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Kedves Felvételiző 8. osztályos tanuló!
Örülünk, hogy jelentkeztél a BMSZC Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakgimnáziumába! A
nehezén már túl is vagy, hiszen az általános iskolás jegyeid már megvannak és az írásbeli
felvételit is megírtad. Reméljük az írásbelid legalább olyan jól sikerült, mint tervezted!
Az alábbiakban a szóbeli felvételiről szeretnénk részletes információkat adni.
A szóbeli felvételi beosztásról elsősorban a BMSZC Bláthy weblapjáról tájékozódhatsz. A
beérkező jelentkezéseket folyamatosan dolgozzuk fel és a szóbeli beosztás is ennek megfelelően kerül kiírásra 2017 február 20-tól.
A szóbeli felvételik 2017. február 23.,24. és 27-én 12:30-17:00 között lesznek.
A szóbeli felvételin a felvételiző a felvételi bizottsággal beszélget körülbelül 10 percet.
A beszélgetés felépítése a következő:


A felvételiző bemutatkozása (3-4 perc)
A bemutatkozás során arra kérünk, hogy röviden mesélj magadról, és térj ki arra is,
hogy miért szeretnél informatikus lenni, miért választottad továbbtanulásként ezt az
irányt. Örömmel vesszük, ha a bemutatkozás során megnézhetjük az általános iskolai tanulmányaid során elért eredményekhez (tanulás, sport, művészet, stb.) kapcsolódó okleveleket, kedvenc tantárgyad füzetét esetleg ellenőrző könyvedet vagy
bármi olyan dolgot amire büszke vagy.



Általános kérdések és válaszok (2-3 perc)
Az általános kérdések során a bemutatkozásod alapján pontosítunk néhány dolgot,
amit esetleg kihagytál vagy ami felkeltette az érdeklődésünket.
Például:
 Mire vagy legbüszkébb az általános iskolai évekből?
 Mi a kedvenc tantárgyad, azon belül a kedvenc témád?
 Miért választottad továbbtanulási irányként az informatikát?
 Mondanál nekünk 2-3 mondatot az általános iskolában tanult idegen nyelven?
 Mi a kedvenc könyved, filmed, színházi élményed? Miért?
 Mivel töltöd szívesen a szabadidődet?
 ...



Informatikához kapcsolódó kérdések és válaszok (2-3 perc)
Az informatika iránti érdeklődésed, egy informatikai szakma elsajátítása iránti elkötelezettségedet vizsgáljuk néhány kérdéssel.
Például:
o
o

Milyen számítógépet használsz leggyakrabban? Mire szoktad használni?
Általános iskolában, az informatika órákról mi a legkedvesebb emléked?
Próbáld pontosan, informatikai szakkifejezésekkel megfogalmazni.
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o
o
o
o

o

Van-e otthon internet kapcsolatotok? Milyen eszközökön keresztül éred el az
internetet? Használsz WiFi-t?
Milyen böngészőprogramokat ismersz, használsz? Van kedvenc böngésződ? Ha igen miért az?
Milyen operációs rendszert szoktál használni? Miért ezt használod? Ismersz
másfajta operációs rendszert is?
Van okos telefonod vagy tableted? Milyen operációs rendszert futtat? Milyen
alkalmazásokat szoktál használni rajta? Hogyan kapcsolódik telefonod az internethez?
...

A felvételihez sok szerencsét kívánva várunk szeretettel és érdeklődéssel a szóbeli felvételi
meghallgatáson.
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