
 
 

 

 

Központi írásbeli felvételi vizsga 

2021. január 23-án (szombaton) 10 órakor kezdődik a gimnáziumunk 9. évfolyamára jelentkezők egységes 

írásbeli felvételi vizsgája.  

Kérjük a felvételiző tanulókat, hogy diákigazolványukkal vagy személyi igazolványukkal együtt 9.30-kor 

jelenjenek meg iskolánkban. Akinek a neve a névsorban A–L között van, a Móricz u. felőli 1. ajtón, akinek 

a neve a névsorban M–Z között van, a Móricz u. felőli 2. ajtón érkezzen az iskolába. Utóbbiak terme az 

emeleten lesz. 

A tanulók a járványügyi előírások betartásával történő terembeosztásról a vizsga napján kihelyezett 

hirdetőtáblákon, ill. a felügyelő tanároknál tájékozódhatnak. 

Amennyiben méltányolható okból valaki nem tud megjelenni január 23-án az írásbeli vizsgán, igazolás 

ellenében január 28-án (csütörtökön) 14 órakor pótfelvételin vehet részt. 

Azok a tanulók, akik igazoltan COVID-fertőzésben szenvednek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek, 

vagy egyéb, önhibájukon kívüli elháríthatatlan ok miatt sem a központi írásbeli vizsgán, sem annak 

pótnapján nem tudtak megjelenni, február 5-én 14 órakor is megírhatják a feladatlapokat. A kérelem 

benyújtásának határideje 2021. január 29. 16.00 óra. 

A kiértékelt dolgozatok megtekintésére január 29-én (pénteken) 8-16 óra között lesz lehetőség 

iskolánkban a földszinti 8. számú (9.B) teremben. A helyiség az iskola főkapuján közelíthető meg. A 

járványügyi helyzet miatt a megtekintés egyenként történik.  

A február 5-i pótló írásbeli dolgozatok megtekintése február 10-én 8 és 16 óra között lesz lehetséges 

titkárságunkon. 

A dolgozatokról a vizsgázó elektronikus úton (pl. telefonnal) másolatot készíthet (időpont honlapunkon 

foglalható) vagy a szkennelt dolgozatot elektronikus úton továbbítjuk a felvételi lapon megadott e-mail 

címre. Kérjük, amennyiben élni kíván a megtekintés lehetőségével, adja le a lap alján található szelvényt 

kitöltve a vizsga előtt a teremben felügyelő tanárnak.  

Az írásbeli vizsgával kapcsolatos határozatok, útmutatók itt érhetők el. 

https://www.sarvaritinodi.hu/hu/nyolcadikosoknak.html 

Tinódis Terefere Talkshow és Kvízjátékunk helyes kitöltői között egy JBL bluetooth hangszórót 

sorsolunk ki 2021. január 23-án a központi írásbeli felvételi vizsga napján, 11.50-kor.  

Sikeres vizsgát kívánok!  

Némethné Rádl Krisztina 
 igazgató 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tanuló neve: ........................................................ 

 Személyesen szeretném lefényképezni a kijavított vizsgadolgozatokat. 

 .......................................................... e-mail címre kérem elküldeni a vizsgadolgozat szkennelt változatát. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A1ygGIxCfWc_J1mYlB4suQqwCZiQOVBwQuvtomnI-ow/edit?usp=sharing
https://www.sarvaritinodi.hu/hu/nyolcadikosoknak.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezbUZ9edMmSxg6O4NOMFVCkVvSzhmF0cj50GUgzN6FdGW4Tg/viewform

