
Központi írásbeli felvételi vizsga 

  Négy évfolyamos képzésre: 

            Magyar nyelv 2022. január 22-én 10:00 

            Matematika 2022. január 22-én 11:00 

Az írásbeli felvételi vizsga helyszíne:  

  SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 6722 Szeged, Szentháromság utca 2.  

  Hat évfolyamos képzésre: 

           Magyar nyelv: 2022. január 22-én 10:00  

           Matematika:2022. január 22-én 11:00              

Az írásbeli felvételi vizsga helyszíne: 

       SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 6722 Szeged, Szentháromság utca 2.  

A központi írásbeli vizsga lebonyolítása és az írásbeli vizsga időigénye: 

A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt 

vagy személyi igazolványt – kell magukkal hozni. 

Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.  

Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, 

szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.  

A vizsga feladatlaponként – magyar nyelv, majd matematika – 45 percet vesz igénybe, a két 

feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. 

Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintése, észrevétel: 

 

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének 

jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel 

vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési 

útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet, a megfelelő 

nyomtatvány kitöltésével. (Az iskola honlapjáról letölthető: http://www.gyakg.u-

szeged.hu/sagvari/ ) 

A megtekintés helyszíne és időpontja: a gimnáziumi épület 06 és 04 termei (a tanulók 

vizsgabehívója szerint) 2022. 01. 28-án 8- 16 óráig 

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanapon, azaz 2022. 01. 31. 16.00 

óráig – írásban nyújthatja be személyesen, a gimnázium igazgatóhelyettesi irodájában, vagy 

emailben küldheti el a kitöltött, aláírt és beszkennelt nyomtatvány csatolásával a 

gimnazium.gyakg@szte.hu címre. 

 

http://www.gyakg.u-szeged.hu/sagvari/
http://www.gyakg.u-szeged.hu/sagvari/
mailto:gimnazium.gyakg@szte.hu


Az értékelőlapok átvétele: 

Az írásbeli vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot a tanulók  

2022. február 3-án 8 órától 16 óráig  

2022. február 4-én 8 órától 14 óráig  

személyesen vehetik át. 

Helye: SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola - Szeged, Szentháromság utca 2. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az értékelőlap másolatát a tényleges jelentkezési laphoz kell 

csatolni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


