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Az (Óbudai) Árpád Gimnázium

A 120 éves múltra visszatekintő Óbudai Árpád 

Gimnázium alapításakor, 1902-ben a budai oldal 

első, nem egyházi fenntartású középiskolája 

volt.



Az (Óbudai) Árpád Gimnázium

Pedagógiai programunk szerint „gimnáziumunk nevelőtestülete 

legfontosabb feladatának tartja, hogy megismerje és fejleszteni segítse 

tanulóink azon képességeit és személyiségjegyeit, illetve olyan ismereteket 

nyújtson, amelyek társadalmi beilleszkedésükhöz, a megfelelő életpályára 

kerülésük-höz elengedhetetlenek. Más szóval, szándékaink és gyakorlatunk 

szerint lehetőséget kívánunk teremteni ahhoz, hogy diákjaink a jövőben 

hazánk tisztességes és művelt polgárai legyenek. Tudjuk, hogy az emlí-

tett célok elérése az iskolai életben 

mindennapi erőfeszítésekkel, küzdel-

mekkel és konfliktusokkal zsúfolt 

folyamat, amely azonban a sike-

resen teljesíteni tudóknak cserébe –

lassan beérő fejlődés eredménye-

ként – a közösséghez való tartozás 

tudatát és a széleskörű ismeretekkel 

rendelkezők biztonságát ötvöző 

tartást ad.”



A száraz tények

Felvételi tájékoztatónk és minden felvételi hír:

http://www.arpadgimnazium.hu/felvetel/

felveteli-eljaras-2021-22

http://www.arpadgimnazium.hu/felvetel/felveteli-eljaras-2021-22/


A száraz tények – Időrend

 12/03-ig: jelentkezés a központi írásbelire

Hol írjuk??

 01/22 (01/27): központi írásbeli

 02/01: megtekintés

 02/02: észrevételek

 02/02: nyílt nap regisztráció

 02/09: nyílt nap



A száraz tények – Időrend

 02/18: jelentkezési határidő

 02/23: szóbeli előtti rangsor + szóbeli beosztás

 02/28-03/04: szóbeli

 03/11: ideiglenes felvételi jegyzék

 03/21-22: sorrendmódosítás

Mikor érdemes??

 04/22: végleges felvételi jegyzék



A száraz tények – Pontszámítás

 Hozott pontok (120)
Magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, idegen nyelv

(a legjobb), történelem, természettudomány (a legjobb)

tagozatonként eltérő súlyokkal

 Központi írásbeli vizsga (200)
tagozatonként eltérő súlyokkal

nem magyar anyanyelvűek

 Szóbeli vizsga (80)

 Összesen elérhető 400 pont



Tagozataink

Hatévfolyamos angol (0061)

 „humán tagozat”

 A2/B1 belépő szint

 5+5+5+5+6+0 angol óra

 cél: C1 (40-70%)

 9-10. évfolyamon +1 magyar óra

 11-12. évfolyamon bontott magyar, történelem

 osztályfőnök: Gyanó Éva



Tagozataink

Hatévfolyamos matematika (0062)

 6+6+6+6+6+7 matek óra

 matek minden mennyiségben, magas szinten

 cél: egyetem

 ajánlott nagyon szeretni

 kilépési lehetőség

 Amfi kupa, Pálmay-verseny

 első idegen nyelv: angol

 osztályfőnök: Vargáné Szukics Sarolta



Tagozataink

Hatévfolyamos természettudományi (0063)

 17,5 biológia, 15,5 kémia óra hat év alatt

 minden tt-s tárgy bontott csoportban

 erdei iskolák

 kilépési lehetőség

 Karádi-verseny

 első idegen nyelv: angol

 osztályfőnök:

Gedeon Veronika



Tagozataink

Hatévfolyamos német (0064)

 5+5+5+5+6+0 német óra

 cél: C1 (20-30%)

 minden tt-s tárgy bontott csoport

 osztályfőnök:

Gedeon Veronika



Tagozataink

Négyévfolyamos angol (0041)

 6+6+6+4 angol óra

 B1 (B2) belépő szint

 cél: C1 (60-80%)

 osztályfőnök:

Csonka Katalin



Tagozataink

Négyévfolyamos német (0042)

 német nemzetiségi nyelvoktató képzés

 5+5+5+3 német óra

 1+1+1+1 hon- és népismeret

 német kulturális programok

 B1 belépő szint

 cél: C1 (20-30%)

 osztályfőnök:

Csonka Katalin



Tagozat 2017 2018 2019 2020 2021

Hat 
évfolyamos

Angol 248 275 257 239 262

Matek 238 274 260 231 272

TT 250 272 253 235 264,5

Német 242 259 229 226 245

Négy 
évfolyamos

Angol 265 269 262 263 265

Német 250 250 242 246 256

Bejutási esélyek

Szóbeli ponthatár (320-ból)



Tagozat 2017 2018 2019 2020 2021

Hat 
évfolyamos

Angol 315,5 342 331 298 338

Matek 319 350 332 303 324

TT 314 353 326 303 342

Német 314 346 310 304 320

Négy 
évfolyamos

Angol 323 330 330 344,5 344

Német 336 317 338 320 329

Bejutási esélyek

Felvételi ponthatár (400-ból)



Tagozat Hely 2017 2018 2019 2020 2021

Hat 
évfolyamos

Angol 28 66 71 56 75 61

Matek 28 62 63 60 69 84

TT 14 41 34 30 49 42

Német 14 33 24 26 24 32

Négy 
évfolyamos

Angol 16 52 67 69 40 49

Német 12 31 28 29 29 41

Bejutási esélyek

Utolsó befutó hely sorszáma



Tagozat Hely 2017 2018 2019 2020 2021

Hat 
évfolyamos

Angol 28 288 283 314 275 297

Matek 28 171 262 248 193 241

TT 14 185 197 173 173 180

Német 14 118 106 84 101 88

Négy 
évfolyamos

Angol 16 243 262 246 282 286

Német 12 97 96 79 89 103

Összesen 112 771 860 800 798 866

Bejutási esélyek

Jelentkezők száma



Távolabbról nézve…



Nyelvtanulás, fakultáció

 Első idegen nyelv
a két német tagozat kivételével mindenhol az angol

Második idegen nyelv
9. osztálytól
angol, német, spanyol, francia, orosz

 Fakultáció
2-4 óra (11-12. osztály), gazdag választék
valóban fakultatív
alacsony óraszám a 12. évfolyamon
a matek és a TT tagozat elhagyható az utolsó 2 évben



Eredményeink tükrében

http://www.arpadgimnazium.hu/eredmenyeink/

HVG-rangsor
26-53. hely (2013-2020), 29. hely (2021)

 Továbbtanulás
a végzős évfolyam 64%-a BCE, BME, ELTE, SE (2008-2021)

Nyelvtanulás
van nyelvvizsgája: 94%, felsőfokú: 42%, egynél több: 23% (2017-2021)

OKTV
10 döntős, 3 első 10 (2021)

Diákolimpiák
informatika, fizika, matematika

 Tanáraink
8 PhD, 18 mesterpedagógus

http://www.arpadgimnazium.hu/eredmenyeink/


Eredményeink tükrében

 Érettségi
átlag: 4,78, emelt szintű vizsgák aránya: 33% (2021)
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A tanórákon túl

 Diákönkormányzat

 Gólyatábor, gólyahét

 Túraszakosztály

 Társasjáték klub

 Énekkar

 Iskolaújság

 Árpád Média

 Darmstadti csereprogram

 Indiai csereprogram

 Angliai utazás

 Szalagavató



A tanórákon túl

 Sítábor, vitorlástábor

 Német nyelvi tábor

 Töri tantúrák:

Visegrád, Pozsony,

Délvidék, Kárpátalja, Carnuntum

 Amerikai színház

 Amfi kupa

 Matektábor

 Gombár

 Árpád napok

 Ballagás



Milyennek látjuk magunkat?

 diákcentrikus

 jó tanár-diák viszony

 kötődés, identitás: sok öregdiák a tantestületben, 

alacsony fluktuáció

 NEM versenyistálló

 sokoldalú

 konzervatív (persze jó értelemben)

 nyugis



Hogy látnak minket?

Fórumbejegyzések

„Nem gondolnám, hogy az Árpád sztárolja magát, 

egyáltalán nem ez a szellemiség jellemző az 

iskolára. Korrektek, következetesek, átlátható a 

felvételi rendszerük, színvonalas az oktatás, 

nagyon jó a közösség, immáron 115 éve. Semmi 

trendibbet nem kínálnak, a fentebbi értékek 

viszont valósak.”

„Árpi ritka transzparens, ők kitesznek mindent, és 

még a tavalyit is fennhagyják. Statisztikusok álma 

az a suli.”



Hogy látnak minket?

Előkészítő



Mit ígérünk a felvételi eljárásra?

 nehéz lehet lelkileg szülőnek, gyereknek

 felhasználóbarát szemlélet

 pontosság

 transzparencia

 őszinteség



Jótanácsok

 levenni a terhet vs „minden ezen múlik”

 „tud, amennyit tud” vs 3 felvételi előkészítő

 ne mindent egy lapra vs „álomsuli”

 elfogadni az ereményt vs „méltányossági”



Köszönjük a figyelmet!


