
Naše číslo: 41/2021

Kritéria prijímacích skúšok
pre školský rok 2021/2022
Kód školy:
Študijný odbor:
Dĺžka štúdia:
Plánovaný počet žiakov:
I. termín prijímacích skúšok:
II. termín prijímacích skúšok:

641020
7902J 00 – gymnázium
4 roky
17
03. 05. 2021 (pondelok)
10. 05. 2021 (pondelok)

Prijímacie skúšky sa uskutočnia na základe Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prijatí môžu byť tí uchádzači, ktorí v školskom roku 2020/2021 úspešne získajú nižšie stredné
vzdelanie a doručili prihlášku na štúdium na našu školu v stanovenom termíne.
I.






Uchádzači o štúdium konajú prijímaciu skúšku z predmetov:
maďarský jazyk a literatúra
40 minút (písomná skúška)
matematika
40 minút (písomná skúška)
slovenský jazyk a slovenská literatúra 40 minút (písomná skúška)
ústne motivačné pohovory
10 minút

Uchádzači nemôžu mať zníženú známku zo správania na konci 8. a v prvom polroku 9.
ročníka!
a) Na prijímacej skúške môže uchádzač získať spolu max. 110 bodov:
z maďarského jazyka a literatúry z matematiky
zo slovenského jazyka a sl. literatúry+ ústne motivačné pohovory
-

40 bodov
30 bodov
30 bodov
10 bodov

b) Do celkového počtu bodov sa môžu uchádzačovi ešte prirátať body za celkový
priemer koncoročných známok 8. ročníka a polročných známok 9. ročníka:
celkový priemer: 1,00 – 1,10 = 10 bodov
1,11 – 1,20 = 9 bodov
1,21 – 1,30 = 8 bodov
1,31 – 1,40 = 7 bodov
1,41 – 1,50 = 6 bodov
1,51 – 1,60 = 5 bodov
1,61 – 1,70 = 4 bodov
1,71 – 1,80 = 3 bodov
1,81 – 1,90 = 2 bodov
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1,91 – 2,00 = 1 bodov
Ak bol žiak na konci 8. ročníka alebo v prvom polroku 9. ročníka hodnotený
slovne alebo slovom absolvoval, tak sa mu započíta známka z daného predmetu
z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.
V ostatných prípadoch slovné hodnotenie bude započítané podľa uváženia
prijímacej komisie.
c) Za mimoškolskú činnosť v 6., 7., 8. a 9. ročníku:
 predmetové súťaže a olympiády: z matematiky, fyziky, techniky,
informatiky, chémie, biológie, geografie, dejepisu a z cudzích jazykov,
Pytagoriáda — okresné, krajské a celoslovenské kolo
 matematická súťaž „Zrínyi Ilona“ – úspešnosť do 10. miesta
 matematická súťaž Klokan – úspešnosť do 10. miesta
 medzinárodné predmetové súťaže (napr. matematická súťaž „Dugonics“)
 na súťaži Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy okresné, krajské (zlaté
pásmo), celoslovenské (1. – 5. miesto)
 súťaž „Pislákoló mécses“ v prednese poézie a prózy (1-3. miesto)
 súťaž „Kaszás Attila Versmondó Fesztivál“ (1-3. miesto)
 súťaž „Pekná maďarská reč“ — okresné, krajské (1-3. miesto) a
celoslovenské kolo (1 – 5. miesto)
 súťaž „Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági Akadémia“ – krajské kolo (1-5.
miesto)
 súťaž „Katedra“ celoštátne kolo (1 – 3. miesto)
 súťaž v písaní esejí „Katedra“ – krajské kolo (1-3. miesto)
 „Pravopisná súťaž Zsigmonda Simonyiho“ — celoštátne kolo (1. – 5.
miesto)
 súťaž „Poznaj slovenskú reč“ — krajské kolo (1. – 3. miesto)
 súťaž „Dobré slovo“ — okresné, krajské kolo (1. – 3. miesto)
 súťaž „Hviezdoslavov Kubín“ — okresné, krajské kolo (1. – 3. miesto)
 na celoštátnej a medzinárodnej športovej súťaži ako jednotlivec (1. – 3.
miesto)
 na celoštátnej a medzinárodnej umeleckej súťaži ako jednotlivec (1. – 3.
miesto)
Ostatné a skupinové súťaže budú hodnotené individuálne. (napr. šach, zborové súťaže,
dramatické súťaže, atď.)
Bodovanie hore uvedených súťaží:
 Celoštátne a medzinárodné kolo,

1. miesto 10 bodov
2. miesto 9 bodov
3. miesto 8 bodov,
úspešnosť alebo účasť 7 bodov



Krajské kolo,

1. miesto 7 bodov
2. miesto 6 bodov
3. miesto 5 bodov,
úspešnosť 4 body
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Okresné kolo,

1. miesto 4 body
2. miesto 3 body
3. miesto 2 body,
úspešnosť 1 bod

Žiak môže získať max. 15 bodov za daný predmet a za súťaže spolu max. 45 bodov.
Poznámka: Výsledky dosiahnuté v študijných súťažiach treba potvrdiť
originálom diplomu alebo školou overenou fotokópiou.
I.

Na prijímacej skúške prospeje uchádzač, ak dosiahne minimálne 20%
z celkového počtu bodov, pričom ani z jedného predmetu nedosiahol 0 bodov
na písomnej prijímacej skúške a nemal zníženú známku zo správania na konci
8. a v prvom polroku 9. ročníka.

II.

Na základe dosiahnutého počtu bodov bude zostavené poradie uchádzačov.
V prípade rovnosti bodov v poradí rozhodujú nasledovné kritériá v uvedenom
poradí:
zmenená pracovná schopnosť, na základe § 67 ods. 3. zák. č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny priložiť
k prihláške);
počet dosiahnutých bodov na prijímacích skúškach;
dosiahnutý počet bodov z vyučovacieho jazyka na prijímacej skúške.





III.

Pre školský rok 2021/2022 bude prijatých 17 uchádzačov s najlepšími
výsledkami.

Zápis prijatých uchádzačov:
I.
bude určený dodatočne vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu
v budove Cirkevného gymnázia MARIANUM s vyuč. jaz. maď. v Komárne, Ul.
biskupa Királya 30, miestnosť č. 22.
Záujem o štúdium na gymnáziu zákonný zástupca uchádzača písomne potvrdí pri zápise.
V prípade nenaplnenia triedy riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodne
o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne. Toto rozhodnutie sa
zverejní najneskôr do 6. júna 2021 (viď. § 66. ods. 7, 8 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Iné vyskytujúce sa sporné otázky s prijímacím konaním je kompetentná riešiť výlučne riaditeľ
školy po prerokovaní prijímacou komisiou ako svojim poradným orgánom.
Prerokované na pedagogickej rade dňa 25. februára 2021.
Prerokované na Rade CSŠ MARIANUM dňa 25. februára 2021.

PaedDr. Róbert Madarász, v.r.
riaditeľ školy
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Felvételi követelmények
a 2021/2022. iskolaévre
Iskola kódja:
Tanulmányi szak:
A tanulmányi idő hossza:
A felvehető tanulók száma:
A felvételi I. időpontja:
A felvételi II. időpontja:

641020
7902J 00 – gimnázium
4 év
17
2021. május 3. (hétfő)
2021. május 10. (hétfő)

A felvételi vizsgák a 245/2008. sz. iskolatörvény rendelkezései szerint valósulnak
meg. Iskolánkba azokat a jelentkezőket vehetjük fel, akik a 2020/2021. tanévben
eredményesen befejezik az alapiskola 9. évfolyamát és időben elküldik
intézményünkbe a jelentkezési lapot.
I.

A





jelentkezők felvételi vizsgát tesznek a következő tantárgyakból:
magyar nyelv és irodalom
40 perc (írásbeli vizsga)
matematika
40 perc (írásbeli vizsga)
szlovák nyelv és szlovák irodalom 40 perc (írásbeli vizsga)
szóbeli motivációs beszélgetés
10 perc

A jelentkezőknek nem lehet egyesnél rosszabb magaviseleti jegyük a 8. évfolyam
végén és a 9. évfolyam félévekor!
a) A felvételi vizsgán a jelentkező max. 110 pontot szerezhet:
magyar nyelv és irodalomból
40 pontot
matematikából
30 pontot
szlovák nyelv és szlovák irodalomból 30 pontot
+ a motivációs beszélgetésre
10 pontot kaphat.
b) Az alapiskola 8. évfolyamának év végi, valamint a 9. évfolyam félévi
tanulmányi átlaga alapján szerezhető pontszámok:
átlag

1,00 – 1,10 = 10 pont
1,11 – 1,20 = 9 pont
1,21 – 1,30 = 8 pont
1,31 – 1,40 = 7 pont
1,41 – 1,50 = 6 pont
1,51 – 1,60 = 5 pont
1,61 – 1,70 = 4 pont
1,71 – 1,80 = 3 pont
1,81 – 1,90 = 2 pont
1,91 – 2,00 = 1 pont

Ha a tanuló a 8. évfolyam végén vagy a 9. évfolyam félévekor az abszolválta
vagy egyéb szóbeli értékelést kapott, akkor az adott tantárgy legutóbbi
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jeggyel történő értékelése számítódik az átlagba. Egyéb esetekben a szóbeli
értékelés a felvételi bizottság megfontolása alapján lesz beszámítva.
c) A 6., 7., 8. és 9. évfolyamok tanulói számára rendezett egyéni versenyek
pontszámai alapján:



















tanulmányi versenyek: matematika-, fizika-, technika-, informatika,
kémia-, biológia-, földrajz-, történelem-, angol- és német olimpia,
Pitagorasz járási, kerületi, országos forduló.
Zrínyi Ilona Matematikaverseny – a 10. helyezésig számítjuk
eredményességnek
Kenguru matematikaverseny – a 10. helyezésig számítjuk
eredményességnek
Nemzetközi tanulmányi verseny bármely tantárgyból (pl. Dugonics
matematika verseny)
Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny – járási,
kerületi döntő (aranysávos minősités) és országos forduló (1 – 5. hely)
Pislákoló Mécses Vers- és Prózamondó Verseny (1 - 3. hely)
Kaszás Attila Versmondó Fesztivál (1 - 3. hely)
Szép Magyar Beszéd – országos forduló (1 – 5. hely), kerületi és járási
forduló (1 - 3. hely)
Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia – megyei forduló (1 - 5. hely)
Katedra – országos forduló (1 - 3. hely)
Katedra esszéíró pályázat (1 - 3. hely)
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny – országos forduló (1. – 5. hely)
„Poznaj slovenskú reč“ – kerületi forduló (1 - 3. hely)
„Dobré slovo” - járási és kerületi forduló (1 - 3. hely)
„Hviezdoslavov Kubín” járási és kerületi forduló (1 - 3. hely)
Egyéni sportverseny – országos vagy nemzetközi forduló (1 - 3. hely)
Egyéni művészeti verseny – országos vagy nemzetközi forduló (1 - 3.
hely)

Az egyéb és csoportos versenyek egyéni elbírálás alá esnek (sakk, énekkar, színjátszó,
stb.)
A felsorolt tanulmányi versenyek pontozása
 Országos vagy nemzetközi forduló, 1. hely
10 pont
2. hely
9 pont
3. hely
8 pont,
eredményesség vagy részvétel 7 pont


Kerületi forduló,

1. hely
7 pont
2. hely
6 pont
3. hely
5 pont,
eredményesség 4 pont



Járási forduló,

1. hely

4 pont
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2. hely
3 pont
3. hely
2 pont,
eredményesség 1 pont
Egy tanuló max. 15 pontot szerezhet tantárgyanként és az összes versenyért max. 45
pontot.
Megjegyzés: a diákok tanulmányi versenyeken elért eredményeit eredeti,
hivatalos bélyegzővel ellátott oklevéllel vagy az iskolaigazgató aláírásával és
az iskola pecsétjével hitelesített fénymásolattal kell igazolni.
II. A felvételi vizsgán az a jelentkező felel meg, aki eléri az összpontszám
minimum 20%-át, s amellett egyik tantárgyból sem volt 0 pontja az írásbeli
felvételin, és nem volt egyesnél rosszabb magaviseleti jegyük a 8. évfolyam
végén és a 9. évfolyam félévekor.
III. Az írásbeli felvételi vizsga és a hozott pontszámok alapján megszerzett
összpontszám szerint állapítjuk meg a jelentkezők sorrendjét. Pontegyenlőség
esetén a következő kritériumok alapján döntünk a sorrendről:
 csökkent munkaképesség (az iskolatörvény 67. §-ának 3. cikkelye alapján).
Ebben az esetben a jelentkezési laphoz csatolni kell a Munka-, Szociális- és
Családügyi Hivatal igazolását is!
 az írásbeli felvételi vizsgán elért összpontszám;
 az anyanyelvi írásbeli felvételi dolgozat elért pontszáma.
V. A 2021/2022. iskolaévre az igazgatóság a legjobb eredményt elért 17 tanulót
veszi fel.
A gimnáziumba felvett tanulók beíratása:
I. az aktuális járványügyi helyzettől függően fog megvalósulni a Marianum
Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium épületében, Király püspök u. 30,
Komárom, 22. sz. terem.
A felvett tanuló gimnáziumi tanulmánya iránti érdeklődését a törvényes képviselő
a beíratáskor aláírásával igazolja. Ha a jelentkezők, ill. a sikeresen felvételizők
száma nem éri el a felvehető tanulók számát, az igazgató dönt a pótfelvételi
időpontjának kiírásáról az iskolatanáccsal való egyeztetés alapján. Ez a határozat
legkésőbb 2021. június 6-ig kerül nyilvánosságra (lásd: a 245/2008-as számú
iskolatörvény 66. §-ának 7-8. cikkelye alapján).
A felvételi vizsgával kapcsolatos minden egyéb vitás kérdésben a felvételi
bizottsággal történő egyeztetés alapján az igazgató dönt.
Jóváhagyta a pedagógiai tanács 2021. február 25-én, valamint az iskolaközpont
iskolatanácsa 2021. február 25-én.
PaedDr. Madarász Róbert, igazgató, s.k.

