
SZÓBELI FELVÉTELI – SZAKGIMNÁZIUM ÉS GIMNÁZIUM 

 

 Rajz- és szakmai és néptánc felvételi (gyakorlati és szóbeli) 

 Gimnáziumi idegen nyelv szóbeli felvételi (angol vagy német) 

A szóbeli felvételik, a készség és képesség felmérő vizsgák, valamint az 

egészségügyi, pályaalkalmassági vizsgálatok időpontjai az iskolában: 

2023. március 3. péntek, 8 órától 

2023. március 6. hétfő, 8 órától 

2023. március 13. hétfő, 8 órától (Felvételi pótnap) 

Akik a honlapon megjelölt időpontban nem tudnak részt venni a szóbeli és/vagy 

gyakorlati felvételin, azoknak szüleit kérjük, hogy az iskolatitkar@fot-

nepmuveszeti.hu e-mail címen írják meg ezt a titkárságra. Pótfelvételi napon, 

március 13-án tudjuk fogadni gyermeküket. 
 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET 

Képző- és iparművészeti szakirányoknál gyakorlati, szóbeli felvételi és orvosi alkalmassági 

vizsgálat lesz. Minden képző- és iparművészeti szakirányra jelentkező tanulónak az adott 

napon 8 órára kell jönnie. Gyülekezés a főépületnél. Várható befejezés: 12 óra. Az iskolában 

büfé üzemel. 

A Képző- és iparművészeti munkatárs – Művészeti grafikus, Divatstílus- és jelmeztervező, 

Textilműves, Kerámiaműves, Festő - szakirányaira jelentkezőknek rajzi- szakmai  

képességek, készségek meglétét vizsgáló felvételin - rajzi- szakmai alkalmasságin - kell részt  

venniük: 

 2x45 perces rajzi feladat - csendélet grafikai eszközzel A/3-as méretben, 

grafitceruzával vagy szénnel, vagy pit krétával - saját eszközöket a felvételizőnek 

hozni kell, táblát (korlátozottan) és papírt biztosítunk. 

 60 perces szakmai, kreatív tervezési feladat A/4-es méretben, 

fekete tűfilcet, tollat, színes ceruzákat, filctollakat - saját eszközöket a felvételizőnek 

hozni kell. 

 A szóbeli beszélgetésen be lehet mutatni az otthoni munkákat (rajzokat, színes 

alkotásokat, kézműves alkotásokat, vázlatfüzetet vagy fotókat), amelyeket nem 

veszünk el, csak megtekintjük a szóbeli felvételi során. (3-6 db javasolt.) 

 

 A két gyakorlati rajzi és szakmai feladat között orvosi vizsgálat lesz a főépületben, az 

orvosi szobában, ahová elkísérjük a tanulókat. 

 A gyakorlati feladatok közben rövid szakmai beszélgetésre - szóbeli felvételire is sor 

kerül, de ez a gyakorlati feladatokra adott időt nem befolyásolja. 

 



NÉPTÁNC 

 

A Táncos II. Néptáncos szakirányra jelentkező tanulóknak a táncos pályához való alkati, 

fizikai és tehetségbéli alkalmasságát vizsgáljuk. Értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt 

meg”. A gyakorlati feladat után rövid elbeszélgetés (szóbeli felvételi) lesz. 

A felvétel feltétele az egészségügyi, pályaalkalmassági orvosi vizsgálaton való alkalmasság. A 

felvételi napján az orvosi vizsgálat az iskolában, az orvosi szobában lesz. 

 
Néptánc tagozat felvételi vizsga 

Az érdeklődő diákoknak egy rövid tájékoztatót követően lesz lehetőségük átöltözni és 

egyénileg bemelegíteni. A szakmai alkalmasság felmérése egyesével történik. A felvételi 

bizottság tagjai az intézmény táncpedagógusai. 

 

Öltözet: 

- lányok: harisnya, dressz, próbaszoknya, karaktercipő, fonott copf vagy konty 

- fiúk: hosszú tréningnadrág, egyszínű póló, karaktercipő 

 

A táncos szakmai alkalmassági felvételi vizsga szempontjai: 

A JELENTKEZÉS ALAPKÖVETELMÉNYE A NÉPTÁNCOS ELŐKÉPZETTSÉG! 

 

 Alkati- fizikai adottságok felmérése 

o testalkat, testarányok, testtartás 

o izomzat állapota - rugalmasság, hajlékonyság - izomtónus, inak rugalmassága 

 

 Ritmusgyakorlat 

o  ritmusképletek visszatapsolása, azok motívumokkal való kombinációja 

 

 Szabadon választott népdal éneklése 

 

 Bemutatott rövid etűd visszatáncolása (mozgásemlékezet, mozgáskövetés, 

mozgáskoordináció) 

 

 Választott táncanyag improvizatív előadása (kb. 2 perc)  

o a kísérő zenét (pendrive/ YT – link) a felvételiző biztosítja 

 

 Motivációs elbeszélgetés 

o kommunikációs készség felmérése 

o szakmai tervek, táncos elhivatottság felmérése 

 

 



GIMNÁZIUM – idegennyelvi előkészítő – angol és német nyelv 

 

A tanulóknak egy, az általuk addig tanult idegen nyelven zajló rövid, ismerkedő 

beszélgetésen is részt kell venniük a felvételi eljárás során. 

Idegen nyelvi szóbeli felvételi témakörei: 

 Első rész: Irányított beszélgetés a következő témakörök alapján: hobbi, család, 

napirend, házimunka, ünnepek, utazás, sport, étkezés, könyvek és filmek, divat, zene. 

Maximális pontszám: 10 pont 

 Második rész: Szövegértés egy rövid idegen nyelvű szöveg alapján, amelynek során a 

diák néhány perces felkészülés után az adott idegen nyelven kérdésekre válaszol, illetve 

a szövegről beszélget a kérdező pedagógussal. A szövegek a vizsgázók életkori 

sajátságaihoz és nyelvi szintjéhez igazodnak. Maximális pontszám: 10 pont 

A gimnáziumi felvételi rangsorolás, az általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi 

eredmények (magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika és tanult idegen 

nyelv) és a központi magyar nyelv és matematika írásbeli felvételi vizsga kiadott, egységes 

feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli felvételi vizsga alapján 

történik. 

 

 

Fót, 2023. 02. 27. 


