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Mit tervezünk mára?
• Rövid tájékoztató

• Betekintés az iskola életébe

• Az iskola rövid bemutatása

• Specializációk, második idegen nyelv

• Tanórán kívüli tevékenységek
• KEKSz program

• sportolási lehetőségek

• művészet, kreativitás

• szabadidős tevékenységek

• Nyelvi programok, a kéttannyelvűséghez kötődő specialitások

• Diákcserék, külföldi utak

• Felvételivel kapcsolatos információk

• Kérdések - válaszok



Betekintés az iskola életébe

• Honlap (www.karinthy.hu)
• általános információk, adatok, elérhetőségek

• iskolai programok, hivatalos hírek

• kapcsolattartás, pl. regisztráció a nyílt napra/hétre 

• Facebook oldal (www.facebook.hu/karinthy
• képek, friss információk

• események

• Instagram oldal (www.instagram.com/karinthy_official) 
• elsősorban képek, követési lehetőség, push üzenet

• Nyílt hét
• még dolgozunk a lehetőségeken



Az iskola rövid bemutatása
Pár szó az intézményről nagyon röviden: 
• Élvonalbeli gimnázium vagyunk, de nem szeretnénk „versenyistálló” 

lenni 
• a kimagasló eredmények miatt rendre előkelő helyen végzünk a HVG országos 

rangsorában a legjobb 100 középiskola között
• ugyanakkor szeretnénk, ha az ide járó diákok élveznék ezeket a gimnáziumi 

éveket és később is  

• a két tanítási nyelvű iskolák között harmadik helyezést kaptunk
• ~670 diák, ~70 tanár, ~30 ügyviteli, technikai dolgozó
• 3 tagozat, számos specializáció
• számtalan oktatáson túli tevékenység
• KEKSz program
• Nemzetközi Érettségi Program
• magas színvonalú oktatás, kemény elvárásokkal, 
• mindez barátságos, diákközpontú, szerethető környezetben



Tárgyi feltételek
Modern épület 

• az eltérő oktatási igényekhez szabott különböző méretű tantermek
• nagyterem, kisterem, kémia és fizika előadó, labor, zeneterem, rajzterem

• tornatermek
• nagy tornaterem, tornaszoba, konditerem, külső sportpályák

• könyvtárak

• számítógéprendszer, WiFi hálózat, chipkártya, e-ebédjegy, 

• kisnapló

• tágas, barátságos belső és külső terek
• zsibongók, növények, padok, kert, sportszerek

• IDB szoba



Személyi feltételek
Kiemelkedő tanár/diák arány 

• 670 tanuló

• 74 tanári státusz

Számos óraadó kolléga (egyetemi oktató, kutató) is örömmel tanít 
nálunk az okos és motivált diákok miatt

Az iskola szerkezete

• „nulladik”: kéttannyelvű előkészítő 
• angolból 3 németből 1

• felső évfolyamok
• A, B, E osztályok  magyar-angol két tanítási nyelvű  001-es kód
• C osztály  magyar-német két tanítási nyelvű  002-es kód
• D osztály  emelt óraszámban angolt tanuló  003-as kód
• utolsó két évre (főként az angolosoknak) lehet választani az IB képzést



Specializációs lehetőségek
A diákok érdeklődési területét, választását próbáljuk a lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
venni, de nem garantálhatjuk, hogy minden esetben az első választásuk szerinti csoportba 
kerülnek majd.

Az utolsó két gimnáziumi évben választható „faktok” a specializációtól függetlenek.

• Magyar-angol két tanítási nyelvű tagozaton:
• egy osztály  matematika (5 év alatt +10 óra a heti óraszámban)

• fél osztály  természettudományok (fizika, biológia, kémia +8 óra és labor)
• fél osztály  humán (magyar – történelem +10 óra)

• fél osztály  informatika (első 3 év alatt +10 óra)

• fél osztály  média és kommunikáció (+6 óra)

• Magyar-német két tanítási nyelvű tagozaton, valamint az

• Emelt óraszámú angol tagozaton:
• fél-fél osztály matematika és természettudomány, 
• fél-fél osztály specializáció nélkül



Mitől több a Karinthy?
• a specializáció csak évente pár óra plusz terhelés

• a fakultációval együtt azonban hatalmas előny az emelt érettségin

• a kéttannyelvű programmal együtt semmivel össze nem hasonlítható alap

A szaktárgyak mellett minden tagozaton nagy figyelmet fordítunk a 
tehetséggondozásra és a kommunikáció fejlesztésére is.

A Karinthy Frigyes Gimnázium így többet nyújt diákjainak, mint a tagozatos vagy 
pusztán két tanítási nyelvű középiskolák, hiszen ötvözi mindkét oktatási rendszer 
előnyeit. A nyelvtudás mellé kiemelt tantárgyi képzést is ad a legtöbb felsőoktatási 
intézmény által megkövetelt ún. felvételi tárgyakból. Tanulóink előnyt élvezhetnek 
a munkaerő piacon, mivel a gimnáziumban megszerzett magas szintű speciális 
szaknyelvi tudással is rendelkeznek.



Tanórán kívüli tevékenységek
• KEKSz program 

• kreativitás
• erőbedobás
• közösségépítés
• szolgálat

• KarMUN (ENSz-modell) konferencia
• 300+ fős nemzetközi, angol nyelvű diákkonferencia
• diákjaink szervezik (már az első évfolyamtól kezdve részt vesznek benne)
• parlamenti megnyitó, neves meghívottak, nemzetközi kapcsolatépítés lehetősége
• Mini-KarMUN a kilencedikeseknek

• Egyéni igények, iskolai lehetőségek alapján kínált 
• Számtalan lehetőség szakkörökre, sportkörökre, diákönkormányzat-szervezte

programokon való részvételre, országos és nemzetközi versenyeken részvétel
• Ezeknek a programoknak a szervezésében lebonyolításában nem csak a tanárok, 

de a volt diákjaink is aktívan részt vesznek.

• Sportolási lehetőségek



Második idegen nyelv (9.évfolyamtól)
• Angol két tanítási nyelvű tagozat: 

• Francia (egy kezdő csoport)

• Német (két csoport: egy haladó, egy kezdő) (haladó csoport kny évf. 2 óra/hét)

• Spanyol (két kezdő csoport)

• Orosz (egy kezdő csoport)
• A nyelvi csoportokba való túljelentkezés esetén a tanulmányi eredmény, a közösségi 

munka, valamint az osztályfőnöki vélemény dönt

• Német két tanítási nyelvű tagozat: 
• Angol (egy kezdő, egy haladó csoport) (haladó csoport kny.évf. 2 óra/hét

• Akik angolból már B2-es szinten vannak, csatlakozhatnak az évfolyam (spanyol, 
francia vagy orosz csoportjához) 

• Emelt óraszámú angol tagozat: 
• Kezdő spanyol

• Kezdő (vagy újrakezdő) német
• Túljelentkezés esetén a szóbeli felvételin (magyar) elért sorrend dönt. 



Kéttannyelvű oktatás
• kny-es (0.) évfolyam: 

• 20 óra/hét idegen nyelv + szaknyelv (matematika/fizika, történelem, földrajz)
egyéb tantárgyak: matematika, magyar, informatika, valamint a 
specializációkhoz köthető maximum 2 óra (pl. TTK-labor)

• Legfontosabb cél: felkészülés arra, hogy a későbbiekben tantárgyakat 
célnyelven tudjanak tanulni. 

• Év végi vizsga: min. 60% megfelelés (írásban és szóban is) (sikertelen vizsga augusztus 
végén ismételhető)

• 9-12. évfolyam: 
• Célnyelven tanított tárgyak: matematika, történelem, fizika, földrajz, biológia, 

célnyelvi civilizáció

• Érettségi: emelt szint + két tantárgy célnyelven: C típusú felsőfokú 
nyelvvizsga (német kéttan. tagozaton: DSD II. nemzetközi felsőfokú nyv.)



Diákcserék, külföldi utak, pályázatok
• Cserekapcsolatok: 

• 2 német gimnáziummal több mint 30 éves kapcsolat (Frankenthal, Babenhausen)

• Külföldi utazások: 
• Angol kéttannyelvű tagozat: kny-es évfolyam lezárása: angliai/skóciai/ír út 
• Német kéttannyelvű tagozat: 9. vagy 10. évf. után Berlin
• MUN-ok külföldön (holland, német, lengyel…stb.)
• Osztálykirándulás keretében egy-egy külföldi út (pl. Prága, Horvátország)

• Pályázatok
• Erasmus + (stratégiai partnerség)

• Koordinátor intézmény vagyunk, német nyelvű projekt (5 másik iskola: 2 német, 1 osztrák, 
1 olasz, 1 spanyol)

• Határtalanul 
• Erdély (vírus miatt elmaradt)
• Kárpátalja

• Egyéb pályázatok: 
• pl. Waczlav Felczak Alapítvány támogatásával Krakkó



A felvételivel kapcsolatos információk
Kétlépcsős a felvételi eljárás

előkészítő szakasz

• „közös” központi írásbeli vizsga 
• ennek az eredménye minden felvételit hirdető középiskolába érvényes lesz

iskolaválasztó szakasz

• jelentkezés a megcélzott középiskolákba
• minden középiskolába, ami csak szóba jöhet, be kell adni egy-egy 

jelentkezési lapot 
• ki kell találni a preferencia-sorrendet és ezt rögzíteni egy adatlapon
• az egy középiskolában megjelölt több tagozatkód esetén, ezeket egy jelentkezési 

lapon kell beadni, de a sorrendjüket az adatlapon jelölni kell

• szóbeli vizsgák (amennyiben a középiskola szervez ilyet)

• sorrend változtatási lehetőség (a szóbeli vizsgák lezajlása után)



Központi írásbeli vizsga
Egyszer lehet csak megírni, bármelyik felvételit szervező 
középiskolában

• ezen intézmények listáját az OH november 16-ig közzéteszi
• a nyolcadikosoknak december 4-ig kell jelentkezniük a vizsgára
• az írásbelit bármelyik ilyen intézményben letehetik, az eredményt 

mindenhol el fogják fogadni
• a vizsga időpontja január 23. (szombat) délelőtt 10:00 óra

• ha valaki önhibáján kívül, igazoltan távol marad, van egy pótnap: január 28-a

• az írásbeli vizsgákat matematikából és magyarból kell megírni
• egy tárgyból maximum 50 pontot lehet szerezni, de ezt elérni nagyon nehéz (ez egy 

versenyvizsga, ahol nem cél, hogy minél több embernek 100%-os eredménye legyen) 
• a dolgozatokat 8 napon belül kijavítjuk és az eredményeket tudatjuk a felvételizővel
• lehetőség van a dolgozatok megtekintésére
• a javító tanárral való megbeszélésre, értelmezésre
• a vizsga eredményéről az iskola hivatalos, „pecsétes” igazolást ad ki



Jelentkezés a vágyott középiskolákba
Az írásbeli eredményének ismeretében lehet jelentkezni a 
középiskolákba (határidő: 2021. február 19-e)

• több iskolába lehet (sőt, javasolt is) beadni a jelentkezési lapot
• lehet köztük olyan iskola is, ami elsőre vágyálomnak tűnik
• de legyen olyan is, ahová biztosan felveszik majd a gyereket
• érdemes figyelni arra, hogy sok neves gimnázium megjelölése sok szóbeli 

vizsgát jelent, amiket iskolánként kell teljesíteni, tehát ez nem közös, mint 
az írásbeli

• A győri Felvételi Központnak be kell küldeni az adatlapot a 
sorrenddel (határidő itt is 2021. február 19-e)

• ezt az általános iskola szokta megtenni (kivéve a 6 és 8 osztályos 
gimnáziumok)

• a sorrend megjelölése nagyon fontos  nem szabad trükközni, 
kombinálni!

Azt az iskolát írjuk be első helyen, ahová a legjobban szeretnénk menni!



Szóbeli vizsgák
A szóbeli vizsgákra a jelentkezési lapok beérkezése és feldolgozása után 
személyre szólóan, a honlapon időben közzétett módon kiértesítve hívjuk 
be a tanulókat február 23. és március 12. között

• matematikából és magyarból lesz a szóbeli
• még nem tudjuk, hogy pontosan milyen módon fog zajlani, de 

nagy valószínűséggel online vizsga lesz
• két külön bizottság előtt ad számot a jelentkező a tudásáról, képességeiről

Eredmények – felvételi sorrend
A pontszámokat a vizsgaeredmények összesítése után rövidesen 
nyilvánosságra hozzuk a honlapon 

• ez még nem a felvételi sorrend, csak az elért pontszámok
• mindenki csak a saját adatait látja majd, viszont a jobb átláthatóság kedvéért
• lesz egy adatelemző grafikon, ahol a saját eredményét mindenki össze tudja 

hasonlítani a felvételizők átlagos teljesítményeivel



Jelentkezési sorrend módosíthatósága
Elvben van lehetőség a felvételi adatlapon megjelölt sorrend 
utólagos módosítására.

• ezt március 22-én és 23-án lehet megtenni az általános iskolákban

Kérjük, nagyon meggondoltan éljenek ezzel a 
lehetőséggel!

• továbbra is maradjon meg a legjobban vágyott iskola az első helyen

• esetleg a tagozatok sorrendjét érdemes módosítani

• új tagozatkód felvételére csak abban az iskolában van lehetőség, ahova 
a gyerek eredetileg is jelentkezett (a középiskolával egyeztetni kell!)

• mi a Karinthyban – ha úgy látjuk, hogy a jelentkező sikerrel pályázna 
magasabb presztízsű tagozatunkra, de az eredeti jelentkezési lapon ezt 
nem jelölte meg, erről telefonon értesítjük



Felvételi pontszámítás  sorrend
a felvételi pontszám a következő elemekből áll össze:

• 50 pont a maximálisan elérhető „hozott” pontszám (az általános iskolai 
bizonyítvány jegyeiből számolva)

• 50+50 pont a maximális írásbeli pontszám

• 25+25 pont a maximális szóbelin szerezhető pontszám

ez összesen 200 pont (ezt elérni szinte lehetetlen)

a felvételi sorrendet minden tagozaton a szerzett pontok alapján állapítjuk 
meg

• nincs „protekció”

• nincsenek „igazgatói helyek”

• nincs „aki a legtöbbet fizet az alapítványba” lehetőség  

• pontegyenlőség esetén a felvételi tájékoztatóban leírt módon rangsoroljuk 
a jelentkezőket.

• minden lehetséges helyet feltöltünk



Diákszemmel
• Amit szeretek a Karinthyban

• Kéttannyelvűség

• Vizsgák (év végi, egyéb)

• Közösségi élet

• A karinthysok csak tanulnak? 
• Sok, de túlélhető

• Iskolán kívüli tevékenységeim

• A Karinthy és a nagybetűs Élet
• Vitakultúra

• Esszék, beadandók, projektek, ppt-k

• Kapcsolat a volt karinthysokkal (példa)



Kérdések - válaszok

• A most elhangzó kérdéseket megpróbáljuk itt megválaszolni

• A honlapon készítünk egy GYIK (gyakran ismételt kérdések) oldalt
• amelyet folyamatosan frissítünk a beérkező közérdeklődésre számot 

tartó kérdések megválaszolásával

• Ha bármi további kérdésük marad, 
• írjanak e-mailt  info@karinthy.hu

• hívják a titkárságot  +36-1/291-2072   119-es mellék


