
 „Azokból a kövekből, amelyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.”  
gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar 

 
 

FELVÉTELI LEVELEZŐ TRÉNING 
MAGYAR  

  

A középiskolai felvételire felkészítő ONLINE LEVELEZŐ tréningjeink során egyedi 
felkészítést kapnak a gyerekek. A tréner minden esetben nekik szóló feladatokat ad, a javítást 
személyes jegyzetekkel és magyarázatokkal látja el. Levelező tréningjeink az ismeretek 
alkalmazását és a velük történő kreatív gondolkodást segítik. Pótolják a sikeres felvételihez 
hiányzó ismeretanyagot. A felkészítés minden gyerek esetében más fókuszú, alkalmazkodva a 
gyerek érdeklődéséhez és az egyes területeken tapasztalható tudásszintjéhez. A Felvételi 
levelező tréning lehetőséget nyújt a felvételi félévében történő intenzív készülésre, valamint 
több bérlet alkalmazásával a hosszabb távú, elmélyült felkészülésre.   

A FELVÉTELI LEVELEZŐ MAGYAR TRÉNING működése: 
(A levelező tréning részletes működése a honlap Levelező ÁSZF részére kattintva olvasható!) 

 A feladatcsomagokat tíznaponta küldjük, az erre kialakított online rendszeren keresztül, 
a visszaküldésre 9 nap áll rendelkezésre. A 18 feladatcsomagot tartalmazó bérlet 
esetében kérhető a feladatcsomagok duplázása, ezáltal a tréning időben rövidebb 
lefutású lesz.  

 A kitöltés papír alapú, ahogy a felvételi megírása is, így kondicionáljuk a felvételin 
elvárt külalak és rendezett munka elérésére a gyerekeket. 

 Az online csatornán küldött anyagot nyomtatni, majd a megírás után 
szkennelni/fényképezni szükséges, majd visszaküldeni az online felületen.  

 A tréner minden esetben egyedi módon állítja össze a feladatcsomagot, javítja a 
visszaküldött munkákat és minden javításhoz részletes elemzést és útmutatást, ha 
szükséges, akkor magyarázatot küld. 

 
A FELVÉTELI LEVELEZŐ MAGYAR TRÉNING tartalma: 

 Az első feladatcsomaggal történő szintfelmérés után a központi magyar felvételihez 
szükséges grammatikai, irodalomelméleti tudásszint, valamint a szövegalkotási 
készségszint fejlesztése, szókincs bővítés és kreatív feladatok gyakoroltatása történik. 

 Speciális feladatok megoldása a szóalkotási készség, a nyelvi kreativitás fejlesztésére, 
valamint az állandósult szókapcsolatok (szólások, közmondások stb.) gyakorlására. 

 A szövegalkotás (fogalmazás) részletekre kitérő gyakoroltatása, a hibák és 
hiányosságok magyarázata. 

 Az évfolyamspecifikus feladattípusok begyakorlása és a felvételin eddig nem szereplő, 
de lehetséges „meglepetés” feladatokra való felkészülés. 
 

 

A FELVÉTELI LEVELEZŐ MAGYAR TRÉNING felépítése: 
A tréning 9 és 18 feladatcsomagos bérletek keretében működik. Kipróbálás céljára egy 
alkalommal választható az 1 feladatcsomagból álló próba verzió javítással, de ez a 
feladatcsomag nem tartalmaz szintfelmérést. A bérlet vásárlása előtt nem kötelező a 
próbacsomag választása, kérjük vegyék figyelembe, hogy a próbacsomag díja nem 
számítható be egyik bérletbe sem.  
 

A FELVÉTELI LEVELEZŐ MAGYAR TRÉNING díja: 
   1 feladatcsomag (próba verzió)                      9.900 Ft   
   9 feladatcsomag                                            55.800 Ft  (3 hónap) 
 18 feladatcsomag                                            89.100 Ft  (6 vagy duplázással 3 hónap) 

 
Érdeklődés és bejelentkezés:  30/549-4645 (hétköznap 12-16 óra között)  


