
TÁJÉKOZTATÓ a központi írásbeli felvételi vizsga menetéről 
 

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2023. január 21. szombat 10 óra 

Helyszín: Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium (1173. Budapest, 

Akácvirág utca 49.) 

Kérjük, hogy a felvételiző tanulók legkésőbb 9:15-ig érkezzenek meg a helyszínekre, a beléptetés és a 

szükséges adminisztráció elvégzése céljából, és személyi vagy diákigazolványukat hozzák magukkal! 

A felvételi során – körzőn, vonalzón és szögmérőn kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem 

használható, kivétel a külön terembe kerülő, mentességet kapó tanulók. A feladatlapot tollal („örökíró” kék 

vagy fekete színű) kell kitölteni, a rajzokat ceruzával kell elkészíteni. 

Először az anyanyelvi (45 perc), majd a matematika (45 perc) tesztet oldják meg a tanulók. A két 

feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk. (A mentességet kapó tanulók ideje +20 és +20 perccel 

meghosszabbodik.) 

Amennyiben valaki betegség miatt nem tud részt venni az írásbeli vizsgán kérjük, hogy a kcss@kcss.hu 

e-mail címen jelezze. Az igazoltan betegség miatt hiányzók előzetes kérelem alapján január 31-én, 

csütörtökön délután 14 órakor pótló vizsgán vehetnek részt intézményünkben. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szülők, hozzátartozók az írásbeli felvételi során nem jöhetnek be az iskola 

épületébe! Köszönjük szíves megértésüket! 

A kijavított dolgozatok megtekintése: 

A kijavított dolgozatokat a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében 2023. január 26-án, 

csütörtökön, 8-16 óra között tekinthetik meg a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban 

(1173, Budapest, Akácvirág utca 49.). Kérjük, hogy a megtekintéskor telefonnal, fényképezővel 

készítsenek a dolgozatokról fotót. A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő 

értékelés esetén észrevételt tehet a megtekintést követő 1. munkanap végéig (péntek 16 óráig) a 

kcss@kcss.hu e-mail címen. 

A vizsga eredményéről minden vizsgázó ÉRTÉKELŐ LAP-ot kap, amely tartalmazza a feladatonkénti 

részletezett pontszámot, valamint az összpontszámot. 

Az értékelő lapok 2023. február 6-án és február 8-án, 8-20 óra között vehetők át iskolánk portáján. A 

diák a későbbi jelentkezéséhez az eredeti példány másolatát csatolhatja. 
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