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Budapest Főváros Önkormányzata a “Berzsenyi Dániel Gimnázium nevelőtestületének a 
főváros ifjú nemzedékéért és annak oktatásáért végzett kiemelkedő pedagógiai munkájáért” a 
PRO URBE BUDAPEST díjat adományozta 1996. november 15-én. 

A Berzsenyi Dániel Gimnázium a „Minőségi nevelési-oktatási intézmény” cím birtokosa 
2003. január 01. óta. 

A Berzsenyi Dániel Gimnázium évtizedek óta a budapesti gimnáziumok élmezőnyében szerepel 
a nemzetközi és országos versenyek, valamint az egyetemi és főiskolai felvételik eredményét tekintve. 
Az elmúlt néhány év alapján - több éves átlagot tekintve - az iskolánkban végzett diákok közel 90%-át 
vették fel első nekifutásra a különböző felsőoktatási intézmények.  

Minden évben sok tanulónk ér el kiváló helyezést az Országos Tanulmányi Versenyek országos 
döntőin, és egyéb országos, illetve nemzetközi versenyeken is, elsősorban matematikából, fizikából, 
informatikából és idegen nyelvekből.  

Minden osztályunkban kiemelt feladataink közé számítjuk az idegen nyelvek oktatását. Az 
intenzív nyelvtanulást segítjük elő azzal, hogy a kilencedikesek számára haladó angol és német 
csoportok indulását is lehetővé tesszük - megfelelő számú haladó szinten tudó tanuló esetén. Ezen felül 
olasz, francia és - amennyiben igény van rá - orosz nyelvi csoportokat indítunk, illetve a humán 
tagozatosok számára latin nyelvet oktatunk. Szakköri keretben biztosítunk lehetőséget az eszperantó 
nyelv tanulására. Végzős tanulóink középfokú C típusú nyelvvizsgáinak a száma a végzősök 
létszámának 120%-a, és egyre többen tesznek felsőfokú nyelvvizsgát is.  

A kétszintű érettségi bevezetésével az iskola ösztönzi tanulóit, hogy minél többen tegyenek 
emelt szintű érettségi vizsgát. 

Az iskola kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, így lehetőségünk van kedvezményes 
diákcserék lebonyolítására. Diákjaink rendszeres kapcsolatban állnak olasz, német, francia és angol 
iskolákkal, és állandó élő kapcsolatunk van pozsonyi és brassói magyar tannyelvű középiskolákkal. 
Tanulóink számára nyaranta erdélyi táborozásra nyílik lehetőség Székelyzsomborban. 

 
I. 

TÁJÉKOZTATÓK 
 
2007. szeptember 19-én (szerdán) 17 órától az iskola vetítőtermében  
a hat évfolyamos (matematika tagozat) képzésről, 
 
2007. szeptember 26-án (szerdán) 17 órától az iskola vetítőtermében 
a négy évfolyamos képzésről. 
 
A leendő diákok a Nyílt nap keretében ismerkedhetnek meg az iskolával. 
2007. november 16-án (pénteken) délelőtt bemutató órákat, délután 15 órától tájékoztatókat tartunk a 
képzési rendszerünkről.  
 
 
 



II. 
KÉPZÉSI RENDSZERÜNKRŐL 

 
Az iskolánkban évfolyamonként négy speciális tantervű osztály van. Alaptantervi osztályt nem indítunk. 
Mindegyik osztályunkba csak felvételi vizsgával lehet bekerülni. 
 
1.  Klasszikus humán speciális tantervű osztály (négy évfolyamos, kódszáma: 20): 
      

Emelt óraszámban egyedi tanterv szerint tanítunk magyart és történelmet. Ez nemcsak a 
tantárgyak részletesebb, alaposabb tanítására nyújt lehetőséget, de alkalmat teremt a két tantárgy 
összehangolására.  
Ebben az osztályban mindenki számára kötelező a latin nyelv. Második idegen nyelv az angol, a német 
vagy francia. Mindkét nyelvet (a latint és egy modern idegen nyelvet) emelt óraszámban tanítjuk.  
Felvételi vizsga:  központi: anyanyelv és matematika 
   iskolai:   magyar és történelem 
 
 
2. Komplex természettudományos osztály (négy évfolyamos) 
     

Az osztály fele fizika speciális tantervű (kódszáma:32), fele pedig kémia-biológia speciális 
tantervű (kódszáma: 31). Az osztály egésze emelt szintű matematikát és informatikát tanul. A fizika 
tagozat magas matematika óraszáma lehetővé teszi az emelt szintű érettségit (a fizika mellett) ebből a 
tantárgyból is. Fizika tagozaton a magas óraszámú informatika oktatás középszintű érettségire készít 
fel. Utolsó két évben kellő számú jelentkező esetén lehetőség van informatikára szakosodni. Ebben az 
esetben az emelt szintű érettségire fizika helyett informatikából készítjük fel a tanulót. Amennyiben 
kevés a jelentkező, akkor fakultációs óra keretében (tanórán kívül) történhet a felkészítés az emelt 
szintű informatika érettségire. 

 
Nyelvtanulási lehetőségek: angol, német, olasz, orosz és francia közül lehet kettőt választani.  

 
Felvételi vizsga fizika tagozatra:         központi: anyanyelv és matematika 
          iskolai: fizika 
Felvételi vizsga biológia-kémia tagozatra: központi: anyanyelv és matematika   
       iskolai: biológia és kémia 
 
3. Speciális tantervű idegennyelvi osztály (négy évfolyamos): 
 
     Az osztály fele német-angol speciális tantervű (kódszáma:43). A német haladó, az angol kezdő 
szintről indul. Mindkét nyelvet emelt óraszámban tanítjuk. Tekintettel a viszonylag magas idegennyelvi 
óraszámokra, azoknak a jelentkezését várjuk, akiknek német nyelvi tudása még nem éri el a középfokú 
nyelvvizsga szintet, de már tanulták a nyelvet, illetve angolból kezdők.  
Felvételi vizsga a német-angol tagozatra: központi: anyanyelv és matematika 
         iskolai:   német 
 
     Az osztály másik fele olasz speciális tantervű (kódszáma:41) : az olaszt emelt óraszámban tanítjuk, 
az angolt, mint második idegen nyelvet, alapóraszámban. Az olasz kezdő, az angol középhaladó 
szintről indul.  
Felvételi vizsga:  központi: anyanyelv és matematika 

iskolai: magyar   (Angol nyelvből szóbeli meghallgatás van, mely részét képezi 
a felvételinek.)  



 
4. Hat évfolyamos speciális matematika tanterű osztály (kódszáma: 10) 
 

A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 1963 óta működik matematika tagozat. Több évtizedes 
tapasztalat és hagyományok alapján az 1993/94-es tanévben indítottuk be a hat évfolyamos speciális 
matematika tantervű osztályunkat. Ebbe az osztályba a kifejezetten matematika iránt érdeklődő, és e 
tárgyból tehetséges gyerekeket várjuk.  
Speciális matematika tantervű osztályunkba az általános iskola hatodik osztálya után lehet jelentkezni.  
Felvételi vizsga: központi: anyanyelv, valamint matematika (2007. január 26. 14.00 óra!!) Ezt egy 
speciális matematika írásbeli követi, majd az itt elért eredmények alapján szóbeli vizsgára hívjuk be a 
legjobbakat. 
 
5. Speciális matematika tantervű osztály (kódszáma: 11) 
Ebben a tanévben a nyolcadik osztályosok - korlátozott számban,- /évente maximum 8-9 fő/ - 
bekerülhetnek a már működő speciális matematika tagozatos osztályba a kilencedik évfolyamtól. Az ide 
jelentkező tanulóknak szintén felvételi vizsgát kell tenniük (matematikából és anyanyelvből központit, 
ezt követően belső speciális matematika felvételit kell tenniük).  
 
 
 
 
Mindegyik osztályunkban csoportbontásban tanítjuk az informatikát, a matematikát és az idegen 
nyelveket. 

Kérjük az iskolánk iránt érdeklődőket, hogy kísérjék figyelemmel Internetes honlapunkat, ahol 
gimnáziumunk életéről, felvételi rendszeréréről egyaránt naprakész információkhoz juthatnak. 

www.berzsenyi.hu
 

 
 

III. 
FELVÉTELI RENDSZERÜNKRŐL: 

 
Mindegyik osztályunkba felvételi vizsgával lehet bekerülni.  
Bármely tagozatunkra jelentkező tanulók anyanyelvből és matematikából meg kell, hogy írják a felvételi 
eljárást megelőző (központi) felvételi feladatsort!  Felhívjuk figyelmüket, hogy azok a tanulók, akiknek 
írásbeli munkája akár anyanyelvből, akár matematikából nem haladja meg az iskolai pontszámítás 
szerinti 0 (azaz nulla) pontot, nem nyerhetnek felvételt egyik tagozatunkra sem.  
Ezt követően kerül sor a tagozat választásnak megfelelő iskolai vizsgákra, melyek írásbeli és szóbeli 
részből állnak. Szóbeli vizsgákra csak azokat a tanulókat hívjuk be, akik a központi és az iskolai 
írásbelin, valamint az általános iskolából hozott pontok alapján a legjobban teljesítettek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.berzsenyi.hu/


 
IV. 

Tájékoztató a nyolcadik osztályosok 
FELVÉTELI VIZSGÁINAK MENETÉRŐL 

 
A központilag szervezett egységes írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje: 
2007. december 07. (péntek) 
 
Felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsga 8. osztályosoknak: 

2008. január 26. (szombat) 10 óra 
Pótló írásbeli vizsgák (azon tanulók számára, akik alapos ok miatt nem tudtak részt venni a rendes 
írásbeli vizsgán): 

2008. január 31. (csütörtök) 14 óra 
A jelentkezők (felvételi eljárást megelőző vizsgákon) elért eredményeit  2008. február 8-án délben az 
iskola aulájában tesszük közzé.     
Azok a tanulók, akik a felvételi eljárást megelőző írásbelit nem a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban írják 
meg gimnáziumi felvételi jelentkezési lapjukhoz mindenképpen csatolják a vizsga eredményeit 
tartalmazó ’Értékelő Lap’ másolatát. 
 
Az egységes írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése: 2008. február 11-én 8.00-16.00 óráig 
 
A középiskolai felvételi jelentkezési lapok beérkezésének határideje:  
2008. február  15. (péntek) 
(Jelentkezési lapján a jelentkező iskolánk több tagozatát is megjelölheti. Jelentkezési lapot az általános 
iskolában lehet kapni, illetve az Internetről is letölthető).  
 
Az iskolai írásbeli felvételi vizsgák időpontja: 
 
Humán tagozat:   2008. február 18. hétfő        15 óra 
035243 – 20 
 
Speciális matematika   2008. február 18. hétfő        15 óra 
nyolcadikosoknak 
035243 - 11 
 
Olasz tagozat:   2008. február 19. kedd        15 óra 
035243 –41 
(A humán tagozatra jelentkezők a magyar írásbeli után írják meg a történelmet.)  
 
Biológia-kémia tagozat:   2008. február 19. kedd     15 óra 
035243 - 31 
 
Német-angol tagozat:  2008. február 20. szerda       15 óra 
035243 – 42 
 
Fizika tagozat:   2008. február 21. csütörtök         15 óra 
035243 - 32 
 



Betegség esetén pótnap valamennyi tagozatra: 2008. február 25. (hétfő)  15 óra 
Az írásbeli vizsgák eredményét az aulában függesztjük ki  2008. február  29-én (pénteken), és itt 
tesszük közé az írásbeli vizsgák eredményét, valamint a szóbeli vizsgákra behívottak listáját.  
Az írásbeli vizsgák eredményéről külön értesítést nem tudunk kiküldeni! 
Az írásbeli dolgozatok megtekintése: 2008. március 3.   8.00-16.00 óráig 
A szóbeli vizsgákat minden tantárgyból 2008. március  6-án, csütörtökön tartjuk (reggel 8 órától). 

 
Ideiglenes felvételi jegyzék közzététele: 2008. március 12. 

V. 
ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK 

 
FIZIKA (10 000,- Ft ) 
minden héten, szerdán 15.00-16.00  
tartja: Gál Györgyné 
az első foglalkozás időpontja: 2007. október 3. 
 
KÉMIA (10 000,- Ft ) 
minden második héten, csütörtökön 15.00-16.30 (dupla foglalkozás)  
tartja: dr. Sárai Ilona 
az első foglalkozás időpontja: 2007. október  4. 
 
BIOLÓGIA  (10 000,- Ft) 
minden második héten, hétfőn 15.00 – 16.30 (dupla foglalkozás) 
tartja: Posch Zsuzsanna  
az első foglalkozás időpontja: 2007. október 1. 
 
MATEMATIKA nyolcadik osztályosok részére:  (10 000,- Ft) 
minden héten, szerdán 15.00-16.00 és 16.00-17.00 
tartja: Bényei Károly 
az első foglalkozás: 2007. október 3. 
 
MAGYAR (a humán és olasz tagozatokra):  (8 000,-Ft) 
minden héten (összesen 15 alkalommal), csütörtökön 15.00 és 16.00  
tartja: Székely Júlia  
az első foglalkozás időpontja: 2007. október 4.  15.00 vagy 16.00    
 
TÖRTÉNELEM (csak a humán tagozatra):  (8 000,-Ft) 
minden héten (összesen 15 alkalommal), csütörtökön 15.00 és 16.00 
tartja: Tézli Péter  
az első foglalkozás időpontja: 2007. október 4.  15.00 vagy 16.00   
 
(Magyarból és történelemből 2 csoport is indul fordított sorrendben.  Történelem 15.00-15.45, magyar 
16-16.45.) 
 
NÉMET NYELV  (10 000,- Ft) 
minden héten, hétfőn 15.00-16.00 
tartja: Meskó Krisztina 
az első foglalkozás időpontja: 2007. október 1.   
 
 



 
 
 
 

Befizetés az előkészítőkre: 
Szabó Attiláné 

helye:   I.em. 109. szoba 
ideje:    2007. szeptember 20. – október 5.  14.00 – 15.30 óra között illetve pénteki napokon 13.30-14.30. 

Szeretnénk, ha a XIII. kerület általános iskoláiból minél többen választanák iskolánkat. 
Eredményes felkészülésüket azzal is segítjük, hogy számukra kedvezményesen hirdetjük meg 
tanfolyamainkat, azaz egységesen 5.000,-ot  /a magyar illetve a történelem előkészítő esetében 
csak 4.000,- forintot/ kell befizetni. (A kedvezmény a XIII. kerület általános iskoláiba járó 
tanulókra vonatkozik, nem pedig a kerületi lakosokra.)  

Kérjük, hogy a tanfolyamra való jelentkezéskor mutassák be diákigazolványukat. Ennek 
hiányában nem áll módunkban megadni a kedvezményt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VI. 

A HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUMBAN 
 
 

A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 1963 óta működik matematika tagozat. Több évtizedes 
tapasztalat és hagyományok alapján az 1993/94-es tanévben indítottuk be a hat évfolyamos speciális 
matematika tantervű osztályunkat. Komoly tapasztalatok és kiváló eredmények birtokában hirdetjük 
meg a 2008/2009 tanévre is speciális matematika tantervű hat évfolyamos osztályunkat. 
Évfolyamonként egy osztályt működtetünk, alaptantervű osztályunk tehát nincs.  

Ebbe az osztályba a kifejezetten matematika iránt érdeklődő, és e tárgyból tehetséges 
gyerekeket várjuk. Célunk az általános alapműveltség elsajátíttatása mellett a matematikai képességek 
fejlesztése, illetve az átlagosnál magasabb szintű képzés biztosítása.  A magasabb óraszám 
matematikából azt jelenti, hogy elsősorban az összefüggések felismertetésére, az önállóság 
növelésére, a képességek kibontására, a tananyag bővítésére, elmélyítésére fordítunk több időt.  

A hatéves tanulmányok lehetőséget adnak arra, hogy matematikából emelt szintű érettségire is 
alaposan felkészítsük a tanulóinkat. Ugyanakkor a 11. osztálytól fakultációs választás alapján még egy 
tárgyból is mód nyílik az emelt szintű érettségire való felkészülésre. 

A magas színvonalú matematika képzés mellett nagy súlyt kap az anyanyelvi és az 
idegennyelvi képzés is. A matematikát, az informatikát és az idegen nyelveket csoportbontásban 
oktatjuk.  

Első idegen nyelvként ebben az osztályban angolt tanítunk. Az első idegen nyelv oktatása a 10. 
év végén befejeződik azzal az elvárással, hogy a tanulók többsége vagy állami nyelvvizsgát vagy 
előrehozott érettségit tegyen. A második idegen nyelvet a 10. osztályban indítjuk és a 12. osztály végéig 
tanítjuk. Második nyelvként megfelelő számú jelentkező esetén választható a német, az olasz, a francia 
vagy az orosz nyelv közül egy. Ebben az osztályban mindkét nyelv összes óraszáma magasabb a 
jelenlegi négy évfolyamosnál - 11 helyett 18 illetve 12 helyett 14 óra. 

Igény és lehetőségeink szerint felsőbb évfolyamokon (amikor a tanulók angol tudása ezt 
lehetővé teszi) szakkör vagy tanfolyam formájában lehetőséget teremtünk a matematika angol nyelvű 
oktatására, amely egyszerre fejleszti a diákok matematikai és angol tudását, megkönnyíti az egyetemi 
tanulmányokat, illetve az esetleges külföldi tanulmányokat és a munkavállalást. 

A felvételiről valamilyen okból lemaradók, vagy a matematikából későbben érő nyolcadikosok 
számára korlátozott számban (kb. 8 fő) – csak felvételivel - lehetőséget adunk kilencedik osztálytól a 
speciális matematika tagozat munkájába való csatlakozásra. 
 
 
 

VII. 
Tájékoztató a hatodik osztályosok 

FELVÉTELI VIZSGÁINAK MENETÉRŐL 
 
Hatosztályos gimnáziumi osztály kódja: 035243 – 10 
 
A központilag szervezett (felvételi eljárást megelőző) írásbeli vizsgára való jelentkezés 
határideje:  2007. december 07. péntek 
(Jelentkezési lap az iskola portáján átvehető.) 
 
Felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsga 6. osztályosoknak: 



2008. január 25. (péntek) 14 óra 

Betegség esetén pótnap: 2008. január 31.   (csütörtök)  14 óra 
(Csak orvosi igazolással lehet pótdolgozatot írni! ) 
 
A jelentkezők felvételi eljárást megelőző vizsgákon elért eredményeit 2008. február 8-án 12.00-tól az 
iskola aulájában tesszük közzé.     
Az előzetes felvételi eljárás keretében írt írásbeli dolgozatok megtekintése:  
2008. február 11-én 8.00-16.00 óráig  
 
A gimnáziumi felvételi jelentkezési lapok beérkezésének határideje:  
2008. február  15. (péntek) 
(Jelentkezési lap az Internetről letölthető.) 
 
A speciális matematika tagozat írásbeli vizsgájának időpontját később jelölik ki.  
A szóbeli vizsgára behívottak névsorát 2008. február 29-én tesszük közzé.  
A speciális matematika írásbeli dolgozatok megtekintése: 2008. március 3-án (hétfőn) 8.00-16.00 
 
A szóbeli vizsgákat 2008. március 08-án csütörtökön tartjuk (reggel 8 órától).  
 
Ideiglenes felvételi jegyzék közzététele: 2008. március 12. 
  
 
 
      VIII. 

ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM 
 
 
MATEMATIKA hatodik osztályosok részére: (10.000,-Ft.) 
minden héten,  kedden 15.00-16.00  
tartja: Nemecskó István  
az első foglalkozás: 2007. október 2-án  
 

 
 

Befizetés az előkészítőkre: 
Szabó Attiláné 

helye:   I. em. 109. szoba 
ideje:    2007. szeptember 20. – október 5.  14.00 – 15.30 óra között illetve pénteki napokon 13.30-14.30. 

Szeretnénk, ha a XIII. kerület általános iskoláiból minél többen választanák iskolánkat. 
Eredményes felkészülésüket azzal is segítjük, hogy számukra kedvezményesen hirdetjük meg 
tanfolyamainkat, azaz egységesen 5.000,-ot.  (A kedvezmény a XIII. kerület általános iskoláiba 
járó tanulókra vonatkozik, nem pedig a kerületi lakosokra.)  

Kérjük, hogy a tanfolyamra való jelentkezéskor mutassák be diákigazolványukat. Ennek 
hiányában nem áll módunkban megadni a kedvezményt. 
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