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A 2021/2022-es tanévre tervezett tagozatok, a tagozatokon oktatott idegen 
nyelvek és a tagozatok belső kódszámai: 

 

Négyévfolyamos gimnáziumi oktatás 

0001 kódszám: emelt szintű matematika és fizika csoport 

• Emelt óraszámú matematika- és fizika oktatás csoportbontásban. 

• Idegen nyelv: angol nyelv és német nyelv. 

0002 kódszám: emelt szintű biológia és kémia csoport 

• Emelt óraszámú biológia- és kémia oktatás csoportbontásban. 

• Idegen nyelv: angol nyelv és német nyelv. 

0003 kódszám: emelt szintű haladó angol nyelvi csoport  

• Emelt óraszámú angol oktatás csoportbontásban. 

• Második idegen nyelv: francia nyelv. 

0004 kódszám: emelt szintű haladó német nyelvi csoport  

• Emelt óraszámú német oktatás. 

• Második idegen nyelv: angol nyelv.  

0005 kódszám: humán tantervű csoport 

• Emelt óraszámú magyar és történelem oktatás csoportbontásban. 

• Idegen nyelv: angol nyelv és német nyelv. 

0006 kódszám: emelt szintű informatika csoport 

• Emelt óraszámú informatika- és matematika oktatás. 

• Idegen nyelv: angol nyelv és spanyol nyelv. 

 

Hatévfolyamos gimnáziumi oktatás 

0007 kódszám: Hatévfolyamos képzés 

• Emelt óraszámú természettudományos és idegen nyelvi  oktatás. 

• Idegen nyelv: angol nyelv és német nyelv. 

 

 

http://www.bajza.hu/


 
 

  

Online formában elérhető pályaválasztási segédletek november 15-től: 

www.bajza.hu/palyavalasztas 

Kisfilm iskolánk életéről 

Kvízjáték felvételi pluszpontokért 

Igazgatói digitális tájékoztató 

Facebook oldalunk: Bajza József Gimnázium 

Instagram: bajza60 

Bajza évkönyvek 2017-2020 

Iskoláknak kiküldött szórólapok az indítandó csoportokról 

 

Felvételi követelmények: 

 

Négyévfolyamos gimnáziumi oktatás 

A jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmények  és a központi írásbeli 
felvételi vizsga, a haladó  angol, illetve a haladó német tagozatra, valamint a biológia-kémia 
tagozatra jelentkezők az általános iskolai tanulmányi eredmények, a szóbeli 
meghallgatás és a központi írásbeli felvételi vizsga eredményessége alapján 
rangsoroljuk. 

Központi matematika feladatsor: 50 pont 

Központi anyanyelvi feladatsor: 50 pont 

 

Általános iskolai érdemjegyek: 50 pont (tanulmányi eredmények jegyei 

felezve, amennyiben szóbeli felvételi vizsgát is tesz) 

                                                                          100 pont (amennyiben nem tesz szóbeli vizsgát) 

 

Az alábbiak szerint: 

magyar nyelv és irodalom jegyek átlagának összege felezve(5., 6., 7. év végi és 8. félévi)       10/20pont 

matematika (5., 6., 7. év végi és 8. félévi)           10/20 pont 

történelem (5., 6., 7. év végi és 8. félévi)            10/20 pont 

idegen nyelv (5., 6., 7. év végi és 8. félévi)             10/20pont 

természettudományos tárgyak (fizika, kémia, 

biológia és földrajz 7. év végi és 8. félévi osztályzatai összegének a fele )            10/20 pont 

A 0003-as, emelt szintű haladó angol nyelvi csoportba, a 0004-es, emelt szintű haladó német 

nyelvi csoportba jelentkezők angol nyelvből és német nyelvből szóbeli meghallgatáson 

vesznek részt. A 0002-es  emelt biológia és kémia csoportba jelentkezők biológia tantárgyból 

vesznek részt szóbeli meghallgatáson. 

http://www.bajza.hu/


 
A szóbeli vizsga részletes követelményei honlapunkon (www.bajza.hu) találhatók. 

 

Központi matematika feladatsor: 50 pont 

Központi anyanyelvi feladatsor: 50 pont 

Általános iskolai érdemjegyek felezve/teljes mértékben beszámolva: 50/100 

pont 

Szóbeli meghallgatás angol, vagy német nyelvből, illetve biológiából: 50 pont 

 

 

Felvételi meghallgatások időpontjai 
2021.február 23- március 12 
között 

 

 

Hatévfolyamos gimnáziumi oktatás 

A jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmények  és a központi írásbeli 
felvételi vizsga, valamint a szóbeli meghallgatás  eredményessége alapján rangsoroljuk. 

 

Központi matematika feladatsor: 50 pont 

Központi anyanyelvi feladatsor: 50 pont 

 

Általános iskolai érdemjegyek: 50 pont 

Az alábbiak szerint: 

magyar nyelv és irodalom jegyek átlagának összege (5. év végi, 6. félévi)                   10 

pont 

matematika (5. év végi és 6. félévi jegyek összege)                   10 

pont 

történelem (5.év végi és 6. félévi jegyek összege)                   10 

pont 

idegen nyelv (5.év végi és 6. félévi jegyek összege)                   10 

pont 

természetismeret ( 5. év végi és 6. félévi jegyek összege )                   10 

pont 

 

 A hatévfolyamos képzésre jelentkező tanulók szóbeli meghallgatáson vesznek részt, amely 

tanári bizottság előtt zajlik. Ennek során a következő szempontok alapján kívánjuk értékelni 

leendő diákjainkat: kapcsolatteremtés, interakció, együttműködés, logikai készség, szókincs 

és kifejezőkészség, fantázia, asszociációs képesség, kreativitás. A tanulókat a NAT szerinti 

témakörök alapján kérdezzük magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból. 

A szóbeli vizsga részletes követelményei honlapunkon (www.bajza.hu) találhatók. 

 

Központi matematika feladatsor: 50 pont 

Központi anyanyelvi feladatsor: 50 pont 
 

http://www.bajza.hu/
http://www.bajza.hu/


 
Általános iskolai érdemjegyek: 50 pont 

Szóbeli meghallgatás: 50 pont 

 

Felvételi meghallgatások időpontjai 
2021.február 23- március 12 
között 

 

 

Egyéb információk 

 

Intézményünk 2018. októbertől a Boldog Iskola cím tulajdonosa. 

Iskolánkban 2018. júliustól BME nyelvvizsgahely működik. 

2019-ben elnyertük az Erasmus + pályázat keretén belül Ökoiskola, majd 2020-ban az 
“Energiatudatos gimnázium” címet. 

 

 

 

Felszereltség 

Szaktantermek: 

• kémiai előadó 

• fizikai előadó 

• történelem szaktanterem 

• angol nyelv szaktanterem 

• német nyelv szaktanterem 

• spanyol-francia nyelv szaktanterem 

• informatika szaktantermek 

• Öveges labor termek 

• tornaterem 

• műfüves focipálya 

• rekortán kézilabda pálya 

 

Kimagasló eredményeket elérő tanulóinkat alapítványi díjakkal és egyéb 
elismerésekkel jutalmazzuk: 



 
• Évfolyamelső cím 

• Az év diákja cím 

• Bajza-gyűrű 

• Gersch Alapítvány díja 

• Braun Alapítvány díja 

• Vashegyi Alapítvány díja 

• Vajda Alapítvány díja 

• Braun-díj 

• Leoni-díj 

• Németi Gábor-díj 

• Prof. Dr. Budai László-díj 

 

Tanórán kívüli tevékenységek 

• Gólyanap 

• Tehetséggondozó szakkörök 

• Sportolási lehetőség 

• Bajza TermészetjáróSzakosztály 

• Önismereti kör 

• Tanulmányi kirándulások 

• Iskolarádió 

• Néptánc 

• Iskolaújság 

 

 

Nemzetközi kapcsolatok 

A testvérvárosaink intézményeivel szoros kapcsolatot ápolunk. 

Rendszeres nemzetközi projektjeink: 

- Német-magyar diákcsere (németországi testvériskola: Kitzingen) 



 
- Német nyelvi tábor 

- Angliai országismereti kirándulás 

- Spanyol nyelvi tábor Costa Braván 

- Franciaországi országismereti utazás 

- Diákcsere az AFS Magyarország szervezésében 

- Erasmus+ program 

-Külföldi kirándulások a Rákóczi Szövetség támogatásával 

 

 


