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91. tanévét kezdõ iskolánkban az
alapítás éve (1932) óta zajló folyamatos
változások mellett is igyekszünk
megõrizni a családias légkört,
hagyományos nevelési céljainkat. 

2012 óta újra csak gimnáziumi
osztályokat indítunk. Megújult képzési
formáink - értékeink megõrzése mellett -
alkalmazkodnak korunk változásaihoz és
igényeihez. Az új tanévet egy nyelvi
elõkészítõ és három tagozatos (idegen
nyelvi, reál-informatikai és humán)
osztállyal fogjuk megkezdeni.

Képzéseink fõ célja a tehetséggondo-
zás és az egyetemi oktatásba való be-
kerülés biztosítása. Az osztályok sza-
badon választható órakeretének egy részét
a tagozatok kiemelt tantárgyaira fordítjuk,
így diákjaink magas óraszámokban sajá-
títhatják el ezeket az ismereteket. Iskolánk
Tehetségpont és az ELTE partneriskolája.

A 11-12. évfolyamon további emelt
szintû foglalkozások választhatók a
továbbtanuláshoz szükséges tárgyakból, az
érettségi évében pedig a kötelezõ érettségi
tárgyak oktatását segítjük plusz órákkal.

Az emelt szintû érettségi vizsgákkal és
a nyelvvizsgákkal elérhetõvé válik a
felsõoktatás bármely képzése.

Humán tagozat

Tanulóink a magyar és a történelem
tárgyakat emelt óraszámban tanulják.
Rendszeresen vesznek részt külsõ prog-
ramokon (színház, kiállítások, kulturális
események) és versenyeken.

Korszerû digitális eszközeinknek
köszönhetõen modern módszerekkel sajá-
títják el a klasszikus humán mûveltséget.
Az angol nyelv tanulását az elsõ két évben
plusz órákkal támogatjuk (heti 4 óra).

Érettségi után leginkább gazdasági,
jogi vagy bölcsész pályát választanak.

Reál-informatika tagozat

A diákok emelt óraszámban és csoport-
bontásban tanulják a matematikát, az
informatikát (felhasználói és programozói
ismeretek), illetve az elsõ két évben az
angol nyelvet (heti 4 óra). 

Az informatikai ismeretek oktatásához
modern számítógépes park áll rendel-
kezésre. Iskolánkban ECDL-vizsgaköz-
pont is mûködik. 

A kiemelt tárgyak oktatása fõként az
informatikai, gazdasági, mûszaki, mérnöki
irányba való továbbtanulást támogatja.

Iskolai élet

Állandó iskolai rendezvényeink (gó-
lyabál, apródavatás, szalagtûzõ bál,
diáknap, vetélkedõk, pikniknap) szinte
mindenkit megmozgatnak. 

A szakkörök, diákkörök (japán nyelv,
énekkar, színjátszó, túracsoport)
lehetõséget biztosítanak diákjainknak a
tartalmas szabadidõs együttlétre is. 

Pályaorientációs rendszerünk esemé-
nyei (karriernap, önismereti tréning, szülõi
fórum) 9. évfolyamtól segítik az egyetemi
jelentkezést és pályaválasztást. A
projektmunkákkal, témahetekkel a diákok
együttmûködõ készségét erõsítjük. 

Szociális érzékenyítõ programjaink
(+1 szendvics és más karitatív tevé-
kenységek,  “Élõ Könyvtár”, véradás) a
másokért is felelõs életre nevelnek.

A Tisza-tó partján, Sarudon, a Corvin
Diákalapítvány üdülõtelkén táborozók
kenukkal szállhatnak vízre, és meg-
ismerhetik a tó csodálatos világát.

A Balatont körbebiciklizõk évrõl évre
fantasztikus élményeket szereznek.

Németországi testvériskolánkkal több
mint 30 éve ápoljuk kapcsolatainkat. A
Ludwigsburgban töltött napok, illetve a
hagyományos külföldi kirándulások
(Anglia, Hollandia, Bécs, Texas, sítábor)
kitûnõ alkalmat jelentenek a nyelv-
gyakorlásra és új kapcsolatok teremtésére.

Minden további kérdésre szívesen
válaszolunk szülõi fórumainkon. 

Nyelvi elõkészítõ

Az 1+4 éves képzést választók a
négyéves gimnáziumi képzés elõtt egy
éven át intenzív angol és német nyelvi
(heti 12, illetve 6 óra) és informatikai (heti
5 óra) oktatásban részesülnek, valamint
fontos készségeiket (tanulási technikák,
nyilvános beszéd, logika) fejleszthetik.

Az idegen nyelveket a “nulladik” év
után is emelt óraszámban tanulják (heti 5,
illetve 4 óra).

Képzésük végén sokféle pályát válasz-
tanak (pl. nemzetközi kapcsolatok,
kereskedelem, turizmus, mérnök stb).

Idegen nyelvi tagozat

Diákjaink a két kötelezõ nyelvet, az
angolt és a németet emelt óraszámban (heti
5-5 óra) tanulják. Célunk, hogy tanul-
mányaikat két nyelvvizsgával és emelt
szintû érettségi(k) letételével zárják. 

A korábban német nyelvet tanulók is
folytatni tudják tanulmányaikat, mert az
osztály egyik fele haladó angolosként,
másik fele haladó németesként indul.

Érettségi után a nyelvi elõkészítõhöz
hasonlóan sok irányba tanulnak tovább.  

A nyelvi labor munka közben

Könyvtárunk

A sarudi táborban

Ludwigsburgi látogatóban

Informatikaórán



A felvételi rendje
A felvételi összpontszám (180 pont) három részterületbõl áll össze.

Hozott pontok (50 pont): az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatai alapján a
következõ tantárgyak figyelembevételével: magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv,
történelem, matematika.
Írásbeli felvételi (100 pont): központi felvételi feladatok (magyar nyelv, matematika).
Szóbeli felvételi (30 pont): olvasási készség, általános mûveltség és tájékozottság alapján.
Az írásbeli felvételi minden jelentkezõ számára kötelezõ; szóbeli vizsgát a behívott ta-
nulók tehetnek. Az idegen nyelvi tagozatos angol és német csoportba való jelentkezés
feltétele: az adott nyelvbõl 7. év végi és 8. félévi osztályzat.
Pontazonosság esetén elõnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetû, a Budapesten lakó, az írásbeli vizsgán
jobb eredményt elérõ, az iskolához családi kötõdéssel kapcsolódó jelentkezõ. A sajátos nevelési igényû tanulók
esetében a szakértõi véleményben foglaltak alapján állapítjuk meg a speciális értékelési szabályokat.

TEHETSÉGGONDOZÓ FOGLALKOZÁS indul magyar nyelv és matematika tantárgyak-
ból. A tanulókat a központi írásbeli felvételi vizsgára készítjük fel.
A foglalkozások 2022. október 12-én kezdõdnek, és szerda délutánonként, 15.00 órától
tartjuk 2022. december 7-ig, összesen nyolc alkalommal. A jelentkezés feltételei és egyéb
részletek a pályázati kiírásban olvashatók honlapunkon.
SZÜLÕI FÓRUM: 2022. október 5., 10., 11. és november 10., 11., 17.00  órától. 
NYÍLT NAPOK: 2022. október 10., 11. és november 10., 11. Részletes program honla-
punkon és Facebook-oldalunkon lesz olvasható.
A szülõi fórumokra és a nyílt heti tájékoztatókra elõzetes online regisztráció szükséges! 

CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM
Egyedi kódszám: 035281
Idegen nyelvi tagozatos osztály - angol csoport: 035281.0011
Idegen nyelvi tagozatos osztály - német csoport: 035281.0021
Nyelvi elõkészítõ osztály: 035281.0002
Reál-informatika tagozatos osztály: 035281.0003
Humán tagozatos osztály: 035281.0004

2023. január 21. 10.00: központi írásbeli felvételi vizsga
2023. január 26. 8.00 - 16.00: írásbeli dolgozatok megtekintése
2023. február 6. 8.00 - 16.00: értékelõ lap átvétele a Corvinban
2023. március 1. szóbeli felvételi vizsga (rendkívüli ok miatt hiányzóknak pótnap: március 8.)

A szóbeli vizsgára behívottak névsora és beosztása február 27-tõl olvasható a Corvin-honlapon

2023. április 24.: a felvételrõl hozott döntés közzététele a Corvin-honlapon
2023. április 28.: a felvételrõl szóló értesítés és tájékoztató kiküldése email-ben
2023. június 22.: beiratkozás, június 23-án szülõi értekezlet

www.corvinsuli.hu
www.facebook.com/corvinsuli
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