
 

2021. november 15. és november 18-án 

16.30-tól 

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2021-2022. 



Iskolánkról 

A Kecskeméti Bolyai János Gimnázium 1987-ben nyitotta meg kapuit. 

Nevét az 1802-ben született világhírű matematikusról kapta. Jelenleg 580 

diák tanul és 56 pedagógus dolgozik az elmúlt három évtizedben országosan 

is ismertté és elismertté vált intézményben. 

A XXI. század korszerű iskoláját szeretnénk megteremteni különböző 

képzéseinkkel. Matematika, informatika, angol és sport emelt szintű 

képzéseink mellett spanyol–magyar két tanítási nyelvű, német–angol 

nyelvi előkészítő valamint általános tantervű osztályainkba 

jelentkezhetnek a tanulók. 

A tanulóknak két idegen nyelvet kell választaniuk. Mivel a diákok az általános 

iskolákban eltérő óraszámban tanulták az idegen nyelveket, a nyelvi 

csoportok nem osztályon belül, hanem az évfolyamok szintjén szerveződnek. 

Így tudjuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy mindenki a már elért 

szinttől folytathassa a nyelvtanulást.  

A nyelvi tanulmányi területekre járó diákjaink 99 százaléka az érettségi 

idejére már középfokú – gyakran felsőfokú – nyelvvizsgával rendelkezik. Az 

angolon és a németen túl olaszt és spanyolt is lehet nálunk tanulni. Büszkék 

vagyunk arra, hogy 2008-tól iskolánk „DSD nyelvvizsga központ”, így 

diákjaink intézményünkben szerezhetik meg német felsőfokú 

nyelvvizsgájukat. 

A Bolyai János Gimnáziumban folyó pedagógiai munka egyik kiemelt célja a 

tehetséggondozás. Ennek köszönhetően diákjaink évek óta sikeresen 

szerepelnek az országos és megyei tanulmányi, művészeti és 

sportversenyeken. Az eredményes tanulást biztosítva csoportbontásban 

tanítjuk az informatikát, az idegen nyelveket és a matematikát. 

Munkánk eredményességét bizonyítja az is, hogy elnyertük a Minősített 

Tehetséggondozó Műhely címet. 

A tanulók több szakkör – mint pl. kreatív írás, versmondó, társasjáték és 

robotika szakkör, az iskolai vegyeskar, a környezetvédelmi kör, művészeti 

szakkör, a tantárgyi szakkörök közül pedig a matematika, kémia, biológia, 

informatika, idegen nyelvi – munkájába kapcsolódhatnak be. Pedagógiai 

munkánk hátterét szolgálják a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt, a 

kompetencia alapú oktatást is segítő szaktantermek, a számítógépes 



nyelvi labor, a 650 négyzetméteres tornaterem és a 350 négyzetméteres 

aula. Az információszerzést, a tudás megalapozását és a szabadidő hasznos 

eltöltését a tizenháromezer kötetes könyvtár segíti. 

Sporteredményeinket megyei és országos szinten is jegyzik. A 

diákolimpiákon fiú kosár- és röplabdázóink és leány atlétáink rendszeresen 

a legjobbak között vannak.  Az utánpótlás-nevelés meghatározó 

intézménye Kecskeméten a Bolyai János Gimnázium. 2006 óta 

köznevelési sportiskolaként is működünk.  Kiemelt rendezvényünk a 

Bolyai Kosárlabda Kupa. A versenysport mellett a Bolyai Diáksportkör 

szervezi az iskolai kosárlabda, labdarúgó, testépítő (kondicionáló), 

szabadidős programokat.  

Iskolánkban a tehetséggondozáson túl a személyiség fejlesztése a fő 

feladat. Kiemelt figyelmet fordítunk az önismeret fejlesztésére az 

osztályfőnöki órákon szervezett játékokkal, tréningekkel. Hasonló 

lehetőséget biztosítanak a hagyományos sport- és tanulmányi versenyeken 

túl az ének-zenei és képzőművészeti programok (Zengő aula, Bolyai 

Diákgaléria), a tehetséges irodalmárok felkarolása és a színjátszó kör 

bemutatói (Bolygató, karácsonyi színdarabok). Az iskola kórusa többször 

nyert arany és ezüst minősítést a különböző versenyeken. 1994 óta jelenik 

meg a Bolygató című iskolaújság, most már csak digitális változatban, 

melyben az intézményi életet bemutató cikkek és a diák írók és költők művei 

mellett tehetséges képzőművészeink munkái is helyet kapnak.  

Hagyományaink őrzése, ápolása iskolaközösségünk szép és nemes feladata. 

Klasszikus programjaink – mint pl. a gólyanapok, a gólyabál, a szalagavató 

– megvalósításukban különböznek más iskolákétól. A névadó tiszteletére 

rendezett Bolyai-napok, a Bolyai Kosárlabda Kupa, a karácsonyi 

ünnepség, a Zengő aula hangversenysorozat, a Bolyai Diákgaléria, a 

fordított napi diákdiri-választások mind-mind a „bolyais” szellemiséget 

gazdagítják. 

 

Az Appendix Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért, mint Akkreditált 

Kiváló Tehetségpont jutalmazza a legjobb tanulmányi, sport- és művészeti 

eredményt elért tanulókat, közösségeket, és anyagilag segíti a nemzetközi 

testvériskolai kapcsolatokat is. 



A Bolyaiba felvett vidéki tanulóknak a Táncsics Mihály Kollégium biztosít 

elhelyezést. 

Beiskolázási tervünk 

Az emelt szintű matematika és emelt szintű informatika osztályunkba 

azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik az átlagosnál nagyobb 

érdeklődést mutatnak a matematika, az informatika és a természettudományos 

tantárgyak iránt, valamint vállalják, hogy az iskolát képviselik a különböző 

versenyeken. A négy év során emelt óraszámú matematikával alapozzuk meg a 

természettudományok magasabb szintű elsajátítását. Ebben az osztályban 

csoportbontásban tanulják a tanulók a matematika és informatika tantárgyakat. A 

11. és 12. évfolyamon pedig a diákok érdeklődési körüknek megfelelően 

választhatnak vagy további matematika órákat vagy emelt óraszámú informatikát 

illetve fizikát. A legtehetségesebb diákoknak lehetőséget biztosítunk a nyelvi órák 

magasabb óraszámban való tanulására is, amellyel a biztosabb nyelvtudás 

megszerzését segítjük. A képzés színvonala és a szakosodás lehetővé teszi, hogy 

tanulóink eredményesen készüljenek fel az emelt szintű érettségire valamint a 

mérnöki, informatikus vagy közgazdasági egyetemeken folytatott felsőfokú 

tanulmányaikra.  

Az emelt szintű sportosztályban a testnevelési órák száma kiegészül a 

nulladik és az 1. órában tartott, az adott sportághoz kapcsolódó szakedzővel 

irányított foglalkozással. Sportosztályunk fő profilja a fiú és a leány 

kosárlabda, az atlétika, a fiú röplabda és labdarúgás. Oktatásuk a 

„köznevelési sportiskolai” kerettanterv szerint történik. A tagozatra csak 

azok jelentkezhetnek, akik valamely sportegyesület igazolt versenyzői. A 

tagozatra jelentkezők első nyelvként csak az angol nyelvet választhatják. 

Azok számára, akik általános iskolában nem tanultak angolul, kezdő 

csoportot indítunk vagy felzárkóztató foglalkozásokat tartunk. 

 

Az emelt szintű angol nyelvi osztályunkba azoknak a tanulóknak a 

jelentkezését várjuk, akik magas szintű angol nyelvtudást szeretnének 

szerezni. A képzés középhaladó szintről indul. A négy év során végig heti 6 

órában tanulják az angolt. A képzés célja, hogy a 12. évfolyam végére minden 

tanuló felsőfokú (C1) típusú nyelvvizsgát és emelt szintű érettségit tegyen. 



Spanyol–magyar két tanítási nyelvű osztályunk öt évfolyamos. Erre a 

tehetségfejlesztő tagozatra olyan motivált, önálló tanulásra képes, jó 

nyelvérzékkel rendelkező, nagyon szorgalmas diákokat várunk, akik egy év 

intenzív nyelvtanulás után képesek spanyol nyelven más tantárgyakat is 

tanulni. A spanyol nyelv oktatása teljesen kezdő szintről indul. Az első év 

során a tanulóknak a haladó szintű nyelvtudás mellett a célnyelven való 

tanulás képességét is el kell sajátítaniuk. Olyan diákokat várunk, akik 

örömmel vállalják ezt a kihívást is. Az első, előkészítő évben 18 órában 

intenzív spanyol nyelvi képzés folyik, amelyet heti három órában spanyol 

anyanyelvű tanár tart. A második évtől minden évfolyamon öt-öt tantárgyat 

(matematika, történelem, földrajz, informatika és célnyelvi civilizáció) 

spanyolul tanulnak a diákok, melyek közül kettőből spanyol nyelvű érettségi 

vizsgát kell tenniük az ötödik év (12. évfolyam) végén. Ha az emelt szintű 

spanyol nyelvi érettségit legalább 60%-ra (jelesre) teljesítik, államilag 

elismert felsőfokú, C1 típusú nyelvvizsgát kapnak a kétnyelvű, 

Spanyolországban is elismert érettségi bizonyítvány mellé. 

Második idegen nyelvként - választásuknak megfelelően - angolt, németet, 

olaszt tanulnak majd a diákok. Az ebben az osztályban végzett diákjaink 

általában két nyelvvizsgával kezdik el egyetemi tanulmányaikat leginkább 

gazdasági, turisztikai, kommunikációs, bölcsészet és egészségtudományi 

területeken.  

 

Német–angol nyelvi előkészítő osztályunkat öt évfolyamosra hirdetjük. Az 

első évben 12 német és 6 angol nyelvi óra mellett informatikát, matematikát 

és szövegértést tanulnak diákjaink. Mindkét idegen nyelvet végig emelt 

óraszámban tanítjuk. A német nyelv haladó szintről, az angol nyelv oktatása 

kezdő szintről indul. A diákoknak lehetőségük van iskolán belül megszerezni 

a hazai felsőfokú nyelvvizsgát kiváltó DSD nemzetközi nyelvvizsgát is. Az 

angol nyelv magas óraszáma pedig biztosítja az emelt szintű érettségi 

vizsgára avagy a középfokú nyelvvizsgára való sikeres felkészülést. A diákok 

túlnyomó többsége már két nyelvvizsga birtokában lesz egyetemi hallgató. 

Általános tagozatú osztályunkat azoknak a diákoknak indítjuk, akik 

minden tantárgyból jól teljesítenek, de egyelőre nem szeretnék elkötelezni 

magukat egyik irányba sem. Ebben az osztályban lehetőséget kapnak arra, 

hogy az általános műveltség megszerzésének folyamatában alakuljon ki 

bennük, hogy milyen pályára szeretnének lépni. A tagozatra jelentkezők első 

nyelvként csak az angol nyelvet választhatják. Azok számára, akik általános 



iskolában nem tanultak angolul, kezdő csoportot indítunk vagy felzárkóztató 

foglalkozásokat tartunk. 

Emellett 11. és 12. osztályban lehetőségük nyílik arra is, hogy nagyobb 

óraszámban tanulják azokat a tantárgyakat, amelyekre az egyetemi/főiskolai 

felvételihez szükségük van.  

  



Kérjük, feltétlenül írják rá a jelentkezési lapra a gimnázium egyedi 

azonosító kódját és a tanulmányi területek kódjait! 

AZ INTÉZMÉNY EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA: 027945 
A FELADATELLÁTÁSI HELY KÓDJA: 001 

 
A TANULMÁNYI TERÜLETEK KÓDJAI: 

0001 – német–angol nyelvi előkészítő  

0002 – emelt szintű angol nyelvi  

0003 – spanyol–magyar két tanítási nyelvű  

0004 – emelt szintű matematika   

0005 – emelt szintű informatika  

0006 – emelt szintű sporttagozat  

0007 – általános tagozat 

AZ IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK MEGTEKINTHETŐ: 

2022. március 16-tól 

az iskola aulájában és a gimnázium honlapján. 

Az intézmény neve: Kecskeméti Bolyai János Gimnázium 

OM azonosító száma: 027945 

Az iskola címe: 6000 Kecskemét, Irinyi út 49. 

Telefonszám: 76/482-071 

Web-oldal: www.bolyai-kkt.sulinet.hu 

E-mail címe: bolyaigim@bolyai-kkt.edu.hu 

Igazgató: Dr. Harnos István 

A 2021/2022-es tanévre jelentkezettek létszáma: 565 fő 

Felvett tanulók száma:144 fő 

A hozott tanulmányi eredmények átlaga: 4,5 

  



Felvételi eljárás 

A Bolyai János Gimnáziumba jelentkező tanulóknak részt kell venniük 

a felvételi eljárást megelőző központi felvételi vizsgán. (A tanulóknak 

2021. december 3-ig kell jelentkezniük a központi írásbeli felvételi 

vizsgára közvetlenül az általuk kiválasztott vizsgát szervező 

intézménybe.) 

 

A KÖZPONTI FELVÉTELI ÍRÁSBELI VIZSGA IDŐPONTJA: 

2022. január 22. (szombat) 10.00 óra 

 

A felvételizők 9.30-ra jöjjenek az iskolába! 

Hozzák magukkal személyi igazolványukat vagy diákigazolványukat és 

a matematika feladatlap kitöltéséhez körzőt, vonalzót! 

A gimnáziumunkba jelentkező diákoknak, bármely tagozatunkra is 

jelentkeznek, magyar nyelv és matematika tantárgyból is meg kell 

írniuk az írásbeli feladatlapot. 

E vizsgatípus pótló felvételije (csak betegség vagy közlekedési akadály 

miatt lehet ezzel élni) 2022. január 27-én (csütörtökön) 14.00 órakor 

lesz. 

 

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE,  

A KIJAVÍTOTT FELADATLAPOK MEGTEKINTÉSE: 

2022. január 28-án (pénteken) 8.00–16.00 óra között a gimnáziumban 

 

SAJÁT SZÓBELI FELVÉTELIT TARTUNK 

EMELT SZINTŰ NYELVI KÉPZÉSEINKRE ÉS GYAKORLATI FELVÉTELIT A  

SPORTTAGOZATRA. 

 



 A SZÓBELI FELVÉTELI IDŐPONTJAI: 

2022. február 22. (kedd) 14.00 órától  

február 23. (szerda) 14.00 órától 

február 24. (csütörtök) 14.00-tól 

február 25. péntek 14.00 órától 

Pótló szóbeli és gyakorlati felvételi vizsga  

2022. március 3. (csütörtök) 14.00 órától 

A vizsgázók sorrendjét honlapunkon közöljük. 

Német–angol nyelvi előkészítő szóbeli német nyelvből 

felvételi követelmények: 
http://www.bolyai-
kkt.sulinet.hu/index.php/felvetelizokne
k-kbjg/koevetelmenyek/nemet 

Emelt szintű angol szóbeli angol nyelvből 

felvételi követelmények: 
http://www.bolyai-
kkt.sulinet.hu/index.php/felvetelizokne
k-kbjg/koevetelmenyek/angol 

 

GYAKORLATI FELVÉTELI A SPORTTAGOZATRA: 

2022. február 22-én (kedden) 14.00 órától  

és/vagy  

február 23-án 14.00 órától 

Gyakorlati vizsga: ingafutás, függés, fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, 
helyből távolugrás, medicinlabda vetése fej fölött hátra két kézzel, hasizom 
teszt.  

Kérjük, hogy a sporttagozatra jelentkező diákok feltétlenül olvassák el 
a Követelmények (új) menüpontban leírtakat is! 

http://www.bolyai-kkt.sulinet.hu/index.php/felvetelizoknek-
kbjg/koevetelmenyek/sport 

  



Pontszámítás 

Tagozat 
Központi írásbeli 

felvételi 
Szóbeli vagy 

gyakorlati 
Hozott 

Magyar Matematika 
Matematika 30% 40%  30% 
Informatika 30% 40%  30% 
Angol emelt 25% 25% 25% 25% 
Német – angol 
nyelvi 
előkészítő 

25% 25% 25% 25% 

Spanyol – 
magyar két 
tanítási nyelvű 

35% 35%  30% 

Sporttagozat 25% 25% 25% 25% 
Általános 35% 35%  30% 

 
Hozott pontok számítása: 
A 7. osztály év végi, a 8. osztály félévi eredményeiből az alábbi tantárgyakat 
figyelembe véve: 
magyar nyelvtan és magyar irodalom számtani közepe 
matematika 
történelem 
idegen nyelv 
fizika 
kémia 
földrajz 
biológia 

A felvételi eredmény elbírálásának 
módja:  

 az általános iskolai bizonyítvány osztályzatainak pontértéke; 
 az egységes írásbeli dolgozat eredménye; 
 szóbeli és gyakorlati vizsga alapján;  
 az egyes területek pontaránya. 

 
A részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét biztosítjuk 
a felvételi eljárás során, amennyiben ilyen irányú igényüket a felvételi lapon 
jelzik és mellékelik az erre vonatkozó szakértői vizsgálati eredményt. 
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a 
rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük: 

 elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat; 
 másodsorban a kecskeméti tanulókat. 


