
 
Tisztelt Szülők! 
Kedves Diákok! 
 

 
Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a kiírt adatok tájékoztató jellegűek. Azok értelmezésénél, a 
felvételi eljárás további meneténél, a jelentkezéseknél vegyék figyelembe a következőket: 
 

⇒ A nálunk dolgozatot író diákok nem feltétlenül egyeznek meg a hozzánk jelentkező diákokkal, így a 
jelentkező diákok eredményei eltérőek lehetnek. 

 

⇒ A felvételi sorrendet meghatározó összpontszámnak az írásbeli dolgozatok eredménye csak egy része, 
amely a különböző képzési formáinknál más és más arányt képvisel. 

 

⇒ A diák, az általa leginkább kívánt helyre csak akkor tud bekerülni, ha azt a jelentkezésnél a sorrendben 
elől jelöli meg. ADJÁK MEG AZ ESÉLYT! Ne mondjanak le egy esetleg rosszabbul sikerült írásbeli 
után erről. Különösen fontos ez az idei év gyengébb matematikai dolgozatait tekintve. 

 

⇒ Amennyiben gyermekük nem kerül be a sorrendben előrébb álló intézménybe, automatikusan 
figyelembe veszik a következőnél. Az oda való bekerülést az előzőek semmilyen módon nem 
befolyásolják. 

 
További sikeres felvételizést kívánva várjuk Önöket A LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMBAN! 

 
 

Schultz Zoltán 
    igazgató 



ÖSSZPONTSZÁM SZÁMÍTÁSA 
 

Az összpontszámot a hozott és a szerzett pontok összegeként határozzuk meg. A megszerezhető maximális 
pontszám 200 pont. 

A pontszámok számításánál keletkező esetleges törtpontszámokat végig megőrizzük, s csak a végén az összpontszám 
kiszámításánál kerekítünk 2 tizedesjegyre. 

 

A pontszámítás összefoglalása 
 
 

   matematika informatika angol német 
   pontszám %-ban pontszám %-ban pontszám %-ban pontszám %-ban

Hozott   60 30,0 % 60 30,0 % 60 30,0 % 60 30,0 %
Szerzett matematika 90 45,0 % 75 37,5 % 50 25,0 % 50 25,0 %
írásbeli magyar 50 25,0 % 40 20,0 % 50 25,0 %     
  német             50 25,0 %
szóbeli angol       40 20,0 %     
 német             40 20,0 %
  informatika     25 12,5 %       
Összesen   200   200   200   200   

 
 

A FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS MINDEN INFORMÁCIÓ (pontszámítási mód, szóbeli követelmények) megtalálhatók az iskola 
honlapján (www.lovassy.hu)

http://www.lovassy.hu/


SZERZETT PONTOK SZÁMÍTÁSA 
 

Speciális matematika tantervű osztály  
⇒ A tehetséggondozó matematika dolgozat összpontszámát úgy szorozzuk meg, hogy az ily módon 

megszerezhető maximális pontszám 90 pont legyen. (Elért pontszám 1,8-szerese) 
⇒ A tehetséggondozó magyar nyelvi dolgozattal megszerezhető maximális pontszám 50 pont. 
 
Így a szerzett pont maximálisan 140 pont lehet. 

 

Német nemzetiségi osztály  
⇒ Az iskola által összeállított német nyelvi dolgozat maximális pontszáma 50 pont. 
⇒ A tehetséggondozó matematika dolgozattal megszerezhető maximális pontszám 50 pont. 
⇒ A német nyelvi szóbelin elérhető maximális pontszám 40 pont lesz. 
 
Így a szerzett pont maximálisan 140 pont lehet. 



 

Informatika specializáció  
⇒ A tehetséggondozó matematika dolgozat összpontszámát úgy szorozzuk meg, hogy az ily módon 

megszerezhető maximális pontszám 75 pont legyen. (Elért pontszám 1,5-szerese) 
⇒ A tehetséggondozó magyar nyelvi dolgozat összpontszámát úgy szorozzuk meg, hogy az ily módon 

megszerezhető maximális pontszám 40 pont legyen. (Elért pontszám 0,8-szerese) 
⇒ Az informatika szóbelin elérhető maximális pontszám 25 pont lesz. 
 
Így a szerzett pont maximálisan 140 pont lehet. 

 

Kiemelt angol nyelvi képzés  
⇒ A tehetséggondozó matematika dolgozattal megszerezhető maximális pontszám 50 pont.  
⇒ A tehetséggondozó magyar nyelvi dolgozattal megszerezhető maximális pontszám 50 pont. 
⇒ Az angol nyelvi szóbelin elérhető maximális pontszám 40 pont lesz. 
 
Így a szerzett pont maximálisan 140 pont lehet. 
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