
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2019-2020 
 

KISPESTI 

DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 

 
 

1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. 
Tel:  347-9040 

honlap: deak.kispest.hu 
e-mail: 

kdfg19@kdfg.sulinet.hu 
gimnazium@deak.kispest.hu 

 
 

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium OM azonosítója: 
035253 

Telephely kódja: 001 
 

 

 
 

Célkitűzésünk, 
hogy a törvény adta lehetőségeket kihasználva, 

négy és öt évfolyamos képzés keretében 
az Európai Uniós igényekhez igazodva 

kiemelkedő színvonalon 
kompetencia alapon 

innovatívan 
tanítsuk diákjainkat 
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4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 

 
 

 
 

MÉDIA SZAKOS OSZTÁLY 
(KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ÚJSÁGÍRÁS) 

 

kód: 0001 
 

Az első idegen nyelv: 
angol 

(csoportba sorolás nyelvi szintfelmérő alapján) 
 

Választható idegen nyelvek: 
német vagy francia 

(kezdő szintről) 
 
 

FELVÉTELI: 
 

Írásbeli: 
Központi felvételi vizsga matematikából és magyarból 

 

Szóbeli: 
A szóbeli felvételit megelőzően a diákoknak három tantárgy közül kell választani: 

média vagy magyar irodalom vagy történelem. 

A felvételizők a felvételi vizsgán a választott tantárgyból kapnak kérdéseket és 

feladatokat 

 

A választott felvételi tantárgyat a felvételi jelentkezési lap 

Megjegyzés rovatába be kell írni. 

 

  



5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 
 

EMELT SZINTŰ MATEMATIKA ÉS 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS CSOPORT 
ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMMAL KIEGÉSZÍTVE 

 

 kód: 0002 
 

 (angol nyelv oktatása nem kezdő szintről) 
 

Választható idegen nyelvek:  
francia vagy  német vagy orosz 

(kezdő szintről) 
 

FELVÉTELI: 
 

Írásbeli:  
Központi felvételi vizsga matematikából és magyarból 

 
Szóbeli: 

A szóbeli felvételit megelőzően a diákoknak három tantárgy közül kell választani: 

biológia vagy kémia vagy fizika. 
 

A választott felvételi tantárgyat a felvételi jelentkezési lap  
Megjegyzés rovatába be kell írni. 

 

A felvételizők a felvételi vizsgán a választott tantárgyból kapnak kérdéseket és 

feladatokat. 

 
 

 

EMELT SZINTŰ ANGOL NYELVI CSOPORTOK 
 

kód: 0003 
 

csoportba sorolás nyelvi szintfelmérés alapján 
(kezdő szint nem indul!) 

Választható idegen nyelvek: 
francia vagy  német vagy  orosz 

(kezdő szintről) 
 

FELVÉTELI: 
 

Írásbeli: 
Központi felvételi vizsga matematikából és magyarból 

 

Szóbeli: 
- Angol nyelvi készség felmérése társalgás és képleírás alapján 

- Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul 



 

NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ CSOPORT 
haladó szint 

 
 

kód: 0004 

 
Másik idegen nyelv: angol (kezdő szint) 

 

FELVÉTELI: 
 

Írásbeli: 
Központi felvételi vizsga matematikából és magyarból 

 
Szóbeli: 

- A szóbeli vizsga megkezdése előtt írásbeli német nyelvi tesztet töltenek ki a 
diákok. 

- Német nyelvi készség felmérése társalgás és képleírás alapján 
- Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul 

 

___________________________________________________________________________ 

  



 

A TOVÁBBTANULÁSRA VALÓ JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 
2020. február 19. 

 

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET IDŐPONTJA 
2019. november 25. (hétfő) 1730 óra 

 

NYÍLT NAPOK DIÁKOK ÉS SZÜLŐK SZÁMÁRA: 
szaktanári tájékoztató, tantárgyi túra – tanárok bemutatkozása, tantárgyak 

bemutatása 
 

2019. november 26-án 1400 óra 
          november 27-én 1400 óra 

(mindkét napon ugyanaz a program) 

 
A FELVÉTELI VIZSGÁK IDŐPONTJA: 

 
Központi írásbeli:  

 
2020. január 18. (szombat) 1000 

(pótfelvételi 2020. január 23. 1400 ) 
 

Szóbeli a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban:  
 

2020. március 06. és 07. 900 órától  
    március 09. 14,00 órától  

külön beosztás szerint 
 

A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA: 
 

 az ált. iskolai 7. osztályos év végi 
 a 8. osztályos félévi eredmények, 
 az írásbeli felvételi eredménye 
 a szóbeli felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik a következő 

pontszámítás szerint: 
 általános iskolai eredmények max. 50 pont, készségtárgyak beszámítása 

nélkül, 
 írásbeli felvételi dolgozatok: max. 100 pont (0002 tagozaton matematika szerint 

súlyozva) 
 szóbeli felvételi max. 50 pont.  

 
A rangsor felállítása az elért összpontszám alapján történik. 

 
A szóbeli vizsgára az általános iskolás eredmények és az írásbeli vizsgán elért 

eredmények alapján rangsorolt tanulók  
kb. 75%-át hívjuk be. 

 
Azonos pontszám esetén a felvételi rangsorban az írásbeli teljesítmény a 

döntő. 
  



 

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ NYOLCADIKOSOKNAK 

 
magyar nyelvből, matematikából és 

 angol nyelvből  
 

Jelentkezési határidő:  
2019. október 18. 

 
Az első foglalkozás időpontja  

 

magyarból és matematikából:  
 

2019. november 05. kedd 1500 óra 
 

angol nyelvből:  
 

2019. november 07. csütörtök 1500 
 

Jelentkezési lap a gimnázium portáján szerezhető be és a honlapról (deak.kispest.hu) is 
kinyomtatható. 

 
 

Részletes tájékoztató a felvételi előkészítőről honlapunkon található: 
deak.kispest.hu 

 
 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN JELENTKEZŐT! 

 

 
 
. 
 
 
 
 

 

 
 


