
Kedves Felvételizők, Tisztelt Szülők! 
 

A hat évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkező diákok központi írásbeli felvételi 
vizsgájának időpontja 2021. január 23. (szombat). A felvételi vizsgán egy magyar nyelvi és egy 
matematikai feladatlapot kell megoldaniuk a jelentkezőknek.  
 
A megoldás időtartama 45-45 perc.  
A vizsga időrendje: 10.00-10.45  a magyar nyelvi feladatlap megoldása 

10.45-11.00  szünet 
11.00-11.45   a matematikai feladatlap megoldása 

 
A feladatlapok megoldásához a tanulók csak íróeszközt és vonalzót használhatnak! A rajzokat 
készíthetik ceruzával, de a megoldásokat csak tollal. 
 
Az írásbeli vizsga eredménye 2021. január 26-ától az iskola honlapján (www.ffg.hu) oktatási 
azonosító szám alapján megtekinthető.  
 

Az írásbeli dolgozatok megtekintése kizárólag 2021. január 27-én (szerdán) 8 órától 16 óráig 
lehetséges.  
A központi írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó értékelő lapok ugyanezen a napon 
átvehetők az iskola titkárságán. 
A személyesen át nem vett értékelő lapok hitelesített példányát kérésre, szkennelt formában 
elektronikus úton megküldjük. A kéréseket az ffg@ffg.hu e-mail címre kérjük küldeni legkésőbb 
2021. január 29-ig (péntekig).  
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az értékelő lap másolatát csatolniuk kell minden intézményi 
jelentkezési laphoz. 
A vizsgázó és szülője kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén 
észrevételt tehet 2021. január 28. (csütörtök) 16 óráig.  
 
Az iskolákba való jelentkezés határideje 2021. február 19. (péntek) 
A jelentkezést elektronikusan tehetik meg a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program internetes 
felületen. A program használatához előzetes regisztráció szükséges. A programból kinyomtatott 
jelentkezési lapot a szülő közvetlenül is elküldheti a középiskolának, nem szükséges az általános 
iskolai hitelesítés. 
A jelentkezéssel kapcsolatos minden további információt megtalálnak az alábbi címen: 
Oktatási Hivatal (oktatas.hu) 
A szóbeli meghallgatás időpontja (mindkét tagozaton): 2021. február 27. (szombat) 8 óra. 
A szóbeli meghallgatás mindkét tagozaton matematikából és magyar nyelvből lesz. Aki a jelentkezési 
lapon mindkét tagozatot megjelöli, annak sem kell kétszer szóbeliznie, hanem a matematika szóbeli 
meghallgatáson a matematika tagozatra vonatkozóan többletkérdéseket kap. 
 

A fenti időpontokról külön értesítést nem küldünk, de az iskola honlapjára (www.ffg.hu) kiírjuk. 
 
A felvételi rangsor elkészítése a tájékoztatóban leírt pontszámok alapján történik. 
 
Bármilyen kérdésükkel forduljanak az igazgatósághoz, szívesen állunk a rendelkezésükre. 
 
Sok sikert, eredményes felvételit kívánunk! 
 
          Fazekas Róbert 
            mb. intézményvezető sk. 
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