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1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 
 

A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Általános Iskolája és Óvodája, 

a Baranyai Református Egyházmegye fenntartásában működő intézmény. A modern kor kihívásainak 

megfelelő, versenyképes ismereteket közvetít a református iskolahagyományban gyökerezve, a keresztyén 

értékrend szerinti nevelés fontosságát hangsúlyozva.  

 

Gimnáziumi képzési formáink:  

• 4 évfolyamos, általános tantervű  

• 1+4 évfolyamos, angol nyelvi előkészítő évfolyammal  

• 1+4 évfolyamos, német nyelvi előkészítő évfolyammal  

 

Oktatott idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz. Közép- vagy emelt szintű érettségire való felkészítést 

szervezünk a jelentkezéstől függően a kötelező és a szabadon választható tárgyakból az utolsó két évfolyamon. 

 

Szakgimnáziumi képzési formáink:  

• 4 évfolyamos egészségügyi ágazat 

 

A 4 évfolyamos képzési rendszerünk főbb tartalmi elemei: 

Azoknak ajánljuk, akik nem tudták eldönteni, hogy milyen irányban tanuljanak tovább. A 11. évfolyamtól 

emelt szintű képzés lehetőségét biztosítja magyar, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv, kémia, 

fizika és biológia tantárgyakból.  

 

Az 1+4 évfolyamos képzési rendszerünk főbb tartalmi elemei: 

- A nyelvi előkészítő évfolyamon a választott nyelvből a nyelvi előképzettség feltétel.  

- Az angol vagy német nyelv intenzív elsajátítása történik, melynek eredményeként a 10. év végén 

előrehozott középszintű érettségi vizsgát tehetnek tanulóink, 11. évfolyamon pedig szintemelő vizsga 

keretében emelt szintű érettségi vizsgát szerezhetnek az adott nyelvből. 

- A 9. nyelvi előkészítő évfolyamon egy másik választott nyelvet tanulnak heti 5 órában, 5 éven keresztül 

és nyelvi tanulmányaikat 2. nyelvvizsgával zárhatják. 

- A számítógépes és informatikai ismeretek nagy óraszámban történő elsajátítása után tanulóink a 10. 

évfolyam végén előrehozott középszintű érettségi vizsgát tesznek, mellyel ECDL bizonyítványt 

szerezhetnek. 

 

A egészségügyi szakgimnáziumi képzés főbb tartalmi elemei: 

A tanulók közismereti és szakmai alapozó tantárgyakat tanulnak. A szakmai orientáció és szakmacsoportos 

alapozó elméleti oktatás az egészségügyi szakmacsoporthoz tartozó szakterületekre készíti fel tanulóinkat. 

Érettségi után felsőoktatási intézménybe jelentkezhetnek, vagy 1 évig iskolánkban szakmai képzésben 

vehetnek részt, melynek végén vizsgát tesznek és gyakorló ápoló szakképesítést szereznek.  

 

 

Felvételi követelmények: 

1. Szóbeli elbeszélgetés (nyelvi előkészítős osztály esetén idegen nyelvi elbeszélgetés is) 

2. Központi írásbeli felvételi magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból 

3. Tanulmányi eredmény (7. év vége, 8. első félév) 

4. Felekezet szerinti lelkészi jellemzés, melyet a szóbeli elbeszélgetésre kell elhozni. 

 

Felekezeti hovatartozás vagy gyülekezeti háttér hiánya nem kizáró ok, de ez esetben elvárjuk, hogy nyitottak 

és elfogadóak legyenek keresztyén értékeink és egyházi jellegünk iránt. 

 

 

 



4 
 

Az iskola speciális kínálata: 

- Gimnáziumunk, internátusunk és sportcsarnokunk a város mecseki panorámás, lakóházas 

zöldövezetében, parkosított, portaszolgálattal ellátott zárt telken, szép környezetben található. 

- Az iskola egyházi jellegéből fakadóan a hittanoktatás az órarendbe építetten történik. A hittan választható 

érettségi tantárgy. 

- Távolabbról érkező diákjainknak családias légkörű kollégiumi elhelyezést biztosítunk, így a beiskolázási 

körzetünk a tágabb régió, a Dél-Dunántúli Régió területe. 

- Az intézményben működő zeneiskola helyben biztosít hangszeres zeneoktatást. 

- A vegyeskar és a kamarakórus külföldi utazásokkal ápolja testvérkapcsolatainkat. Külföldi testvériskolai 

kapcsolataink: Arad, Nagyenyed, Ylivieska (Finnország). 

 

Szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek: kórus, zeneiskola, kántorképző, informatika szakkör, 

képzőművészeti szakkör, cserkészet.  

Sportolási lehetőségeink: kosárlabda, röplabda, strandröplabda, floorball, futball, vívás önköltséges alapon, 

de iskolai szervezeti keretben. 

Várjuk azokat a jó képességű tanulókat, akik informatikából és két idegen nyelvből előrehozott érettségi 

vizsgát kívánnak tenni, vagy érettségi vizsga után egészségügyi szakképzésben szeretnének részt venni, 

szeretik a mozgást és a sportokat, motiváltak a tanulásban, rangos magyar vagy külföldi egyetemen képzelik 

el a továbbtanulásukat.  

 

A Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájából szakgimnáziumi tagozatra jelentkező tanulóinkat 3,50 

közismereti átlag esetén, gimnáziumunk általános tagozatára jelentkező tanulóinkat 4,00 közismereti átlag 

esetén, a nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű (tagozatos) idegen nyelvi képzésre jelentkezőket 

pedig 4,2 közismereti átlag esetén maximális ponttal rangsoroljuk. Ezen tanulmányi átlaggal rendelkező 

diákjainknak is meg kell jelenniük a szóbeli felvételin, és lelkészi ajánlást is be kell mutatniuk. Az említett 

átlagok alatt teljesítő diákoknak a teljes felvételi eljárásban részt kell venniük, és pontszámaik alapján dől el, 

folytathatják-e nálunk tanulmányaikat. 

2. A beiratkozásra meghatározott idő 
 

A beiratkozással kapcsolatos ütemezés a 2017/2018. tanévben a 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet szerint, 

annak 2. mellékletében (A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési 

Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/18. tanévben) meghatározott 

módon zajlik. 

A 2017/2018. tanév rendjéről szóló rendelet a 2017/2018. tanévre történő beiratkozás időpontját 2018. június 

21-23. között határozza meg. 

3. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 
 

Iskolai évfolyamok száma:  

    1 - nyelvi előkészítő osztályban (9. évfolyam); 

    4 - gimnáziumban; 

    4 – szakgimnáziumban; 

    3 – szakképző évfolyamon (1/13; 2/14; 3/15) 

    2 – szakképző évfolyamon (1/13; 2/14) 

    2 – szakképző évfolyamon (1/11; 2/12) 

    1 – szakképző évfolyamon (1/13) 
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Felvehető maximális létszám: 

 Gimnázium- nappali munkarend (9-13. évfolyamon)  max: 250 fő 

 Szakgimnázium-nappali munkarend    max: 100 fő 

 Szakközépiskola-nappali munkarend    max: 80 fő 

 Érettségire épülő szakképzés-nappali, esti, levelező  max: 80 fő 

 

4. Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettségekkel kapcsolatos információk 
 

Az iskolai étkeztetés (menza) rendje 

Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hónapban az aktuális kiírás szerint (általában a hónap 2. 

hetében, hétfő-kedd) az iskola pénztárába kell befizetni. Pótbefizetés csak nagyon indokolt esetben fogadható 

el. 

Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, 

ha az étkezést a szülő vagy a tanuló előző nap 9 óráig emailben lemondja. Az ebéd betegség esetén első nap 

elvihető. 
 

Térítésmentes tankönyvellátás 

A törvényben meghatározott feltételek alapján kedvezményre jogosult tanulók részére az iskola 

térítésmentesen ad kölcsön használatra tankönyveket, melyeket a tanév végén – használhatóságuk megőrzése 

mellett (firkálás- és rongálásmentesen) – a meghatározott időpontban az iskola könyvtárának vissza kell adni. 

A megrongálódott, használhatatlan, vagy elveszett tankönyvet – az értékcsökkenést figyelembe véve, - meg 

kell téríteni. 

 

Tandíjak és térítési díjak 

Az intézmény lehetőséget biztosít a tanulók számára tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételre. A 

tanulók részére ezeken túlmenően felmerülő igényeket – térítési díj ellenében –, az iskola személyi és tárgyi 

feltételei függvényében igyekszik kielégíteni. 

 

A diákigazolvány 

A diákigazolvány igénylésére, annak feldolgozására, érvényesítésére, bevonására és díjára a 

362/2011.(XII.30.) Kormányrendelet 1.§, 12.§ (3) bekezdés, illetve 30.§-40.§-ban szabályozott előírások 

irányadóak, az intézmény az ebben foglaltak szerint jár el. 

Az igényelt állandó diákigazolvány kiadásáig a tanuló kérésére ideiglenes diákigazolványként szolgáló 

igazolást kell kiadni. Az igazolás kiadásának feltétele, hogy a tanuló az állandó diákigazolványt igényelje. Az 

igazolás a kiadástól számított hatvan napig érvényes. 
 

Könyvtár 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igénybe veheti. A 

könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe vehetik. A könyvtár 

használatának részletes szabályait, a beiratkozás módját szabályzatunk melléklete tartalmazza. 

A szolgáltatások igénybevételének feltételei: 

A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi használata, a 

számítógép- és internethasználat térítésmentes. A nyomtatásért és a fénymásolásért a mindenkor érvényes 

árjegyzék szerinti díjat kell megfizetni.  
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5. A fenntartó értékelése az oktató-nevelő munkára vonatkozóan 
 

A fenntartó összefüggő értékelését a nevelési-oktatási intézmény munkájával kapcsolatban az Igazgató Tanács 

végzi. Az intézményegység szakmai munkájáról az intézményegység vezető írásban beszámol. A szakmai 

beszámolót a Tanács megtárgyalja, az aktuális problémákat megvitatja és elfogadja. 

 

7. Az intézmény nyitvatartási rendje 
 

Az intézményben éjjel-nappal portaügyelet működik. 

A PRK székhelyén a Titkárság 7.00 órától 16.00 óráig tart nyitva. Tanítási szünetekben a Fenntartó által 

megjelölt napokon és időintervallumban ügyeletet lát el. (szerdánként 9-13 óráig) 

A PRK székhelyén működő központi Gazdasági csoport szorgalmi időszakban hétfőtől csütörtökig 7.00-9:00-

ig és 12:30-15.30-ig, pénteken 7.00-tól 9.00-ig tart nyitva. A Gazdasági csoport szorgalmi időn kívül évente 

a munkatervben meghatározott módon működik.  

Rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a főigazgató 

(tagintézmények esetén a tagintézmény-vezető) rendkívüli szünetet rendelhet el. Ennek elrendeléséről köteles 

értesíteni a fenntartót illetve a járási, valamint kormányhivatalt. A kiesett napok pótlására a heti pihenőnapot 

tanítási nappá lehet minősíteni. 

Amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben, addig gondoskodni kell a felügyeletükről.  

Az ügyfélfogadás rendje évenkénti felülvizsgálatot követően kerül szabályozásra, melyet a helyben szokásos 

módon közzéteszünk.  

 

Iskolánkban a tanítás reggel 8 órakor kezdődik. A pontos órakezdés érdekében a tanulóknak legkésőbb 7 óra 

55-re kell beérkezniük. 

Azon tanulókra, akik órarendje eltér az előző pontban foglaltaktól, a fenti pont nem vonatkozik. Ők kötelesek 

az első tanóra előtt legalább öt perccel korábban megérkezni. 

Tanítási idő alatt a tanulók a Pécsi Református Kollégium területét csak engedéllyel hagyhatják el. 

Lyukasórában köteles a tanuló az intézmény területén tartózkodni. Lehetőség szerint a könyvtárban töltsék el 

az időt. 

Az óraközi szünetekkel a tanulók maguk rendelkeznek. A tanulók maguk döntik el, hogy a szünetet az iskola 

udvarán, a tanteremben vagy a folyosón töltik-e el. 

8. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai 
 

Az ellenőrzésre jogosultak köre:  

- az igazgató,  

- az igazgatóhelyettes,  

- a szakmai munkaközösségek vezetői,  

- a Református Pedagógiai Intézet szaktanácsadói,  

- a Fenntartó által felkért szaktanácsadók.  

 

Az ellenőrzésre jogosultak a pedagógiai munkát elsősorban a tanév elején elkészített ellenőrzési terv alapján 

hajtják végre. Az ellenőrzési tervet az igazgató készíti el, egyeztetve az ellenőrzésben segítő személyekkel. 

Az ellenőrzési tervet ismertetni kell nevelőtestület tagjaival. Az ellenőrzési tervben meghatározott célok és 

feladatok végrehajtásáért az igazgató felelős.  
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Az ellenőrzési terv tartalmazza:  

- az ellenőrzés területét,  

- az ellenőrzés idejét,  

- az ellenőrzés formáját.  

 

Az ellenőrzés célja:  

Az ellenőrzés során vizsgálni kell az intézmény tevékenységének minőségjegyeit és célszerűségét. Az 

ellenőrzés eredményeiről következtetéseket vonhat le az igazgató, elemezve a feltárt tényeket.  

Az ellenőrzés során fel kell tárni az esetleges hiányosságokat, az új módszerek alkalmazhatóságát, és az elért 

eredményeket.  

Az ellenőrzés alapját képezi:  

- a Pedagógiai Program,  

- az éves munkaterv,  

- az iskola kitűzött feladatai.  

 

Az ellenőrzés fajtái 

 

A) Óralátogatás:  

Az óralátogatás során ellenőrizhető a kötelező és választott órarendi óra, valamint a tanórán kívüli foglalkozás 

is. Rendszeres óralátogatással kell segíteni a pályakezdő pedagógusok illetve az új pedagógiai módszerrel 

kísérletező pedagógusok munkáját.  

 

Az óralátogatás során vizsgálni kell:  

- az óra célját és tartalmát,  

- az órán alkalmazott módszereket,  

- az óra felépítését és szervezését,  

- a tanulók munkáját és magatartását,  

- a pedagógus munkáját, egyéniségét és magatartását,  

- az elért eredményeket,  

- az esetleges hiányosságokat és hibákat.  

 

B) Vizsgálat:  

Az ellenőrzési tervben kell meghatározni a tanév során lefolytatandó vizsgálatokat.  

A vizsgálat célja lehet:  

- egy-egy osztály, tanulócsoport fejlődése,  

- egyes tantárgyak közötti koncentráció,  

- egyes tantárgyak tanításának eredményessége,  

- egyes pedagógusok munkája.  

A vizsgálatról mindig előre tájékoztatni kell az érintett pedagógust.  

A vizsgálat: minősítő jellegű ellenőrzés. 

 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet köteles ellenőrizni. Közvetlenül ellenőrzi az 

igazgatóhelyettes munkáját. Az igazgatóhelyettes az ellenőrzési tevékenységét a saját területén végezheti. Az 

ellenőrzést végzők tapasztalataikról tájékoztatják az iskolavezetést. 

Az elektronikus napló, az igazolt és igazolatlan hiányzások rendszeres ellenőrzése kiemelt szerepet kap a 

tanulókkal kapcsolatos problémák megelőzésében. 

A pedagógusok kötelessége a tanulók munkájának rendszeres ellenőrzése, érdemjegyek folyamatos vezetése 

a naplóban, az érdemjegyekről a folyamatos tájékoztatás. 
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9. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi 

tanterv tantárgyfelosztásához. 

 

osztály tantárgy
éves heti 

óra-szám

hetek 

száma

órarend 

szerinti 

heti 

óraszám 

I.félév

órarend 

szerinti 

heti 

óraszám 

II.fé lév

szakképzettség végzettség

9.NY/2 2. Idegen nyelv (angol) 5 36 5 5 angol nyelv, olasz nyelv egyetem

9.B/1 1. Idegen nyelv (angol) 5 36 5 5 angol nyelv, olasz nyelv egyetem

12.A 1. Idegen nyelv (angol) 4 32 4 4 angol nyelv, olasz nyelv egyetem

12.A Osztályfőnöki 1 32 1 1 angol nyelv, olasz nyelv egyetem

12. emelt angol 2 32 2 2 angol nyelv, olasz nyelv egyetem

12.C Idegen nyelv(angol) 4 32 4 4 angol nyelv, olasz nyelv egyetem

12.C Osztályfőnöki 1 32 0 0 angol nyelv, olasz nyelv egyetem

12. emelt angol 2 32 2 2 angol nyelv, olasz nyelv egyetem

12.B 2. Idegen nyelv (angol) 5 32 5 5 angol nyelv, olasz nyelv egyetem

12. emelt angol 2 32 2 2 angol nyelv, olasz nyelv egyetem

9.NY/2 1. Idegen nyelv (német) 9 36 9 9 német nyelv egyetem

9.B/2 1. Idegen nyelv (német) 2 36 2 2 német nyelv egyetem

9.B/1 2. Idegen nyelv (német) 5 36 5 5 német nyelv egyetem

9.B Osztályfőnöki 1 36 1 1 német nyelv egyetem

11.B/1 2. Idegen nyelv (német) 5 36 5 5 német nyelv egyetem

9.C Osztályfőnöki 1 36 1 1

szociálpedagógus, szociális 

munkás, intenzív betegellátó 

szakápoló, mentőápoló, ápoló egyetem

9.C Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 36 1 0 egyetem

9.C Ápolástan-gondozástan - Egészséges ember gondozása 1 36 1 1 egyetem

9.C Ápolástan-gondozástan - Csecsemő- és kisgyermekgondozás 0,5 36 0 1 egyetem

9.C Klinikumi ismeretek - Elsősegélynyújtás - első ellátás 1 36 2 0 egyetem

9.C Klinikumi ismeretek - Klinikumi alapozó ismeretek 3,5 36 3 4 egyetem

10.C Egészségügyi alapismeretek - Egészségügyi ellátórendszer 0,5 36 1 0 egyetem

10.C Alapápolás - Ápolási beavatkozások 1 36 1 1 egyetem

10.C Alapápolás - Betegmegfigyelés 1 36 1 1 egyetem

10.C Klinikumi ismeretek - Diagnosztikai alapismeretek 0,5 36 0 1 egyetem

10.C Klinikumi ismeretek - Terápia 0,5 36 1 0 egyetem

10.C Klinikumi ismeretek - Gyógyszertan alapjai, gyógyszerelés 0,5 36 1 0 egyetem

10.C Egészségügyi asszisztálás gyakorlata - Diganosztikai gyak. 0,5 36 1 0 egyetem

10.C Egészségügyi asszisztálás gyakorlata - Gondozás gyak. 0,5 36 0 1 egyetem

11.C Klinikumi ismeretek - Anatómia, élettan 1 36 2 0 egyetem

11.C Klinikumi ismeretek - Általános kórtan 0,5 36 1 0 egyetem

11.C Klinikumi ismeretek - Terápiás alapismeretek 0,5 36 0 1 egyetem

11. egészségügyi alapismeretek 2 36 2 2 egyetem

12.C Eü. alapism. - egészségfejlesztés 0,5 32 0 1 egyetem

12.C Klinikumi ism. - gyógyszertani alapism. 0,5 32 0 1 egyetem

12.C Klinikumi ism. - terápiás alapismeretek 0,5 32 0 1 egyetem

12. egészségügyi alapismeretek 2 32 2 2 egyetem

mk. vezetői pótlék 2 36 2 2 egyetem

http://www.szent-norbert.sulinet.hu/szuloknek/kozlist/2012_2013/tantargyfeloszt.xls
http://www.szent-norbert.sulinet.hu/szuloknek/kozlist/2012_2013/tantargyfeloszt.xls
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9.NY/2 1. Idegen nyelv (német) 4 36 4 4 német nyelv egyetem

10.B 1. Idegen nyelv (német) 5 36 5 5 német nyelv egyetem

10.B 2. Idegen nyelv (német) 5 36 5 5 német nyelv egyetem

10.B Osztályfőnöki 1 36 1 1 német nyelv egyetem

11.B/2 1. Idegen nyelv (német) 5 36 5 5 német nyelv egyetem

9.NY/3 2. Idegen nyelv (olasz) 5 36 5 5 francia nyelv, olasz nyelv egyetem

9.A/ol 2. Idegen nyelv (olasz) 3 36 3 3 francia nyelv, olasz nyelv egyetem

10.A 2. Idegen nyelv (olasz) 3 36 3 3 francia nyelv, olasz nyelv egyetem

12.B 2. Idegen nyelv (olasz) 2 32 2 2 francia nyelv, olasz nyelv egyetem

9.NY Testnevelés és sport 3 36 3 3 testnevelés egyetem

9.NY Testnevelés és sport (tömegsport) 2 36 0 0 testnevelés egyetem

9.A Testnevelés és sport (tömegsport - foci) 2 36 2 2 testnevelés egyetem

9.C Testnevelés és sport (tömegsport) 2 36 0 0 testnevelés egyetem

9.B Testnevelés és sport 3 36 0 0 testnevelés egyetem

9.C Hit- és erkölcstan-kat. 2 36 2 2 hittanár főiskola

9.B Történelmi, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 36 2 2 történelem, angol nyelv egyetem

10.A Történelmi, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 36 2 2 történelem, angol nyelv egyetem

10.C Történelmi, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 36 2 2 történelem, angol nyelv egyetem

11. emelt történelem 2 36 2 2 történelem, angol nyelv egyetem

11. emelt történelem 2 36 0 0 történelem, angol nyelv egyetem

12.A Történelmi, társadalmi és állampolgári ismeretek 4 32 4 4 történelem, angol nyelv egyetem

12. emelt történelem 2 32 2 2 történelem, angol nyelv egyetem

12.C Történelmi, társadalmi és állampolgári ismeretek 4 32 4 4 történelem, angol nyelv egyetem

12. emelt történelem 2 32 0 0 történelem, angol nyelv egyetem

12.B Történelmi, társadalmi és állampolgári ismeretek 4 32 4 4 történelem, angol nyelv egyetem

12.B Osztályfőnöki 1 32 1 1 történelem, angol nyelv egyetem

12. emelt történelem 2 32 0 0 történelem, angol nyelv egyetem

9.C 1. Idegen nyelv (angol) 4 36 4 4 angol nyelv egyetem

10.B 1. Idegen nyelv (angol) 5 36 5 5 angol nyelv egyetem

11. emelt angol 2 36 2 2 angol nyelv egyetem

11. emelt angol 2 36 2 2 angol nyelv egyetem

11.B/1 1. Idegen nyelv (angol) 5 36 5 5 angol nyelv egyetem

11.B/2 2. Idegen nyelv (angol) 5 36 5 5 angol nyelv egyetem

11.B Osztályfőnöki 1 36 1 1 angol nyelv egyetem

11. emelt angol 2 36 2 2 angol nyelv egyetem

12.C Klinikumi ism. - belgyógyászat 1,5 32 2 1 csecsemő- és gyermekbetegségek szakorvosa egyetem

12.C Klinikumi ism. - gyermekgyógyászat 0,5 32 0 1 csecsemő- és gyermekbetegségek szakorvosa egyetem

9.NY/1 2. Idegen nyelv (német) 5 36 5 5 magyar nyelv és irodalom, német nyelv egyetem

9.B Magyar nyelv és irodalom 4 36 4 4 magyar nyelv és irodalom, német nyelv egyetem

9.B/1 1. Idegen nyelv (német) 3 36 3 3 magyar nyelv és irodalom, német nyelv egyetem

10.B Magyar nyelv és irodalom 4 36 4 4 magyar nyelv és irodalom, német nyelv egyetem

11. emelt német 2 36 2 2 magyar nyelv és irodalom, német nyelv egyetem

protokoll 4 36 4 4 magyar nyelv és irodalom, német nyelv egyetem

12.C Klinikumi ism. - sebészet és traumatológia 1 32 1 1 okleveles orvosdoktor egyetem

9.A Dráma és tánc 1 36 2 0 társastánc tanár egyetem

9.B Dráma és tánc 1 36 0 2 társastánc tanár egyetem
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9.NY Hit- és erkölcstan-kat. 2 36 2 2

hittanár, okleveles történelem szakos 

bölcsész és középiskolai tanár egyetem

9.A Hit- és erkölcstan-kat. 2 36 2 2

hittanár, okleveles történelem szakos 

bölcsész és középiskolai tanár egyetem

9.B Hit- és erkölcstan-kat. 2 36 2 2

hittanár, okleveles történelem szakos 

bölcsész és középiskolai tanár egyetem

10.A Hit- és erkölcstan-kat. 2 36 2 2

hittanár, okleveles történelem szakos 

bölcsész és középiskolai tanár egyetem

10.C Hit- és erkölcstan-kat. 2 36 2 2

hittanár, okleveles történelem szakos 

bölcsész és középiskolai tanár egyetem

10.B Történelmi, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 36 2 2

hittanár, okleveles történelem szakos 

bölcsész és középiskolai tanár egyetem

10.B Hit- és erkölcstan-kat. 2 36 2 2

hittanár, okleveles történelem szakos 

bölcsész és középiskolai tanár egyetem

11.A Történelmi, társadalmi és állampolgári ismeretek 3 36 3 3

hittanár, okleveles történelem szakos 

bölcsész és középiskolai tanár egyetem

11.A Hit- és erkölcstan-kat. 2 36 2 2

hittanár, okleveles történelem szakos 

bölcsész és középiskolai tanár egyetem

11.C Történelmi, társadalmi és állampolgári ismeretek 3 36 3 3

hittanár, okleveles történelem szakos 

bölcsész és középiskolai tanár egyetem

11.C Hit- és erkölcstan-kat. 2 36 2 2

hittanár, okleveles történelem szakos 

bölcsész és középiskolai tanár egyetem

11.B Hit- és erkölcstan-kat. 2 36 2 2

hittanár, okleveles történelem szakos 

bölcsész és középiskolai tanár egyetem

12.A Hit- és erkölcstan-kat. 2 32 2 2

hittanár, okleveles történelem szakos 

bölcsész és középiskolai tanár egyetem

12.C Hit- és erkölcstan-kat. 2 32 2 2

hittanár, okleveles történelem szakos 

bölcsész és középiskolai tanár egyetem

12.B Hit- és erkölcstan-kat. 2 32 2 2

hittanár, okleveles történelem szakos 

bölcsész és középiskolai tanár egyetem

áhítat 1 36 1 1 református lelkész egyetem

9.NY Hit- és erkölcstan-ref. 2 36 2 2 református vallástanár egyetem

9.A Hit- és erkölcstan-ref. 2 36 2 2 református vallástanár egyetem

10.B Hit- és erkölcstan-ref. 2 36 2 2 református vallástanár egyetem

11.A Hit- és erkölcstan-ref. 2 36 2 2 református vallástanár egyetem

11.C Hit- és erkölcstan-ref. 2 36 2 2 református vallástanár egyetem

12.A Hit- és erkölcstan-ref. 2 32 2 2 református vallástanár egyetem

12.C Hit- és erkölcstan-ref. 2 32 2 2 református vallástanár egyetem

12.B Hit- és erkölcstan-ref. 2 32 2 2 református vallástanár egyetem

9.A/2 1. Idegen nyelv (német) 4 36 4 4 német nyelv egyetem

9.A/n 2. Idegen nyelv (német) 3 36 3 3 német nyelv egyetem

9.C 1. Idegen nyelv (német) 4 36 4 4 német nyelv egyetem

10.A 1. Idegen nyelv (német) 4 36 4 4 német nyelv egyetem

10.A 2. Idegen nyelv (német) 3 36 3 3 német nyelv egyetem

10.C 1. Idegen nyelv (német) 4 36 4 4 német nyelv egyetem

11.A 1. Idegen nyelv (német) 4 36 4 4 német nyelv egyetem

11.C 1. Idegen nyelv (német) 4 36 4 4 német nyelv egyetem

12.A 2. Idegen nyelv (német) 3 32 3 3 német nyelv egyetem

9.C Informatika 2 36 2 2 számítástechnika, matematika egyetem

9.B/1 Informatika 1 36 1 1 számítástechnika, matematika egyetem

10.A Informatika 2 36 2 2 számítástechnika, matematika egyetem

11.A Informatika 2 36 2 2 számítástechnika, matematika egyetem

9.NY/1 Informatika 4 36 4 4 informatika, matematika-technika egyetem

9.NY/2 Informatika 4 36 4 4 informatika, matematika-technika egyetem

9.A/1 Informatika 2 36 2 2 informatika, matematika-technika egyetem

9.A/2 Informatika 2 36 2 2 informatika, matematika-technika egyetem

9.A Osztályfőnöki 1 36 1 1 informatika, matematika-technika egyetem

10.B/1 Informatika 1 36 1 1 informatika, matematika-technika egyetem

10.B/2 Informatika 1 36 1 1 informatika, matematika-technika egyetem

12. emelt informatika 2 32 2 2 informatika, matematika-technika egyetem

12. emelt informatika 2 32 2 2 informatika, matematika-technika egyetem

12. emelt informatika 2 32 2 2 informatika, matematika-technika egyetem
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9.A Testnevelés és sport 3 36 3 3 testnevelő tanár egyetem

9.C Testnevelés és sport 3 36 3 3 testnevelő tanár egyetem

9.B Testnevelés és sport (tömegsport) 2 36 0 0 testnevelő tanár egyetem

10.A Testnevelés és sport 3 36 3 3 testnevelő tanár egyetem

10.A Testnevelés és sport (tömegsport - kosárlabda) 2 36 2 2 testnevelő tanár egyetem

10.C Testnevelés és sport 3 36 0 0 testnevelő tanár egyetem

10.C Testnevelés és sport (tömegsport) 2 36 0 0 testnevelő tanár egyetem

10.B Testnevelés és sport 3 36 0 0 testnevelő tanár egyetem

10.B Testnevelés és sport (tömegsport) 2 36 0 0 testnevelő tanár egyetem

11.A Testnevelés és sport 3 36 3 3 testnevelő tanár egyetem

11.C Testnevelés és sport 3 36 0 0 testnevelő tanár egyetem

11.C Testnevelés és sport (tömegsport) 2 36 0 0 testnevelő tanár egyetem

11.B Testnevelés és sport 3 36 0 0 testnevelő tanár egyetem

11.B Testnevelés és sport (tömegsport) 2 36 0 0 testnevelő tanár egyetem

12.A Testnevelés és sport 3 32 3 3 testnevelő tanár egyetem

12.A Testnevelés és sport (tömegsport) 2 32 0 0 testnevelő tanár egyetem

12.C Testnevelés és sport 3 32 0 0 testnevelő tanár egyetem

12.C Testnevelés és sport (tömegsport) 2 32 0 0 testnevelő tanár egyetem

12.B Testnevelés és sport 3 32 0 0 testnevelő tanár egyetem

12.B Testnevelés és sport (tömegsport) 2 36 0 0 testnevelő tanár egyetem

9.NY Matematika 1 36 1 1 matematika, fizika egyetem

9.NY Osztályfőnöki 1 36 1 1 matematika, fizika egyetem

9.C Komplex természettudomány (fizika) 1 36 1 1 matematika, fizika egyetem

10.A Matematika 3 36 3 3 matematika, fizika egyetem

10.C Matematika 3 36 3 3 matematika, fizika egyetem

10.B Fizika 2 36 2 2 matematika, fizika egyetem

11.B Matematika 3 36 3 3 matematika, fizika egyetem

11.B Fizika 2 36 2 2 matematika, fizika egyetem

12.A Matematika 4 32 4 4 matematika, fizika egyetem

12.C Matematika 4 32 4 4 matematika, fizika egyetem

9.A Történelmi, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 36 2 2 történelem egyetem

9.C Történelmi, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 36 2 2 történelem egyetem

9.NY Testnevelés és sport 3 36 3 3 testnevelő tanár egyetem

9.A Testnevelés és sport 3 36 3 3 testnevelő tanár egyetem

9.C Testnevelés és sport 3 36 3 3 testnevelő tanár egyetem

9.B Testnevelés és sport 3 36 3 3 testnevelő tanár egyetem

10.A Testnevelés és sport 3 36 3 3 testnevelő tanár egyetem

10.A Osztályfőnöki 1 36 1 1 testnevelő tanár egyetem

10.C Testnevelés és sport 3 36 0 0 testnevelő tanár egyetem

10.C Osztályfőnöki 1 36 0 0 testnevelő tanár egyetem

10.B Testnevelés és sport 3 36 0 0 testnevelő tanár egyetem

11.A Testnevelés és sport 3 36 3 3 testnevelő tanár egyetem

11.C Testnevelés és sport 3 36 0 0 testnevelő tanár egyetem

11.B Testnevelés és sport 3 36 0 0 testnevelő tanár egyetem

12.A Testnevelés és sport 3 32 3 3 testnevelő tanár egyetem

12.C Testnevelés és sport 3 32 0 0 testnevelő tanár egyetem

12.B Testnevelés és sport 3 32 0 0 testnevelő tanár egyetem

10.A Biológia és egészségtan 2 36 2 2 földrajz, környezettan egyetem

10.C Biológia és egészségtan 2 36 2 2 földrajz, környezettan egyetem

10.B Biológia és egészségtan 2 36 2 2 földrajz, környezettan egyetem

12.A Biológia és egészségtan 2 32 2 2 földrajz, környezettan egyetem

12.C Biológia és egészségtan 1 32 1 1 földrajz, környezettan egyetem
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9.A/1. cs. Matematika 3 36 3 3 matematika, fizika egyetem

9.B Fizika 2 36 2 2 matematika, fizika egyetem

11.A Matematika 3 36 3 3 matematika, fizika egyetem

11.A Fizika 2 36 2 2 matematika, fizika egyetem

11.A Osztályfőnöki 1 36 1 1 matematika, fizika egyetem

11. emelt fizika 2 36 2 2 matematika, fizika egyetem

11. emelt matematika 2 36 2 2 matematika, fizika egyetem

11.C Matematika 3 36 3 3 matematika, fizika egyetem

11.C Fizika 2 36 0 0 matematika, fizika egyetem

11.C Osztályfőnöki 1 36 0 0 matematika, fizika egyetem

11. emelt fizika 2 36 2 2 matematika, fizika egyetem

11. emelt matematika 2 36 0 0 matematika, fizika egyetem

11. emelt fizika 2 36 2 2 matematika, fizika egyetem

11. emelt matematika 2 36 0 0 matematika, fizika egyetem

12. emelt fizika 2 32 2 2 matematika, fizika egyetem

12. emelt fizika 2 32 2 2 matematika, fizika egyetem

12.B Matematika 4 32 4 4 matematika, fizika egyetem

12. emelt fizika 2 32 2 2 matematika, fizika egyetem

mentorálás 1 36 1 1 matematika, fizika egyetem

9.NY/1 1. Idegen nyelv (angol) 5 36 5 5 angol nyelv egyetem

9.B/2 2. Idegen nyelv (angol) 5 36 5 5 angol nyelv egyetem

10.B 2. Idegen nyelv (angol) 5 36 5 5 angol nyelv egyetem

11.A 1. Idegen nyelv (angol) 4 36 4 4 angol nyelv egyetem

11.C 1. Idegen nyelv (angol) 4 36 4 4 angol nyelv egyetem

11.B Történelmi, társadalmi és állampolgári ismeretek 3 32 3 3 történelem egyetem

9.C Hit- és erkölcstan-ref. 2 36 2 2 református hitoktató egyetem

9.A Kémia 2 36 2 2 biológia, kémia egyetem

9.C Komplex természettudomány (kémia) 1 36 1 1 biológia, kémia egyetem

9.B Kémia 2 36 2 2 biológia, kémia egyetem

10.A Kémia 2 36 2 2 biológia, kémia egyetem

10.B Kémia 2 36 2 2 biológia, kémia egyetem

11.A Biológia és egészségtan 2 36 2 2 biológia, kémia egyetem

11. közép kémia 2 36 2 2 biológia, kémia egyetem

11. emelt biológia 2 36 2 2 biológia, kémia egyetem

11.C Biológia és egészségtan 2 36 0 0 biológia, kémia egyetem

11. közép kémia 2 36 2 2 biológia, kémia egyetem

11. emelt biológia 2 36 2 2 biológia, kémia egyetem

11.B Biológia és egészségtan 2 36 2 2 biológia, kémia egyetem

11. közép kémia 2 36 2 2 biológia, kémia egyetem

11. emelt biológia 2 36 2 2 biológia, kémia egyetem

12. emelt biológia 2 32 2 2 biológia, kémia egyetem

12. közép kémia 2 32 2 2 biológia, kémia egyetem

12. emelt biológia 2 32 2 2 biológia, kémia egyetem

12. közép kémia 2 32 2 2 biológia, kémia egyetem

12.B Biológia és egészségtan 2 32 2 2 biológia, kémia egyetem

12. emelt biológia 2 32 2 2 biológia, kémia egyetem

12. közép kémia 2 32 2 2 biológia, kémia egyetem

9.B/2 Informatika 1 36 1 1 informatika, villamos üzemmérnök egyetem

10.C Informatika 2 36 2 2 informatika, villamos üzemmérnök egyetem

9.NY/1 1. Idegen nyelv (angol) 4 36 4 4 angol nyelv és irodalom, kommunikáció egyetem

9.A/1 1. Idegen nyelv (angol) 4 36 4 4 angol nyelv és irodalom, kommunikáció egyetem

10.A 1. Idegen nyelv (angol) 4 36 4 4 angol nyelv és irodalom, kommunikáció egyetem

10.C 1. Idegen nyelv (angol) 4 36 4 4 angol nyelv és irodalom, kommunikáció egyetem
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9.NY Egyházi ének 1 36 1 1 okleveles ének-zenetanár, karvezető egyetem

9.A Ének-zene 1 36 1 1 okleveles ének-zenetanár, karvezető egyetem

9.A Egyházi ének 1 36 1 1 okleveles ének-zenetanár, karvezető egyetem

9.C Egyházi ének 1 36 1 1 okleveles ének-zenetanár, karvezető egyetem

9.B Ének-zene 1 36 1 1 okleveles ének-zenetanár, karvezető egyetem

10.A Ének-zene 1 36 1 1 okleveles ének-zenetanár, karvezető egyetem

10.B Ének-zene 1 36 1 1 okleveles ének-zenetanár, karvezető egyetem

11.A Művészetek (ének-zene) 1 36 1 1 okleveles ének-zenetanár, karvezető egyetem

11.B Művészetek (Ének-zene) 1 36 1 1 okleveles ének-zenetanár, karvezető egyetem

12.A Ének-zene 1 32 1 1 okleveles ének-zenetanár, karvezető egyetem

12.B Művészetek (ének-zene) 1 32 1 1 okleveles ének-zenetanár, karvezető egyetem

kórus 2 36 2 2 okleveles ének-zenetanár, karvezető egyetem

9.A Vizuális kultúra 1 36 1 1 vizuális és környezetkultúra, mozgókép- és médiakultúra egyetem

9.B Vizuális kultúra 1 36 1 1 vizuális és környezetkultúra, mozgókép- és médiakultúra egyetem

10.A Vizuális kultúra 1 36 1 1 vizuális és környezetkultúra, mozgókép- és médiakultúra egyetem

10.B Vizuális kultúra 1 36 1 1 vizuális és környezetkultúra, mozgókép- és médiakultúra egyetem

9.B Hit- és erkölcstan-ref. 2 36 2 2 hitoktató, pedagógia egyetem

10.A Hit- és erkölcstan-ref. 2 36 2 2 hitoktató, pedagógia egyetem

10.C Hit- és erkölcstan-ref. 2 36 2 2 hitoktató, pedagógia egyetem

11.B Hit- és erkölcstan-ref. (diakónia) 2 36 2 2 hitoktató, pedagógia egyetem

9.A/2. cs. Matematika 3 36 3 3 fizikus, matematika egyetem

9.A Fizika 2 36 2 2 fizikus, matematika egyetem

9.C Matematika 3 36 3 3 fizikus, matematika egyetem

9.B Matematika 3 36 3 3 fizikus, matematika egyetem

10.A Fizika 2 36 2 2 fizikus, matematika egyetem

10.B Matematika 3 36 3 3 fizikus, matematika egyetem

12. emelt matematika 2 32 2 2 fizikus, matematika egyetem

12. emelt matematika 2 32 0 0 fizikus, matematika egyetem

12. emelt matematika 2 32 0 0 fizikus, matematika egyetem

9.C Szakmai kommunikáció - Kommunikáció 0,5 36 1 0 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

9.C Egészségügyi asszisztensi feladatok - Prevenció 1 36 1 1 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

9.C Egészségügyi asszisztensi feladatok - Dokumentáció 1 36 1 1 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

9.C Egészségügyi asszisztensi feladatok - Személyiség fejlesztés önismeret 1 36 1 1 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

10.C Egészségügyi alapismeretek - Pedagógia 0,5 36 0 1 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

10.C Egészségügyi alapismeretek - Pszichológia 1 36 1 1 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

10.C Egészségügyi alapismeretek - Népegészségügy 0,5 36 1 0 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

10.C Egészségügyi alapismeretek - Környezetegészségügy 0,5 36 0 1 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

10.C Szakmai kommunikáció - Speciális kommunikáció 0,5 36 1 0 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

10.C Alapápolás - Akadályozott ember gondozása 0,5 36 1 0 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

10.C Klinikumi ismeretek - Labor- és képalkotó diagn. 0,5 36 0 1 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

10.C Egészségügyi asszisztensi feladatok - Diagnosztikai eljárásoknál 2 36 2 2 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

10.C Egészségügyi asszisztensi feladatok -  Bőrgyógyászat 0,5 36 0 1 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

10.C Egészségügyi asszisztensi feladatok - Fül-orr gégészet 0,5 36 0 1 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

11.C Egészségügyi alapismeretek - Népegészségügy 0,5 36 1 0 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

11.C Egészségügyi alapismeretek - Környezet-egészségügy 0,5 36 1 0 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

11.C Ápolástan-gondozástan - Akadályozott ember gondozása 0,5 36 1 0 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

12.A Életvitel és gyakorlat 1 32 1 1 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

12.C Eü. alapism. - szakmai jogi és etikai ismeretek 0,5 32 0 1 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

12.C Eü. alapism. - szociológia 0,5 32 0 1 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

12.C Szakmai komm. - speciális kommunikáció 0,5 32 0 1 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

12.C Álapápolás - ápoláslélektan 0,5 32 0 1 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

12.B Életvitel és gyakorlat 1 32 1 1 ápoló, egészségügyi szakasszisztens egyetem

9.C Szakmai kommunikáció - Orvosi latin 1 36 0 2 latin egyetem
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10. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 
 

 

  munkakör végzettség 

1. élelmezésvezető 

szakmai felsőfokú végzettség diploma 

nélkül/élelmezési manager 

2. gazdasági vezető felsőfokú/számviteli 

3. gondnok érettségi 

4. iskolabuszvezető érettségi/hivatásos jogosítvány 

5. titkárságvezető felsőfokú/személyügyi szervező 

9.NY Magyar nyelv és irodalom 1 36 1 1 magyar nyelv és irodalom, francia egyetem

9.A Magyar nyelv és irodalom 4 36 4 4 magyar nyelv és irodalom, francia egyetem

9.C Magyar nyelv és irodalom 4 36 4 4 magyar nyelv és irodalom, francia egyetem

11.A Magyar nyelv és irodalom 4 36 4 4 magyar nyelv és irodalom, francia egyetem

11. emelt magyar 2 36 2 2 magyar nyelv és irodalom, francia egyetem

11.C Magyar nyelv és irodalom 4 36 4 4 magyar nyelv és irodalom, francia egyetem

11. emelt magyar 2 36 0 0 magyar nyelv és irodalom, francia egyetem

11. emelt magyar 2 36 0 0 magyar nyelv és irodalom, francia egyetem

12.A Magyar nyelv és irodalom 4 32 4 4 magyar nyelv és irodalom, francia egyetem

12.C Magyar nyelv és irodalom 4 32 4 4 magyar nyelv és irodalom, francia egyetem

12.B Magyar nyelv és irodalom 4 32 4 4 magyar nyelv és irodalom, francia egyetem

9.NY/1 1. Idegen nyelv (angol) 4 36 4 4 angol nyelv, orosz nyelv egyetem

9.A/3 1. Idegen nyelv (angol) 4 36 4 4 angol nyelv, orosz nyelv egyetem

9.A/a 2. Idegen nyelv (angol) 3 36 3 3 angol nyelv, orosz nyelv egyetem

10.A Magyar nyelv és irodalom 4 36 4 4 magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv egyetem

10.C Magyar nyelv és irodalom 4 36 4 4 magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv egyetem

11.A 2. Idegen nyelv (olasz) 3 36 3 3 magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv egyetem

11.A Művészetek (Mozgókép és médiaismeret) 1 36 0 2 magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv egyetem

11.B Magyar nyelv és irodalom 4 32 4 4 magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv egyetem

11.B Művészetek (Mozgókép és médiaismeret) 1 36 2 0 magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv egyetem

12.A Művészetek (dráma és tánc) 1 32 1 1 magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv egyetem

12. emelt olasz 2 32 2 2 magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv egyetem

12. emelt magyar 2 32 2 2 magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv egyetem

12. emelt olasz 2 32 2 2 magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv egyetem

12. emelt magyar 2 32 0 0 magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv egyetem

12.B 2. Idegen nyelv (olasz) 3 32 3 3 magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv egyetem

12.B Művészetek (dráma és tánc) 1 32 1 1 magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv egyetem

12. emelt olasz 2 32 2 2 magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv egyetem

12. emelt magyar 2 32 0 0 magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv egyetem

12. közép földrajz 2 32 0 0 földrajz, történelem egyetem

9.A Földünk és környezetünk 2 36 2 2 földrajz egyetem

9.C Komplex természettudomány (földrajz) 1 36 1 1 földrajz egyetem

9.B Földünk és környezetünk 2 36 2 2 földrajz egyetem

10.A Földünk és környezetünk 2 36 2 2 földrajz egyetem

10.B Földünk és környezetünk 2 36 2 2 földrajz egyetem

http://www.szent-norbert.sulinet.hu/szuloknek/kozlist/2012_2013/nevmunk_seg.xls
http://www.szent-norbert.sulinet.hu/szuloknek/kozlist/2012_2013/nevmunk_seg.xls


15 
 

6. iskolatitkár - Pécs középfokú 

7. iskolatitkár - Pécs felsőfokú/testnevelő tanár 

8. karbantartó középfokú/gépésztechnikus 

9. karbantartó középfokú/asztalos 

10. konyhalány érettségi 

11. konyhalány érettségi 

12. konyhalány alapfokú 

13. konyhalány alapfokú 

14. konyhalány alapfokú 

15. könyvelő mérlegképes könyvelő 

16. pedagógiai asszisztens felsőfokú/hitoktató 

17. pénztáros 

felsőfokú/pénzügyi és számviteli 

ügyintéző 

18. gazdasági ügyintéző 

mérlegképes könyvelő/gazdasági 

ügyintéző 

19. portás felsőfokú 

20. portás középfokú 

21. portás alapfokú 

22. portás alapfokú 

23. rendszergazda egyetem 

24. rendszergazda érettségi 

25. szakács szakács 

26. szakács szakács 

27. szakács szakács 

28. takarító alapfokú 

29. takarító alapfokú 

30. takarító alapfokú 

31. takarító alapfokú 

32. takarító alapfokú 
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33. takarító alapfokú 

34. takarító alapfokú 

35. takarító alapfokú 

36. takarító alapfokú 

37. takarító alapfokú 

38. udvaros középfokú/bútorkészítő 

 

 

 

11. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 
 

 

 

  10. évfolyam 

Tanév 

Országos 

átlag 

matematika 

PRK 

Gimnáziuma 

átlag 

matematika 

Országos 

átlag 

szövegértés 

PRK 

Gimnáziuma 

átlag 

szövegértés 

2010/2011 1613 1673 1620 1716 

2011/2012 1635 1704 1617 1710 

2012/2013 1632 1702 1603 1677 

2013/2014 1631 1708 1597 1718 

2014/2015 1645 1652 1601 1649 

2015/2016 1641 1686 1610 1699 

 

 

12. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 
 

          

tanév 9.A 9.B 9.C 10.A 10.B 10.C 11.A 11.B 11.C 12.A 12.B 12.C 13.B 

2012/2013 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

2013/2014 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

2014/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016/2017 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

 
 

 

 

  

http://www.szent-norbert.sulinet.hu/szuloknek/kozlist/2012_2013/mereseredm.doc
http://www.szent-norbert.sulinet.hu/szuloknek/kozlist/2012_2013/lemorzs.xls
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13. Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve 
 

 

2017. május-júniusi vizsgaidőszak 

 

 

12.A vizsgabizottság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.B vizsgabizottság 

 

 
 

Tantárgy össz. fő Jeles Jó Közepes Elégséges Elégtelen Átlag

Történelem 5 3 2 4,6

Angol nyelv 11 8 3 4,73

Német nyelv 3 3 5

Matematika 2 1 1 4,5

Magyar ny+i 1 1 5

Biológia 1 1 3

Magyar ny+i 19 8 7 3 1 4,16

Matematika 18 6 5 4 3 3,78

Történelem 15 5 7 3 4,13

Angol nyelv 15 12 3 4,80

Német nyelv 7 6 1 4,86

Informatika 19 14 1 4 4,53

Biológia 2 2 4,00

Fizika 2 1 1 4,5

120 68 33 15 4 0 4,375

Osztályzatok

E
m

el
t 

sz
in

t
K
ö
zé
p
sz
in
t

Összesen:

Tantárgy össz. fő Jeles Jó Közepes Elégséges Elégtelen Átlag

Történelem 1 1 5

Angol nyelv 0

Magyar ny+i 22 3 7 12 3,59

Matematika 20 1 5 8 6 3,05

Történelem 21 3 9 7 2 3,62

Angol nyelv 21 3 7 7 4 3,43

Német nyelv 2 1 1 3,50

Informatika 11 6 1 4 4,18

Testnevelés 1 1 3,00

Biológia 0

Fizika 1 1 3,00

Földrajz 4 1 3 4,25

Kat. Hittan 6 2 4 4,33

110 21 36 40 13 0 3,59

E
m

el
t 

sz
in

t

Osztályzatok

Összesen:

K
ö
zé
p
sz
in
t

http://www.szent-norbert.sulinet.hu/szuloknek/kozlist/2012_2013/erettsegi_atl.doc
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12.C vizsgabizottság 

 

 
 

 

14. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 
 

 A tehetséggondozás, a zenei és manuális készségfejlesztés érdekében kínáljuk diákjainknak az alábbi 

önképzőköri csoportokat: 

 

Énekkar  

 A délutáni programok között fontos szerepet foglal el a heti két alkalommal működő kórus. A református 

kollégiumok több évszázados énekkari tradícióját követi. Önálló közösség az iskolán belül, mely a debreceni 

Kántus XVIII. sz. óta tartó szervezeti felépítéséhez hasonlóan elöljárókat választ a maga köréből évente. Így 

a közösségi formálódást nagyban elősegíti a közös munka mellett ez a diákköztársaság jelleg. A kórus feladata 

kétirányú. Egyfelől a magyar és az európai kórusköltészet műveit megtanulva és megszólaltatva művészeti 

tevékenységet folytat, másfelől a gyülekezeti, iskolai alkalmakon egyházi szolgálatot végez. A megszólaltatott 

kórusművek túlnyomó része a magyar és európai református kórusirodalom repertoárjából való, így ezen 

keresztül is erősödik a négy-öt év alatt a kórus munkájában résztvevő diákok nemzeti és vallási identitástudata. 

Nem utolsó sorban pedig az éves menetrend kiszállásai, nagyobb utazásai kettős élménnyel járnak, hiszen a 

hallgatóság mellett a szolgáló kórus számára is élménydús emlékeket teremt egy-egy külföldi vagy belföldi 

énekes igehirdetés. 

 

Kántorképzés 

 A kántorképző tanfolyamon a Baranyai Református Egyházmegye és a Pécsi Református Kollégium közös 

szervezésében működik délutáni foglalkozásként. Gimnazista diákjaink mellett az egyházmegye ifjú 

kántorjelöltjei látogatják az órákat, melyeken a hangszeres képzés mellett a szükséges elméleti és gyülekezeti 

ének foglalkozásokon is részt vesznek. Éves menetrendünket az Országos Református Kántorképző 

Tanfolyam programja szerint állítjuk össze, így az arra érdemes diákokat be tudjuk iskolázni a nyári baranyai, 

vagy valamelyik országos intenzív tanfolyamra. Így az egyházi szolgálat egyik fontos ága, a kántori munka 

képesítése elérhetővé válik négy év szorgalmas munkája eredményeként diákjaink számára. 

 

Zeneiskola: 

Tantárgy össz. fő Jeles Jó Közepes Elégséges Elégtelen Átlag

Történelem 0

Angol nyelv 0

Magyar ny+i 11 1 4 6 3,55

Matematika 11 2 9 2,18

Történelem 11 1 2 6 2 3,18

Angol nyelv 5 1 4 2,40

Német nyelv 6 1 4 1 3,00

Informatika 1 1 4,00

Egészs. ism. 11 1 4 6 3,55

Kat. hittan 1 1 4,00

Fizika 0

Földrajz 0

57 3 14 24 16 0 3,07

Osztályzatok

E
m

el
t 

sz
in

t
K
ö
zé
p
sz
in
t

Összesen:
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 Iskolánk ad otthont néhány éve a Kontrasztok Kht. Zeneiskolájának, akik délután használják termeinket. 

Nagyon sok diákunk él a lehetőséggel, hogy helyben kínálkozik mód a zeneiskolai tanulmányok folytatására. 

 

Sportköri tevékenységek: 

A sportkör legfőbb célja, hogy olyan fizikailag egészséges, kitartó, küzdeni tudó fiatalokat neveljünk, 

akikben kialakul egy olyan fokú, testmozgás iránti természetes igény, mely elegendő ahhoz, hogy felnőtt 

életük során saját késztetésükre sportolni kezdjenek.  

A délutáni sportkörök – a tanulók igénye szerinti sportágakban – szeptember 15-e után kezdődnek.  

A sportági versenyeken való részvétel és nevezés is az év elején végzett sportköri jelentkezések alapján válik 

véglegessé. 

 

Informatika szakkör 

 Ez a foglalkozás abban az esetben indul, ha a diákok részéről megfelelő az érdeklődés. Az informatika 

szakkör jó lehetőség az ismeretek elmélyítésére, gyakorlására, a tehetséges tanulók fejlesztésére, valamint a 

középiskolai tanulmányi versenyekre való felkészülésre. 

 

Kézműves (Festészet) szakkör: 

 Ez a foglalkozás abban az esetben indul, ha a diákok igényt tartanak rá. A diákok neves magyar 

festőművészekkel és a művészetről alkotott gondolataikkal ismerkednek meg. Megtanulják a festészet 

klasszikus törvényszerűségeit, mint pl. az arányosságot, a helyes tömegek felismerését, a komponálás 

rejtélyeit, a motiváló téma kiválasztását. Vázlatokat, skicceket készítenek. 

 

Cserkészet: Iskolánk tanulói részt vehetnek a 652. sz. I. Rákóczi György cserkészcsapat munkájában. 

 

Egyéb szabadidős tevékenységek 

 

 Folyamatosan gondot fordítunk az igények felmérésére a diákpresbitériumon keresztül, hiszen a diákok 

szabadidejéről van szó. Kiemelt feladatnak tekintjük a testvériskolákkal, valamint az írott és elektronikus 

sajtóval való kapcsolattartást. Törekszünk az igényesen szervezett rendezvények nevelő hatásának 

kiaknázására, a „külsősök” bevonásának és az iskola falain belüli erők által létrehozott programok ésszerű 

arányára:  

- az iskola külföldi kapcsolatainak ápolása, a látogatások szervezése, 

- színházlátogatás, filmklub, táncház, tánciskola szervezése, 

- filharmóniai és egyéb koncertek szervezése, 

- irodalmi estek, kollégiumi esték szervezése, 

- a karácsonyi ünnepségek segítése, 

- szavalóverseny rendezése, 

- a diáknap programjának kialakítása, 

- sportnapok, gyalogtúrák szervezése, 

- osztálykirándulások szervezésének segítése, 

- felzárkóztató foglalkozások. 
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15. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 
 

A) Házi feladatok 

 

Az oktatómunka hagyományos és szerves része az otthoni felkészülés, az iskolában megbeszélt ismeretek 

ismétlése, elmélyítése, kiegészítése, rendszerezése. Erre minden tanuló az igényeinek és az otthoni 

lehetőségeinek függvényében naponta bizonyos időmennyiséget fordít. Iskolánk javaslata erre a felkészülésre 

napi átlagban 3 óra. Jobb, ha ez az időmennyiség több rövidebb időszakból áll. 

A hétvégékre, ill. az iskolaszüneti napokra adott házi feladat egy-egy tantárgyból ne legyen több, mint 

amennyit egyik napról a másikra való felkészüléshez kapnának, azaz ne vegyen el többet az említett 3 óránál. 

Az otthoni írásbeli feladatok kijelölésénél alapvető szempont az arányos terhelésre való törekvés, a 

szaktanárok önmérséklete és egymásra figyelése. Az írásbeli feladatok kapcsolódjanak az órai elvégzett 

munkához, az ahhoz kapcsolódó gyakorlati készségek fejlesztését szolgálják. A házi feladatok elkészítése a 

tanulói kötelességek közé tartozik. Ezek többszöri elmulasztása szankciókat von maga után, de ez nem lehet 

automatikusan elégtelen osztályzat. 

A szóbeli otthoni feladatok kijelölésénél egyrészt a tananyag megértésére, logikai feldolgozására kell 

helyezni a hangsúlyt, másrészt a nyelvi kommunikáció fejlesztésére az adott téma önálló előadása által. Ezen 

kívül ún. memoritereket bizonyos tantárgyakból indokolt feladni (irodalom, nyelvek stb.). 

 

B) Iskolai dolgozatok szabályai 

 

A szaktárgyak szükségleteihez mérten minden közismereti tárgy él az iskolai írásbeli számonkérés 

lehetőségével. Ez elkerülhetetlen a tanulólétszám és az értékelési, mérési kötelezettség miatt.  

Az írásbeli számonkérések két tipikus formája az írásbeli felelet (az ún. röpdolgozat), amely egy adott 

témakörön belül az éppen aktuális vagy azt közvetlenül megelőző leckékre vonatkozik. Ezek időtartama max. 

15-20 perc és feleletértékű, egy érdemjegyet érnek (bizonyos tantárgyaknál ettől valamelyest lehet eltérés, a 

tantárgyi sajátosságok következtében, pl. idegen nyelvek szódolgozatai). Ebben az esetben a tanárnak előzetes 

bejelentési kötelezettsége nincs.  

A másik forma az ún. témazáró dolgozat, amely egy nagyobb egység, témakör átfogó számonkérése egész 

órás időtartamban, és a kérdések eltérő típusai némely tárgy esetében indokolttá teszik a két érdemjeggyel 

való osztályozást is. (pl. irodalomdolgozat irodalom és nyelvi jegye, történelem témazáró lexikai tudást mérő 

és kifejtendő esszé stb.). A témazáró dolgozatot a szaktanár köteles legkésőbb egy héttel korábban bejelenteni 

a tanulóközösségnek. 

A szóbeli számonkérések módját a tantárgyi helyi tantervek tartalmazzák. 

A helyi tanterv tantárgyanként szabályozza és részletezi az írásbeli számonkérések rendjét, és tantárgyi 

sajátosságait. Általában az érdemjegyek ¾-ét az írásbeli számonkérések adják, de itt is tantárgyanként lehet 

jelentős eltérés (pl. idegen nyelvek). 

 

Iskolánkban általános gyakorlat, hogy a pedagógus félévenként minimum annyi érdemjegyet ad, amennyi 

az általa tanított tantárgy heti óraszámának kétszerese. 
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16. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 
 

A) Osztályozó vizsga követelményei 

 

1. Magyar nyelv és irodalom 

 

 

Az emelt szintű nyelvi képzésben a 9. Ny osztály számára 

 

9. évfolyam: magyar nyelv és irodalom 

Helyesírási gyakorlatok 

Szövegalkotás és szövegértés 

Bevezetés az irodalomba, műnemek és műfajok 

Zenei kifejezőeszközök az élőszóban 

Könyvtárhasználat 

Társas kommunikáció különféle szituációkban 

 

A gimnáziumi és a szakközépiskolai osztályok számára 

 

9. évfolyam: magyar nyelv 

Kommunikáció, tömegkommunikáció 

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Szövegértés, szövegalkotás 

Helyesírás 

A szöveg 

 

10. évfolyam: magyar nyelv 

A szöveg 

Stilisztika 

Jelentéstan 

 

11. évfolyam: magyar nyelv 

Kommunikáció 

Retorika 

Általános nyelvészeti ismeretek 

Pragmatikai ismeretek 

Szövegalkotás 

 

12. évfolyam: magyar nyelv 

Szövegalkotás 

Nyelv és társadalom 

Nyelvtörténet 

Ismeretek a nyelvről 

 

9. évfolyam: irodalom 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra 

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma 

Világirodalom – antik római irodalom 

Világirodalom – Biblia 

Világirodalom – az európai irodalom a 4-15. században 

Világirodalom – az európai irodalom a 14-16. században (reneszánsz) 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel 
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Középkori nyelvemlékek 

Janus Pannonius portréja 

Balassi Bálint portréja 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus (16-17. század) 

Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16-17. században és Shakespeare 

 

10. évfolyam: irodalom 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház (17. század) 

Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első felében (romantika, romantika és realizmus) 

Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Életmű – Petőfi Sándor 

Látásmód – Jókai Mór 

 

11. évfolyam: irodalom 

Életmű – Arany János 

Színház- és drámatörténet – Madách Imre: Az ember tragédiája 

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika után (19. század második fele) 

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és színház a 19. század második felében 

Magyar irodalom a 19. század második felében – portré: Mikszáth Kálmán 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 

Életmű – Ady Endre 

Portré – Móricz Zsigmond 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar avantgard 

Életmű – Kosztolányi Dezső 

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

 

12. évfolyam: irodalom 

Életmű – Babits Mihály 

Életmű – József Attila 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században és a kortárs irodalomban 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs drámairodalom néhány törekvése 

Portré – Radnóti Miklós 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, Nagy László 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából 

(választható szerzők, művek) 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható szerzők, művek) 

Regionális kultúra 

Az irodalom határterületei 
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2. Történelem (társadalmi és állampolgári ismeretek) 

Történelem - 9. évfolyam 

 

Egyetemes történelem 

 

1. Vallás és kultúra az ókori államokban (ókori kelet, antik államok, kereszténység) 

2. Az athéni demokrácia kialakulása és működése 

3. Róma útja a köztársaságtól a császárságig (a hódítások következményei, polgárháborúk kora, Caesar) 

4. A középkori egyház (egyházszakadás, invesztitúraharc, keresztes hadjáratok, szerzetesrendek, 

eretnekmozgalmak) 

5. A középkori gazdaság (uradalom, céhek, kereskedelem), társadalom (városok, jobbágyok, nemesek, 

papság, polgárság) és kultúra (egyházi és világi) 

6. Az iszlám és az arab hódítás 

7. Az Oszmán (Török) Birodalom államberendezkedése és hódításai 

 

Magyar történelem 

 

8. A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás és az államalapítás 

9. A XIII. század nagy uralkodói: II. András és IV. Béla  

10. Károly Róbert gazdasági reformjai 

11. Hunyadiak kora (Hunyadi János harcai a török ellen és Mátyás uralkodása) 

 

 

Történelem - 10. évfolyam 

 

Egyetemes történelem 

 

1. Középkori gazdaság és társadalom 

2. Az iszlám vallás és az arab világ 

3. A középkori kultúra 

4. Az oszmán-török birodalom 

5. A középkori egyház 

6. A középkori városok 

7. A földrajzi felfedezések és következményeik 

8. A reformáció és a katolikus megújulás 

9. A francia abszolutizmus XIV. Lajos idején 

10. Anglia a XVI-XVII. századokban 

 

Magyar történelem 

 

11. A magyar őstörténet és a honfoglalás 

12. A magyar államalapítás 

13. II. András és az Aranybulla 

14. IV. Béla és a tatárjárás 

15. Károly Róbert uralkodása 

16. A magyar városfejlődés a XIV-XV. századokban 

17. Hunyadi János törökellenes harcai 

18. Hunyadi Mátyás 

19. Középkori magyar művelődés 

20. Magyarország három részre szakadása 

21. Erdély a XVI-XVII. századokban 

22. A Rákóczi- szabadságharc 
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Történelem – 11. évfolyam 

 

Egyetemes történelem 

 

1. A felvilágosodás legjelentősebb gondolatai és főbb képviselői.  

2. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata, az 

alkotmányos monarchia válsága és bukása.  

3. A XIX. század főbb eszmeáramlatainak jellemzői, a legfontosabb állam- és alkotmányjogi fogalmak.  

4. Az ipari forradalmak és következményeik.  

5. Az USA kialakulása és nagyhatalommá válása.  

6. Németország nagyhatalommá válása.   

7. A szövetségi rendszerek kialakulásának okai az első világháború előtt, a balkáni konfliktusok okai. 

 

Magyar történelem 

 

8. A XVIII. századi Magyarország demográfiai és nemzetiségi jellemzői. 

9. Mária Terézia és II. József reformjai.  

10. A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja.  

11. A reformkori művelődés, kultúra.  

12. Az 1848-as pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények.  

13. A szabadságharc főbb hadjáratai, a katonai erőviszonyok alakulása, a vereség okai. A Függetlenségi 

Nyilatkozat.  

14. A kiegyezés megszületésének okai. A kiegyezés tartalma és értékelése.  

15. Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában. Budapest világvárossá 

fejlődése. Nemzetiségek a dualizmus korában. A polgári állam kiépülése. 

16. Az életmód változásai a századfordulón. A magyar tudomány és művészet néhány kiemelkedő 

személyisége. A tömegkultúra néhány jelensége Magyarországon. 

 

Történelem – 12. évfolyam 

 

Egyetemes történelem 

 

1. Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemzői. 

2. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak elemzése. 

3. A világválság jelenségei, gazdasági és társadalmi következményei. 

4. A náci Németország legfőbb jellemzői. A náci ideológia és propaganda. 

5. A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői. 

6. A világháború előzményei, katonai és politikai fordulópontjai. 

7. A holokauszt (és a magyarországi vészkorszak). 

8. A klasszikus hidegháború időszaka. 

9. A jelenkor (EU, a fejlődő országok főbb problémái, a technikai civilizáció és a gazdasági növekedés 

hatása a természeti környezetre.) 

 

Magyar történelem 

 

10. Trianon gazdasági, társadalmi és etnikai hatásai. 

11. A magyar külpolitika céljai és kapcsolatai a két világháború között. 

12. Magyarország részvétele a második világháborúban. 

13. Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel. 

14. A szovjet megszállás jellemzői és következményei Magyarországon. 

15. Az 50-es évek jellemzői, a rendszer működése a Rákosi-korszakban. 

16. Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 
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17. Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban. 

18. A rendszerváltozás. 

19. A mai magyar társadalom és életmód (jogok, kötelességek, nemzetiségek, választási rendszer, 

demográfiai változások) 

 

 

 

 

3. Matematika 

 

9. évfolyam 

 

Kombinatorika, halmazok 

Egyszerű kombinatorikai feladatok 

Halmaz, részhalmaz 

Halmazműveletek és alkalmazásuk (metszet, unió, különbség, komplementerképzés) 

A valós számkör és részhalmazai 

Logikai szita 

Intervallumok 

 

Algebra és számelmélet 

Hatványozás egész kitevőkre  

Normál alak és használata 

Betűs kifejezések, Polinomok  

Nevezetes azonosságok 

Szorzattá alakítás, algebrai törtek  

Oszthatóság, 

Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

 

Függvények 

Lineáris-, másodfokú, abszolút értékes, négyzetgyök és törtfüggvények tulajdonságai, ábrázolásuk 

transzformációval 

 

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 

A háromszögek nevezetes pontjai vonalai, Pitagorasz-tétel és alkalmazásai 

Speciális négyszögek és sokszögek tulajdonságai 

 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldása 

Szöveges feladatok megoldása egyenlettel 

 

Geometriai transzformációk 

Egybevágósági transzformációk, egybevágóság fogalma, alkalmazásai 

 

10. évfolyam 

 

A kör 

Körív, körcikk, középponti, kerületi szög 

Körszelet, körgyűrű 

Középponti és kerületi szögek kapcsolata, kerületi szögek tétele 

Látókörív, szerkesztési feladatok 

Húrnégyszög, érintő négyszög és tételeik, szelőszakaszok tétele 

Ívmérték 
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Hasonlóság 

Párhuzamos szelők tétele, megfordítása 

A párhuzamos szelők tételének következményei, negyedik arányos szerkesztése 

A szögfelezőtétel 

Alkalmazások szerkesztési, bizonyítási feladatokban 

A középpontos hasonlóság és tulajdonságai 

Szerkesztési feladatok 

Hasonlósági transzformáció, háromszögek hasonlósága 

A hasonlóság alkalmazása szerkesztési, számítási, bizonyítási feladatokban 

Magasságtétel, befogótétel, alkalmazások 

Hasonló síkidomok, testek, rájuk vonatkozó tételek 

Térelemek hajlásszöge, síkra merőleges egyenes tétele 

Szerkesztési, számítási, bizonyítási feladatok 

 

Szögfüggvények 

Hegyesszög szögfüggvényei 

Nevezetes szögek szögfüggvényei 

Kapcsolatok a szögfüggvények között 

Bázisrendszer. A szögfüggvényfogalom általánosítása, periodikusság 

A trigonometrikus függvények ábrázolása, vizsgálata, transzformációik 

 

11. évfolyam  

 

Trigonometria 

sinus- és cosinus-tétel kimondása, alkalmazása feladatokban  

sinus- és cosinus-tétel alkalmazása feladatokban 

trigonometrikus függvények általános értelmezése, ábrázolása, alapvető tulajdonosságaik (zérushely, 

szélsőérték, párosság , páratlanság, periodicitás ) 

trigonometrikus függvények egyszerű transzformációi 

összegzési képletek és alkalmazásuk 

a definíciók és az azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő trigonometrikus egyenletek megoldása 

végtelen sok gyök kezelése, ellenőrzése 

 

Hatvány, gyök, logaritmus 

A hatványozás kiterjesztése racionális kitevőre 

Hatványozás azonosságainak ismerete és alkalmazása 

az n-edik gyök fogalmának definiálása és alkalmazása 

logaritmus fogalma 

logaritmus azonosságainak ismerete és alkalmazása 

áttérés más alapú logaritmusra 

a definíciók és az azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő exponenciális és logaritmikus egyenletek 

megoldása 

értelmezési tartomány, értékkészlet vizsgálata a megoldás során 

exponenciális és logaritmusfüggvény és tulajdonságai 

inverz függvény fogalmának szemléletes értelmezése 

 

Koordinátageometria 

Vektor koordinátái, vektor 90 fokos elforgatottjának koordinátái 

vektorok összegének, különbségének, skalárral való szorzatának koordinátái 

skalárszorzat kiszámítása a koordinátákból 

AB koordinátái, abszolútértéke 

Két pont távolsága 
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Szakasz felezőpontjának, harmadolópontjainak felírása 

A háromszög súlypontja koordinátáinak felírása 

Különböző adatokkal meghatározott egyenesek egyenlete 

(irányvektoros, normálvektoros iránytangenses egyenlet) 

Egyenesek párhuzamosságának és merőlegességének feltétele 

Egyenesek metszéspontjának kiszámítása 

Egyenesek metszéspontjának kiszámítása 

A kör középponti és általános egyenlete 

Kör és egyenes metszéspontjának meghatározása 

A kör adott pontjában húzott érintő egyenletének felírása 

Elemi háromszög és négyszög -geometriai feladatok megoldása koordinátageometriai eszközökkel 

 

Kombinatorika 

Permutáció, kombináció, variáció fogalma, megkülönböztetésük, egyszerű alkalmazásuk (ismétléses és 

ismétlés nélküli esetek 

Permutáció, kombináció, variáció fogalma, megkülönböztetésük, egyszerű alkalmazásuk (ismétléses és 

ismétlés nélküli esetek) 

a gráfok alapfogalmai 

konkrét szituációk szemléltetése, egyszerű feladatok megoldása gráfok segítségével 

vegyes feladatok 

binomiális együtthatók meghatározása 

 

12. évfolyam  

 

Sorozatok 

a sorozat általános fogalma 

számtani és mértani sorozatok definíciója, tulajdonságai 

A számtani és mértani sorozat összegképlete 

Szöveges feladatok megoldása 

Kamatos-kamat számítás 

 

Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás 

sokszögek, speciális sokszögek, a kör értelmezése, tulajdonságai, terület- és kerületképleteik alklamazása 

egyszerű és összetett feladatok megoldása során 

hasáb, forgáshenger, gúla, forgáskúp, csonkagúla, csonkakúp, gömb származtatása 

ezek területe, felülete, felszíne, térfogata – alkalmazás feladatokban 

 

Valószínűségszámítás, statisztika 

A valószínűség kombinatorikus meghatározási módja 

Esemény, eseménytér konkrét példák esetén 

Elemi események számának meghatározása 

A klasszikus (Laplace modell ) ismerése 

Szemléletes kapcsolat a relatív gyakoriság és a valószínűség között 

Szemléletes kapcsolat a relatív gyakoriság és a valószínűség között 

Valószínűségek kiszámítása visszatevéses mintavétel esetén 

Vegyes feladatok a középszintű érettségi követelményei alapján 
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4. Első idegen nyelv 

 

A) 9.nyek évfolyam 

 

1. Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

 

2. Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat.  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban 

 

3. Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan – Mit tehetünk környezetünkért és a természet 

megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

 

4. Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. tagozatok, fakultációk). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

 

5. A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

 

6. Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, 

testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 
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Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.) 

 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

 

8. Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

 

9. Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

 

10. Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

 

 

B) Általános tantervű gimnáziumi osztály (angol, német) 

 

9. évfolyam 

 

1. Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

 

2. Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

 

3. Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 
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A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

 

4. Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. tagozatok, fakultációk). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

 

5. A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

 

6. Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, 

testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

 

7. Utazás, turizmus 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

 

8. Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

 

9. Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

 

10. évfolyam 

 

1. Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

 

2. Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

 

3. Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Időjárás, éghajlat. 
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4. Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. tagozatok, fakultációk). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

 

5. Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, 

testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

 

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

 

7. Utazás, turizmus 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

 

8. Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

 

9. Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

 

11.évfolyam 

 

1. Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

 

2. Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Konfliktusok és kezelésük. 
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3. Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

 

4. Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. tagozatok, fakultációk). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

 

5. A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

 

6. Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, 

testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.) 

 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

 

8. Utazás, turizmus 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

 

9. Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 
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10. Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

 

12.évfolyam 

 

1. Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

 

2. Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat.  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban 

 

3. Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan – Mit tehetünk környezetünkért és a természet 

megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

 

 

4. Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. tagozatok, fakultációk). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

 

5. A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

 

6. Életmód 

Napirend, időbeosztás. 
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Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, 

testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.) 

 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

 

8. Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

 

9. Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

 

10. Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

 

C) Nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű (tagozatos) idegen nyelvi képzés 

 

A vizsga témakörei évfolyamonként megegyeznek az általános tantervű gimnáziumi osztályéval, de a 

témakörökön belül magasabb tartalmi követelményeket kell teljesíteni. 

 

 

5. Második idegen nyelv 

 

A) 9.nyek évfolyam 

 

1. Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Otthoni teendők. 
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2. Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

Ünnepek. 

Öltözködés. 

 

3. Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).  

Időjárás, éghajlat. 

 

4. Az iskola 

Saját iskola. 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. 

 

5. A munka világa 

Foglalkozások. 

 

6. Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Orvosnál.  

 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Hobbik. 

Színház, mozi, koncert. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

 

8. Utazás, turizmus 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Turisztikai célpontok.  

Célnyelvi és más kultúrák 

 

9. Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet. 

 

10. Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

 

B) Általános tantervű gimnáziumi osztály (angol, német, olasz, francia) 

 

9. évfolyam 

 

1. Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza. 

Család 

 

2. Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
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Barátok. 

Öltözködés. 

 

3. Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

 

4. Az iskola 

Saját iskola. 

Tantárgyak, órarend. 

 

5. A munka világa 

Foglalkozások. 

 

6. Életmód 

Napirend. 

Életünk és a stressz. 

Ételek, kedvenc ételek. 

 

7. Utazás, turizmus 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Turisztikai célpontok. 

 

8. Tudomány és technika 

A technikai eszközök. 

 

9. Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás. 

 

10. évfolyam 

 

1. Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Otthoni teendők. 

 

2. Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

Ünnepek. 

Öltözködés. 

 

3. Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

Időjárás, éghajlat. 

 

4. Az iskola 

Saját iskola. 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. 

 

5. Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
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Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Orvosnál. 

 

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Hobbik. 

Színház, mozi, koncert. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

 

7. Utazás, turizmus 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

 

8. Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet. 

 

9. Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

 

 

11. évfolyam 

 

1. Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

 

2. Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

 

 

3. Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

 

4. Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. tagozatok, fakultációk). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

 

5. A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
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Önéletrajz, állásinterjú. 

 

6. Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, 

testápolás). 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 

 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

 

8. Utazás, turizmus 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

 

9. Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet. 

 

10. Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

 

 

12. évfolyam 

 

1. Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

 

2. Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban 

 

3. Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 
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A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan – Mit tehetünk környezetünkért és a természet 

megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

 

4. Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. tagozatok, fakultációk). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

 

5. A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

 

6. Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, 

testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

 

8. Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

 

9. Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

 

10. Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a mindennapokban. 
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Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

 

C) Nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű (tagozatos) idegen nyelvi képzés 

 

A vizsga témakörei évfolyamonként megegyeznek az általános tantervű gimnáziumi osztályéval, de a 

témakörökön belül magasabb tartalmi követelményeket kell teljesíteni. 

 

 

 

 

6. Fizika 

 

9. évfolyam 

 

1. Hely, hosszúság és idő mérése Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, sűrűség, idő mérése 

2. A mozgás viszonylagossága, a vonatkoztatási rendszer, Galilei relativitási elve. 

3. Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata. Sebesség, átlagsebesség fogalma. Grafikus leírása 

4. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás. Az átlag- és pillanatnyi sebesség, a gyorsulás fogalma, 

vektor-jellege. Az s-t, v-t, a-t grafikonok. Egyszerű feladatok megoldása. 

5. A szabadesés vizsgálata, fogalma. A nehézségi gyorsulás meghatározása. 

6. Összetett mozgások. Egymásra merőleges egyenletes mozgások összege. Vízszintes hajítás vizsgálata, 

értelmezése összetett mozgásként. 

7. Az egyenletes körmozgás. A mozgás jellemzői (kerületi és szögjellemzők). A centripetális gyorsulás 

értelmezése. 

8. A tehetetlenség törvénye (Newton I. axiómája). 

9. Az erő fogalma.  

10. Az erő mozgásállapot-változtató (gyorsító) hatása – Newton II. axiómája 

11. Erőtörvények, a dinamika alapegyenlete. A rugó erőtörvénye .A nehézségi erő és hatása. Tapadási és 

csúszási súrlódás. Szabadon eső testek súlytalansága. 

12. Az egyenletes körmozgás dinamikája. 

13. Newton gravitációs törvénye 

14. A kölcsönhatás törvénye (Newton III. axiómája) 

15. A lendületváltozás és az erőhatás kapcsolata. Lendülettétel 

16. Lendületmegmaradás párkölcsönhatás (zárt rendszer) esetén. 

17. Pontszerű test egyensúlya. A pontszerű test egyensúlyi feltétele. Erővektorok összegzésére. 

18. A kiterjedt test egyensúlya. A kierjedt test, mint speciális pontrendszer, tömegközéppont. 

19. Forgatónyomaték. Emelők, tartószerkezetek 

20. Deformálható testek egyensúlyi állapota. Hooke törvényét 

21. Pontrendszerek mozgásának vizsgálata, dinamikai értelmezése 

22. Fizikai munka és teljesítmény.  

23. Munkatétel. 

24. A mechanikai energiamegmaradás törvénye 

25. Egyszerű gépek, hatásfok  

26. Energia és egyensúlyi állapot.  Stabil, labilis és közömbös egyensúlyi állapot fogalma és alkalmazása 

egyszerű esetekben 

27. Légnyomás kimutatása és mérése. 

28. Alkalmazott hidrosztatika. Pascal törvénye, hidrosztatikai nyomás. Hidraulikus gépek. Felhajtóerő nyugvó 

folyadékokban és gázokban. 

29. Molekuláris erők folyadékokban.  Kohézió és adhézió. 

30. Felületi feszültség.  

31. Folyadékok és gázok áramlása. Jelenségek, gyakorlati alkalmazások: légköri áramlások, a szél 

értelmezése. 
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32. Közegellenállás. 

33. Az áramló közegek energiája, a szél- és a vízi energia hasznosítása. 

 

 

10. évfolyam 

 

1. A hőmérséklet, hőmérők, hőmérsékleti skálák. 

2. Hőtágulás. Szilárd anyagok lineáris, felületi és térfogati hőtágulása. Folyadékok hőtágulása. 

3. Gázok állapotjelzői, összefüggéseik. Boyle-Mariotte-törvény, Gay-Lussac-törvények. Az ideális gáz 

állapotegyenlete 

4. Az ideális gáz kinetikus modellje A gáz nyomásának és hőmérsékletének értelmezése 

5. Az ekvipartíció tétele, a részecskék szabadsági fokának fogalma. 

6. Gázok moláris és fajlagos hőkapacitása. 

7. A belső energia fogalma  

8. A termodinamika I. főtétele.  

9. Hőerőgép. Gázzal végzett körfolyamatok. A hőerőgépek hatásfoka. 

10. A természeti folyamatok iránya. A termodinamika II. főtétele  

11. A halmazállapotok makroszkopikus jellemzése, energetikai és mikroszerkezeti értelmezése. 

12. Elektrosztatikai alapjelenségek. Elektromos kölcsönhatás. Elektromos töltés. Coulomb törvénye. 

13. Az elektromos erőtér (mező). Az elektromos térerősség vektora, a tér szerkezetének szemléltetése 

erővonalakkal. A homogén elektromos mező. 

14. Az elektromos mező munkája homogén mezőben.  Az elektromos feszültség fogalma. 

15. Töltés eloszlása fémes vezetőn. Jelenségek, gyakorlati alkalmazások: légköri elektromosság, csúcshatás, 

villámhárító Faraday-kalitka, árnyékolás 

16. Kapacitás fogalma. A síkkondenzátor kapacitása. Kondenzátorok kapcsolása. 

17. A kondenzátor energiája. Az elektromos mező energiája. 

18. Az elektromos áram fogalma, kapcsolata a fémes vezetőkben zajló töltésmozgással. A zárt áramkör. Az 

elektromos áram hatásai 

19. Ohm törvénye, áram- és feszültségmérés. Fogyasztók (vezetékek) ellenállása. Fajlagos ellenállás. 

20. Ohm törvénye teljes áramkörre. Elektromotoros erő, kapocsfeszültség, a belső ellenállás fogalma. 

21. Az elektromos mező munkája az áramkörben. Az elektromos teljesítmény. 

22. Az elektromos áram hőhatása. Fogyasztók a háztartásban, fogyasztásmérés, az energiatakarékosság 

lehetőségei 

23. Összetett hálózatok. Ellenállások kapcsolása. Az eredő ellenállás fogalma, számítása. 

24. Mágneses mező (permanens mágnesek). Permanens mágnesek kölcsönhatása, a mágnesek tere. 

25. Az egyenáram mágneses hatása. Áram és mágnes kölcsönhatása 

26. Az elektromotor működése. 

27. Lorentz-erő – mágneses tér hatása mozgó szabad töltésekre 

28. A mozgási indukció 

29. A nyugalmi indukció. Lenz törvénye. 

30. Váltakozó feszültség keltése, a váltóáramú generátor elve (mozgási indukció mágneses térben forgatott 

tekercsben). 

31. Ohm törvénye váltóáramú hálózatban 

32. Transzformátor. Gyakorlati alkalmazások. 

33. Az önindukció jelensége. 

34. Az elektromos energiahálózat. A háromfázisú energiahálózat jellemzői. Az energia szállítása az 

erőműtől a fogyasztóig. Távvezeték, transzformátorok. Az elektromos energiafogyasztás mérése. Az 

energiatakarékosság lehetőségei. 
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11. évfolyam 

1. A rugóra akasztott rezgő test kinematikai vizsgálata. A rezgésidő meghatározása 

2. A rezgés dinamikai vizsgálata. 

3. A rezgőmozgás energetikai vizsgálata. A mechanikai energiamegmaradás harmonikus rezgés esetén. 

4. A hullám fogalma, jellemzői 

5. Hullámterjedés egy dimenzióban, kötélhullámok. 

6. A hang mint a térben terjedő hullám. A hang fizikai jellemzői. 

7. Az elektromágneses rezgőkör, elektromágneses rezgések. 

8. Elektromágneses hullám, hullámjelenségek. 

9. Az elektromágneses spektrum. Jelenségek, gyakorlati alkalmazások 

10. A fény mint elektromágneses hullám. 

11. A fény visszaverődése 

12. A fény törése új közeg határán  

12. A fény interferenciája 

13. A fény elhajlása 

14. A fény polarizációja 

15. A fehér fény színekre bontása. Színkép. 

16. A fény kettős természete. Fényelektromos hatás – Einstein-féle foton elmélete 

25. Az anyag atomos felépítése felismerésének történelmi folyamata. 

26. A modern atomelméletet megalapozó felfedezések. A korai atommodellek. 

Az elektron felfedezése: Thomson-modell. Az atommag felfedezése: Rutherford-modell. 

27. Bohr-féle atommodell. Gázok vonalas színképe. 

28. A kvantummechanikai atommodell. 

29. Az elektron kettős természete, de Broglie-hullámhossz. 

30. Az atommag alkotórészei, tömegszám, rendszám, neutronszám. 

31. Az erős kölcsönhatás. 

32. Magreakciók. 

33. A radioaktív bomlás. a radioaktív bomlás típusait, a radioaktív sugárzás fajtáit és megkülönböztetésük 

kísérleti módszereit. Tudja, hogy a radioaktív sugárzás intenzitása mérhető. Ismerje a felezési idő 

fogalmát és ehhez kapcsolódóan 

34. A természetes radioaktivitás 

35. Mesterséges radioaktív izotópok előállítása és alkalmazása. 

36. Maghasadás. Tömegdefektus, tömeg-energia egyenértékűség. 

37. A láncreakció fogalma, létrejöttének feltételei. 

22. Az atomreaktor és az atomerőmű. 

38. Magfúzió. 

39. A radioaktivitás kockázatainak leíró bemutatása. Az atombomba 

40. A csillagászat kultúrtörténete. Geocentrikus és heliocentrikus világkép. Asztronómia és asztrológia. 

Alkalmazások: hagyományos és új csillagászati műszerek. Űrtávcsövek. 

41. Égitestek. 

42. A Naprendszer és a Nap. 

43. Csillagrendszerek, Tejútrendszer és galaxisok. 

44. A kozmológia alapjai a kémiai anyag (atommagok) kialakulása. Perdület a Naprendszerben. Nóvák és 

szupernóvák .A földihez hasonló élet, kultúra esélye és keresése,  exobolygók kutatása. 
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7. Kémia 
 

9. évfolyam 

Atomszerkezeti ismeretek 

- Atommodellek 

- Az atom és az elektronburok felépítése 

- Atomenergia 

Kémiai kötések 
- Első- és másodrendű kötések 

Anyagi halmazok, halmazállapotok 

- Számítások Avogadro törvénye segítségével  

- Számítások. oldatok koncentrációja, tömegszázalékos összetétele 

Rácstípusok 

Kolloidika 

Kémiai reakciók 

- Reakciók feltételei 

- Protolítikus reakciók 

- Közömbösítés, pH 

- Elektronátmenettel járó reakciók 

Elektrokémia 

- Galvánelemek 

- Elektrolízis 

 

10. évfolyam 

Bevezetés a szerves kémiába 

- A szénvegyületek csoportosítása 

A szénhidrogének 

- Telített és telítetlen szénhidrogének 

- Acetilén szénhidrogének 

- Aromás szénhidrogének 

Halogéntartalmú szénvegyületek 

Oxigéntartalmú szénvegyületek 

- Alkoholok 

- Fenolok 

- Éterek 

- Aldehidek 

- Ketonok 

- Karbonsavak 

- Észterek 

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

- Aminok 

- Amidok 

Természetes szénvegyületek 

- Szénhidrátok 

- Aminosavak 

- Fehérjék 

- Nukleinsavak 

Műanyagok 

- Természetes műanyagok 

- Mesterséges műanyagok 
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8. Biológia (-egészségtan) 

 

10. évfolyam 

- Az élőlények rendszerezése (a rendszerezés alapjai, a vírusok) 

- Az egysejtűek 

- A gombák 

- A növények 

- A növények életműködése 

- Az állatok rendszere 

- Az állatok önfenntartása és szaporodása 

- Az állatok szabályozása 

- Állati magatartásformák 

 

11. évfolyam 

Sejttan 

- A sejtet felépítő kémiai anyagok 

- Anyagcsere-folyamatok a sejtben 

- A sejtalkotók 

Embertan 

- Önfenntartó működés 

- Hormonrendszer 

- Reprodukció 

- Idegi szabályozás 

 

12. évfolyam 

Öröklődés 

- A genetika alapjai, öröklésmenetek 

- Géntechnológia és gyakorlati alkalmazása 

Ökológia 

- Az ökológiai rendszerek általános jellemzői 

- Populációk és társulások 

- Biomok és bioszféra  

- Természet-és környezetvédelem 

Evolúció 

- Az evolúció genetikai alapjai 

- A bioszféra evolúciója 

 

 

9. Földrajz 

 

9. évfolyam 

 

1, Tájékozódás a világegyetemben és a földön 

- Csillagászati ismeretek 

- A Naprendszer 

- Az űrkutatás 

- A térkép 

- Távérzékelés és térinformatika 

 

2, Geoszférák 

- A Föld belső szerkezete 

- A lemezmozgások 
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- A hegységképződés 

- Ásványok és kőzetek 

- Földtörténet 

- A talaj 

- A légkör 

- Az időjárás 

- A vízburok 

- A jég felszínformáló munkája 

 

3, Természetföldrajzi övezetesség 

- A forró övezet 

- A mérsékelt övezet 

- A hideg övezet 

- A hegyvidékek övezetessége 

 

4, A természeti és társadalmi környezet 

- A földrajzi környezet összetevői 

- A népesség 

- A települések 

 

10. évfolyam 

 

1, A világgazdasági folyamatok 

- A gazdaság szerkezete 

- A globalizáció 

- Regionális gazdasági integrációk 

- A pénzvilág 

 

2, A gazdasági élet szerkezetének átalakulása 

- A mezőgazdaság 

- Az energiavilág  

- Az ipar 

- A szolgáltatások 

 

 

3, Régiók, ország csoportok, országok a világgazdaságban 

- Az amerikai gazdasági erőtér 

- Az egységes Európa 

- Az Európai Unió 

- Japán, Kína, India 

- Közel-Kelet 

- Latin –Amerika 

- Afrika 

 

4, Magyarország az új évezred elején 

- Hazánk népessége és települései 

- Magyarország gazdasága 

 

5, A globális problémák 

- A túlnépesedés és népességfogyás 

- Éhezés és túlfogyasztás 

- A geoszférák környezeti állapota 

- nemzetközi összefogás 
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10. Ének-zene 

 

10. évfolyam 

 

1. Népzene 

- Népdalaink stílusrétegei, stílusrétegek típusai 

- Népdalelemzési szempontok 

- Népzenei nyelvterületeink, népdalgyűjtőink 

 

2. Ókor 

- Az ókori kultúrák zenei megnyilvánulásai, hangszerei (India, Kína, Egyiptom, Arabok, Görögök, 

Rómaiak) 

 

3. Középkor 

- Az egyházi zene – gregorián 

- A gregorián dallamok megnyilvánulásai (mise, zsolozsma) 

- A kottaírás története 

- A világi zene – lovagi költészet 

- A többszólamúság kezdete 

 

4. Reneszánsz 

- A reneszánsz jellemzői, korszakai, hangszerei és főbb képviselői 

- Új műfajok (motetta, madrigál, chanson) és szerkesztési formák (polifónia, homofónia) 

- A magyar reneszánsz – Tinódi Lantos Sebestyén, Bakfark Bálint 

 

5. Barokk 

- A barokk jellemzői, a szó jelentése, főbb képviselői 

- Az opera megjelenése  

- Egyéb, újonnan megjelenő hangszeres vagy vokális barokk műfaj – szvit, concerto, prelúdium-

fúga, oratórium, kantáta, passió 

- A barokk zenekar összetétele 

 

11. évfolyam 

 

1. Népzene 

- Népdalaink stílusrétegei, stílusrétegek típusai 

- Népdalelemzési szempontok 

- Népzenei nyelvterületeink, népdalgyűjtőink 

 

2. Bécsi Klasszika 

- A klasszicizmus jellemzői, fő képviselői 

- Új műfajok (műfaji átalakulások) a klasszikában – szonáta, szimfónia, vonósnégyes, versenymű 

- A zenei formák – periódus, egyszerű két- vagy háromtagú formák, triós forma, rondóforma, 

variációs forma, szonátaforma 

- A szimfonikus zenekar – hangszerek és hangszercsoportok 

 

3. Romantika 

- A romantika fő jellemzői 

- Új műfajok és képviselőik – szimfonikus költemény (Liszt F., B. Smetana), romantikus dal (F. 

Schubert, R. Schumann), Hangszeres karakterdarab (F. Chopin) 



47 
 

- A nemzeti romantika (opera) megjelenése Európában – Oroszország (Muszorgszkij), Olaszország 

(Verdi), Lengyelország (Chopin), Magyarország (Erkel, Liszt), Csehország (Dvorak, Smetana), 

Németország (Wagner) 

 

4. Századforduló 

- Claude Debussy, Maurice Ravel – Bolero, Giacomo Puccini operái 

 

5. XX. századi zene 

- A modern zene irányzatai (Expresszionizmus, Folklorizmus, Neoklasszicizmus, Elektronikus 

zene, Aleatória, Bruitizmus) 

- A kor legjellegzetesebb zenei elemei (Bitonalitás, Atonalitás, Politonalitás, Dodekafónia) 

- Főbb képviselők (A. Schönberg, I. Sztravinszkij, C. Orff) 

- A XX. századi magyarok – Bartók és Kodály munkássága, főbb műveik 

 

 

11. Informatika 

 

A) a nyelvi előkészítős, nyelvi tagozatos osztályokban: 

 

Témakörök a 9.-12. évfolyamon: 

1. Az informatikai eszközök használata 

2. Alkalmazói ismeretek 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

4. Infokommunikáció 

5. Az információs társadalom 

6. Könyvtárhasználat 

9. évfolyamon: 

A középszintű szóbeli érettségi témaköröknek megfelelően a szóbeli rész: 

1.  Informatikai alapfogalmak, kommunikáció 

2.  Közhasznú információs források 

3.  Az informatika fejlődéstörténete 

4.  Jogi ismeretek az informatikában, adatkezelés 

5.  Jelátalakítás, kódolás 

6.  A Neumann elv. A személyi számítógép részei 

7.  A számítógép perifériák (bemeneti, be és kimeneti) 

8.  A számítógép perifériák (kimeneti) 

9.  Háttértárak 

10.  Hálózatok 

11. Mobilinformatika 

12.  Szoftverek 

13.  Operációs rendszerek 

14.  Meghajtók, könyvtárak, fájlok. Kezelésük a Windowsban 

15.  Számítógépes vírusok 

16.  Tömörítés 

17.  Az Internet felépítése, működése és szolgáltatásai 

18.  Az elektronikus levelezés 

19.  A WWW (World Wide Web) 

20.  Keresés az interneten 
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21.  A könyvtár 

22.  A dokumentumok 

23.  Keresés a könyvtárban, tájékoztató eszközök 

A gyakorlati rész: Szövegszerkesztés 

 Prezentáció 

 Grafika 

 Weblapszerkesztés 

 Táblázatkezelés 

 

 

10. évfolyamon:  

A gyakorlati rész:  Táblázatkezelés 

 Adatbázis-kezelés 

11. évfolyamon:  

A gyakorlati rész:  összetett feladatok a középszintű érettségi követelményeinek megfelelően 

 

B) Informatika vizsgakövetelmények a szakközépiskolai osztályokban: 

 

Témakörök a 9.-12. évfolyamon: 

1. Az informatikai eszközök használata 

2. Alkalmazói ismeretek 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

4. Infokommunikáció 

5. Az információs társadalom 

6. Könyvtárhasználat 

9. évfolyamon: 

A középszintű szóbeli érettségi témaköröknek megfelelően a szóbeli rész: 

1.  Informatikai alapfogalmak, kommunikáció 

2.  Közhasznú információs források 

3.  Az informatika fejlődéstörténete 

4.  Jogi ismeretek az informatikában, adatkezelés 

5.  Jelátalakítás, kódolás 

6.  A Neumann elv. A személyi számítógép részei 

7.  A számítógép perifériák (bemeneti, be és kimeneti) 

8.  A számítógép perifériák (kimeneti) 

9.  Háttértárak 

10.  Hálózatok 

11. Mobilinformatika 

12.  Szoftverek 

13.  Operációs rendszerek 

14.  Meghajtók, könyvtárak, fájlok. Kezelésük a Windowsban 

15.  Számítógépes vírusok 

16.  Tömörítés 

17.  Az Internet felépítése, működése és szolgáltatásai 

18.  Az elektronikus levelezés 
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19.  A WWW (World Wide Web) 

20.  Keresés az interneten 

21.  A könyvtár 

22.  A dokumentumok 

23.  Keresés a könyvtárban, tájékoztató eszközök 

 

 

A gyakorlati rész: 

Szövegszerkesztés 

Prezentáció 

Grafika 

Weblapszerkesztés 

Táblázatkezelés 

 

10. évfolyamon:  

A gyakorlati rész:  Táblázatkezelés 

 Adatbázis-kezelés 

 

C) Informatika vizsgakövetelmények az általános tantervű osztályokban: 

 

Témakörök a 9.-12. évfolyamon: 

1. Az informatikai eszközök használata 

2. Alkalmazói ismeretek 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

4. Infokommunikáció 

5. Az információs társadalom 

6. Könyvtárhasználat 

9. évfolyamon: 

A középszintű szóbeli érettségi témaköröknek megfelelően a szóbeli rész: 

1.  Informatikai alapfogalmak, kommunikáció 

2.  Közhasznú információs források 

3.  Az informatika fejlődéstörténete 

4.  Jogi ismeretek az informatikában, adatkezelés 

5.  Jelátalakítás, kódolás 

6.  A Neumann elv. A személyi számítógép részei 

7.  A számítógép perifériák (bemeneti, be és kimeneti) 

8.  A számítógép perifériák (kimeneti) 

9.  Háttértárak 

10.  Hálózatok 

11. Mobilinformatika 

12.  Szoftverek 

13.  Operációs rendszerek 

14.  Meghajtók, könyvtárak, fájlok. Kezelésük a Windowsban 

15.  Számítógépes vírusok 

16.  Tömörítés 
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17.  Az Internet felépítése, működése és szolgáltatásai 

18.  Az elektronikus levelezés 

19.  A WWW (World Wide Web) 

20.  Keresés az interneten 

 

A gyakorlati rész: 

Szövegszerkesztés 

Prezentáció 

Grafika 

Weblapszerkesztés 

 

10. évfolyamon:  

A középszintű szóbeli érettségi témaköröknek megfelelően a szóbeli rész: 

21.  A könyvtár 

22.  A dokumentumok 

23.  Keresés a könyvtárban, tájékoztató eszközök 

A gyakorlati rész:  Táblázatkezelés 

 

11. évfolyamon:  

A gyakorlati rész: Adatbázis-kezelés 

 

12. évfolyamon:  

A gyakorlati rész:  összetett feladatok a középszintű érettségi követelményeinek megfelelően 

 és önéletrajz készítése, motívációs levél vagy prezentáció készítése, 

információgyűjtés 

 

 

12. Testnevelés és sport 

 

A) Lányok 

 

9.évfolyam   

1. A mindenkori központi felmérés 

2. Gimnasztika: 6x8 vagy 4x16 ütemű gimnasztikai sorok  

3. Torna: talaj – guruló átfordulás előre és hátra, tarkóállás, mérlegállás, szekrényugrás (keresztben 

felguggolás - homorított leugrás, hosszában felguggolás - terpesztett leugrás) 

4. Kosárlabda: labdavezetésből fektetett dobás technikája és eredményessége 

5. Röplabda: kosárérintés és alsó nyitás technikája és eredményessége 

6 .Atlétika: 60m és 2000m síkfutás állórajttal; távolugrás guggoló technikával; kislabda hajítás helyből 

 

10.évfolyam 

1. A mindenkori központi felmérés 

2. Gimnasztika: előírt 48 ütemű szabadgyakorlat 

3. Torna:  

 talaj – fejállás ,tigrisbukfenc ,kézállásba lendülés; 

 szekrényugrás – keresztben átguggolás és átterpesztés 

 gerenda – támasz felugrás ,érintőjárás,hintajárás,homorított leugrás 

4. Kosárlabda: indulócsel után kapott labdával fektetett dobás technikája és eredményessége 

5. Röplabda: alkar érintés és felsőnyitás technikája és eredményessége 

6. Atlétika: 60m síkfutás térdelő rajttal , váltófutás alsó botváltással; magasugrás átlépő technikával; 

súlylökés helyből 
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11.évfolyam 

1. A mindenkori központi felmérés 

2. Gimnasztika:48 ütem szabadgyakorlat 

3. Torna: 

 talaj – előírt gyakorlat 

 szekrényugrás – egy támaszos ugrás  

 gerenda- előírt gyakorlat 

4. Kosárlabda: labdavezetésből tempó dobás technikája és eredményessége 

5. Röplabda: kosár-  alkar érintés váltakozva,nyitás és fogadás  

6.Atlétika: 200m síkfutás térdelő 800m síkfutás álló rajttal; távolugrás homorító technikával; kislabda 

hajítás 3- 5 lépéses lekészítéssel 

 

12.évfolyam 

1. A mindenkori központi felmérés 

2. 48 ütemű szabadgyakorlat zenére 

3. Torna: talaj, gerenda, szekrény ugrás-szabadon választott gyakorlat bemutatása 

4. Kosárlabda: büntetődobás eredményre és 2-2 elleni játék 

5. Röplabda: feladás és játék 

6. Atlétika:400m futás térdelő rajttal; magasugrás flopp technikával; súlylökés becsúszással 

 

B) Fiúk (9. évfolyam - 13.évfolyam) 

 

1. Központi felmérések 

2. 60 m-es futás 

3. Labdajátékok ( 2 választható sportág ) 

- kosárlabda (labdavezetés szlalomban időre, büntető dobás db) 

- labdarúgás (dekázás db., kapura lövés db.) 

- kézilabda (falra passz db., kapura lövés db.) 

- röplabda (kosár és alkar érintések db., nyitások db.) 

4. Torna (2 választható szer) 

- korlát 

- ló 

- talaj 

- szekrény 

 

 

13. Egyházi ének 

 

9. évfolyam 

 

I. félév 

Zsoltárok: 23, 25, 42, 65, 66, 81, 84, 90 

Dicséretek: 151, 278/1,8, 312, 315, 316, 326, 390 

 

II. félév 

Zsoltárok: 89, 134/1,3 

Dicséretek: 165, 167, 171, 225, 195, 196, 220, 460, 436, 457, 338, 341, 185, 353, 463, 241 

 

10. évfolyam 

 

I. félév 

Zsoltárok: 8, 24, 32, 33, 35, 47, 68, 77, 80, 128, 130  
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Dicséretek: 395, 255, 500, 503, 510, 301, 312, 327, 328, 329, 422, 434 

 

II. félév 

Zsoltárok: 128, 105, 135 

Dicséretek: 161, 447, 458, 459, 220, 251, 294, 338, 347, 397, 398, 455, 461, 462, 467, 471, 479 

 

11. évfolyam 

 

I. félév 

Zsoltárok: 1, 5, 74, 92, 119, 136, 46 

Dicséretek: 166, 378, 302, 303, 229, 295, 392, 265 

 

II. félév 

Dicséretek: 277, 294, 394, 340, 343, 356, 399, 425, 466, 474, 485, 488, 502 

 

12. évfolyam 

 

I. félév 

Zsoltárok: 3, 19, 21, 99, 107, 121, 124 

Dicséretek: 207, 239, 240, 270, 272, 274, 391, 402 

 

II. félév 

Zsoltárok: 22, 27, 117 

Dicséretek: 456, 184, 330, 337, 346, 373  

 

 

14. Hit- és erkölcstan 

 

9. évfolyam  

Bibliaismeret 

Alaposan ismerje a Bibliát és igazodjon el abban. Lássa az üdvtörténeti vonulatot. Értse az Ó- és 

Újszövetség összefüggéseit. Ismerje a bibliai kortörténetet, a bibliai kor földrajzát és természetrajzát. 

A Biblia őstörténetei és a teremtésmítoszok 

Az ősatyák kora - Ábrahám-József 

Kivonulás Egyiptomból 

Exodus – törvényadás 

A honfoglalás és a bírák kora 

Sámuel és Saul 

Dávid és Salamon uralkodása 

A próféták jelentősége Izráel népének életében, a fogság idején-asszír és babiloni fogság 

A próféták jelentősége, ígérete Izráel népének életében a fogság utáni korban-hazatérés 

Bölcsességirodalom, költészet az Ószövetségben 

Jézus Krisztus, mint prófétánk (tanítása, példázatai) a szinoptikusok alapján 

Hegyi beszéd 

Jézus Krisztus, mint főpapunk (megaláztatása, szenvedése, kereszthalála), a szinoptikusok alapján 

Jézus Krisztus, mint királyunk (csodái, feltámadása, megjelenései, második eljövetele) a szinoptikusok 

alapján 

Jézus „én vagyok” mondásai 

Jézus csodát tesz: uralma a természet és a halál felett 

Jézus Krisztus János evangéliumában 

Virágvasárnaptól húsvétig: a nagyhét eseményei 

Jézus követői: a pünkösd története és az első gyülekezet élete az Apostolok Cselekedetei alapján 

Pál apostol missziói útjai 
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Az apostoli levelek 

Jelenések könyve – bibliai apokaliptika 

 

 

10. évfolyam 

Bibliaismeret – Újszövetség 

 

Alaposan ismerje a Bibliát és igazodjon el abban. Lássa az üdvtörténeti vonulatot. Értse az Ó- és 

Újszövetség összefüggéseit. Ismerje a bibliai kortörténetet, a bibliai kor földrajzát és természetrajzát. 

Az Újszövetség keletkezése és felosztása; a szinoptikus evangéliumok  

Jézus tanítói munkássága: a Hegyi Beszéd 

Jézus példázatai 

Etikai kérdések Jézus életében: a törvény, Jézus és a bűnösök, felebarát 

Jézus gyógyítási csodái 

János evangéliuma 

Jézus „Én vagyok…” mondásai 

Jézus búcsúbeszédei, főpapi imája 

Passiótörténetek 

A Feltámadás örömüzenete 

Az Apostolok cselekedetei 

Az első gyülekezet az Apostolok Cselekedeteiben 

Evangélium és pogányság: Péter és Pál kapcsolata 

Pál az Apostolok Cselekedeteiben 

Pál levelei, felosztásuk, egy szabadon választott tanítói és egy pásztori levél tartalmi ismertetése  

A zsidókhoz írt levél 

Az egyetemes (katolikus) levelek 

A Jelenések könyve 

 

 

11. évfolyam 

Egyháztörténet 

 

1. A keresztyén egyház születése 

2. A keresztyénség és a római állam [üldöztetéstől az államvallásig] 

3. A középkor egyháza [pápaság kialakulása; szerzetesrendek; keresztes háborúk; eretnekség; 

inkvizíció;] 

4. A középkori egyház bomlása [a pápaság hanyatlása; reformkísérletek; reneszánsz és humanizmus] 

5. A reformáció egyháza – a lutheri protestantizmus [Luther Márton élete, tanításai, szerepe a 

reformációban] 

6. A reformáció egyháza – református protestantizmus [Zwingli és a svájci reformáció; Kálvin János 

élete, tanításai, szerepe a reformációban] 

7. Protestáns egyházak [anabaptisták, antitrinitáriusok] 

8. A reformáció Magyarországon 

9. Az ellenreformáció – a magyar protestantizmus küzdelmei az ellenreformációval 

10. Magyar reformátorok – Huszár Gál, Szegedi Kis István, Méliusz Juhász Péter, Károli Gáspár, Szenczi 

Molnár Albert 

11. A felvilágosodás egyházpolitikája - A magyar állami egyházpolitika a felvilágosodás korában 

12. Egyházi élet a 19. századi Magyarországon 

13. Egyházi élet a két világháború között 

14. Egyházak a kommunista diktatúrák alatt. Az egyházi személyek szerepe az 1956-os forradalom és 

szabadságharcban 

15. Napjaink egyháza 
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12. nyelvi előkészítő  

Diakónia 

 

Legyen tisztában az alapvető diakóniai fogalmakkal, történeti, egyháztörténeti háttérrel, az egyházi, 

különösen a református diakóniai szolgálat tevékenységrendszerével. Sajátítson el olyan szociális 

kompetenciákat, amelyek a diakóniai szemléletre érzékennyé teszik. Szerezzen tapasztalatot a diakóniai 

szolgálat terén. 

 

Bevezetés a diakóniába- diakónia fogalma 

Diakónia az Ószövetségben 

Diakónia az Újszövetségben 

A középkor diakóniája 

Reformáció diakóniája 

XIX - XX. század diakóniája 

A magyar diakónia története 

A protestáns diakónia története 

A magyar református diakónia története 

Testvéregyházak diakóniája 

Diakónia napjainkban –világi szervezetek, alapítványok, intézmények 

Intézmények működésének, feladatainak megismerése-intézménylátogatások során: 

 Fogd a kezem Alapítvány Terápia és Munkaotthon 

 Életminőség - Fejlesztő Szolgáltatások Intézménye 

 Kerekvilág Alapítvány  

 Pécsi Református Kollégium Óvodája 

Saját élmények és a diakónia összefüggéseinek értelmezése az intézménylátogatások és érzékenyítő 

tréningek alapján 

Diakóniai szolgálat teljesítése választott intézményben 

 

 

12./13. évfolyam  

Hitvallásismeret, egyházismeret, dogmatika  

 

Legyen jártas a református egyház főbb dogmatikai és etikai tanításában és tudja azokat alkalmazni 

korunkra. Ismerje hitvallásainkat, jelképeinket. 

 

Isten kijelentése és a hit 

A Szentháromság Isten 

Az Atya Isten: Teremtő, Gondviselő, Mindenható. A látható és a láthatatlan világ 

Jézus Krisztus – üdvtan: Krisztus kettős természete; prófétai, főpapi és királyi tiszte, személye, 

szenvedésének okai és célja, feltámadás, mennybemenetel 

A Szentlélek és az egyház: megszentelődés, a Lélek gyümölcsei, lelki ajándékok 

A sákramentumok – a keresztség és az úrvacsora 

Az eljövendő világ és az örök élet 

A reformátori gondolkodás jellegzetességei: solus Christus, sola gratia, sola fide, sola Scriptura 

Református egyházi élet: istentisztelet, az egyházi év, az élet fordulópontjai és az egyház válasza 

(keresztelő, konfirmáció, esküvő, temetés) 

A református kegyesség (személyes hitéleti formák: imádság, igeolvasás, gyülekezeti közösség; 

közösségi szolgálat: diakónia, misszió) 

Felelősségünk az életért. Egészségünket károsító szenvedélyek: alkoholizmus, 

kábítószerezés, öngyilkosság 

A nemek teremtési rendje, szerelem, párválasztás, házasság, gyermekáldás 

Hivatás, munka, tulajdon, szabadidő, a vasárnap megszentelése 
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Politikai etika: közéleti felelősség, nemzeti azonosságtudat, hazaszeretet– a keresztyén reménység 

tükrében 

Felelősségünk a teremtett világért: környezetvédelem (tudomány, technika és erkölcs) 

Hitvallásaink: Heidelbergi Káté és a II. helvét hitvallás 

Az egyház felépítése, egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, Zsinat 

Az I-II. parancsolat 

A III. és IX. parancsolat 

A IV. parancsolat 

Az V. parancsolat 

A VI, VIII. és X. parancsolat 

A VII. parancsolat 

A keresztyén etika alapjai és a Hegyi Beszéd 

Etikai alapfogalmak: Erkölcs, erkölcsi döntés, etika fogalma; Az erkölcs keresztyén megítélése a bűn és 

kegyelem fényében; Kicsoda az ember? A törvény átka és haszna; belső törvény: a 

lelkiismeret;Szabadság és rend, más istenek, az Egy és kiábrázolhatatlan Isten tisztelete, Isten nevével 

élni és visszaélni, az idő rendje, ünnepek és hétköznapok, a munka és pihenés, a teremtett világ 

nyugalma, ökológiai etika, kultúra, civilizáció, média, technika, szülők, gyermekek, szerelem, 

házasság, válás, szexualitás, család, nemzedékek, szülőföld, haza, szenvedélybetegségek, abortusz, 

eutanázia, géntechnológia, öngyilkosság, halálbüntetés 

 

 

15. Rajz (vizuális kultúra) 

 

9. évfolyam 

A tanuló legyen képes a tanult művészettörténeti korszakok festészetének, szobrászatának, építészetének 

összehasonlítására, következtetések levonására, műalkotások elemzésére. Tudjon tárgyakat, fogalmakat 

vizuálisan megjeleníteni, tudatos tervező munkát végezni. Testcsoportot legyen képes ábrázolni különféle 

térábrázolási konvencióban szabadkézzel és szerkesztéssel. Legyen jártas az akvarell, tempera, grafit, toll, 

pasztell, montázstechnikákban. 

 

10. évfolyam 

A tanuló ismerje a művészettörténeti korszakok jellemző alkotásait. Tudja azokat elemezni, 

összehasonlítani a történelmi háttér figyelembe vételével. Legyen képes a művészeti ágak lényeges vonásainak 

megfogalmazására. Ismerje a korszakok kiemelkedő alkotóit, műveit. Tudjon értelmezni tárlaton látott 

alkotást. Jártas legyen a térábrázolási konvenciók alkalmazásában. Tudjon tárgyat, teret tervezni forma és 

funkció figyelembe vételével. 

 

16. Média- és mozgóképkultúra 

 

A média- és mozgóképkultúra modultárgy oktatása gyakorlati alapú, így az alább felsorolt lehetőségek közül 

előzetes egyeztetés után (diák és tanár között) történjen meg a téma kiválasztása. 

1. Egy magyar és egy külföldi rendező alkotása. Filmelemzés megadott szempontok alapján. 

2. Egy jelentős színész életútjának bemutatása. 

3. Egy jelentős rendező életútjának bemutatása. 

4. Egy filmtörténeti korszak bemutatása. 

5. Egy kiemelkedő médiaesemény bemutatása, lehet magyar vagy nemzetközi. 

6. Médiahasználattal kapcsolatos kutatás elemzése. 

7. Felmérés készítése saját korosztály médiahasználatáról. 
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17. Tánc és dráma 

 

A tánc és dráma modultantárgy oktatása gyakorlati alapú, így kissé nehézkes annak elméleti számonkérése. A 

felsorolt ötletekből természetesen a diákkal való egyeztetés során lehet választani, de ezek bővíthetőek, 

változtathatóak is. 

1. Egy hagyományos színházi és egy táncos színházi (pl. balett) előadás megnézése, elemzése megadott 

szempontok alapján. 

2. Egy kiemelkedő színházi társulat bemutatása. 

3. Egy kiemelkedő táncos társulat bemutatása. 

4. Egy meghatározó színházi rendező életútja. 

5. Egy meghatározó koreográfus életútja. 

 

 

 

B) A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata 
 

Az intézményi vizsgaszabályzat nem tartalmazza az állami (érettségi) vizsgát, arra egységesen magasabb 

rendű jogszabály [100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet] vonatkozik. 

A tanulmányok alatti vizsgákról a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet nyújt tájékoztatást (64.§ - 72.§). 

 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény 

pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 
 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

- osztályozóvizsgákra, 

- különbözeti vizsgákra, 

- javítóvizsgákra vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

- aki osztályozóvizsgára jelentkezik, 

- akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít, 

- akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira: 

- akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti 

vizsga letételét írja elő.  

 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

 

Tanulmányi idő alatti vizsgák 

 

Osztályozóvizsga 

 

Osztályozóvizsgát tesz az a tanuló, aki: 

 

- a nevelőtestület döntése alapján, akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 tanítási 

óra) meghaladja és jegyei alapján nem osztályozható, 

- a nevelőtestület döntése alapján, akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át 

meghaladta és érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást, 

- aki tanulmányait magántanulóként végzi, (beszámoltatóvizsgát tehet évente 2 alkalommal, 

osztályozóvizsgát tehet félévi osztályzat megszerzéséhez igény szerint), 
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- aki előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni, de még nem teljesítette a helyi tantervi követelményeket. 

 

További információk: 

 

- a vizsga konkrét időpontját az igazgató jelöli ki, 

- a vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő legalább a vizsga előtt két héttel értesítést kap, 

- az osztályozóvizsga követelményeit a tantárgyi helyi tantervek tartalmazzák, 

- az osztályozóvizsga követelményeiről a tanuló tájékoztatást kap, 

- az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól, 

- az osztályozóvizsga nem ismételhető meg, 

- sikertelen osztályozóvizsga esetén a tanulónak javítóvizsgát kell tennie, 

- az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni - az eredményhirdetésnek legkésőbb az utolsó 

vizsgát követő harmadik napon meg kell történnie - az osztályozóvizsga eredményét az osztályfőnök 

írja be a törzskönyvbe és a bizonyítványba, és ezt az igazgató írja alá. 

- lehetőség van egy napon ugyanabból vagy több tárgyból két évre vonatkozó vizsga letételére is. Ebben 

az esetben a különböző tanévekre vonatkozóan ugyanazon napon belül, de külön vizsga keretében tehet 

eleget a tanuló a tantervi követelményeknek. 

 

 

Különbözeti vizsga 

 

Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki: 

 

- tanulói jogviszony átvétellel való létesítéshez más iskolatípusból kéri felvételét, 

- eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott és azonos vagy magasabb évfolyamra jelentkezik. 

 

További információk: 

 

- különbözeti vizsga minden tekintetben megegyezik az egyéb tanulmányok alatti vizsgákkal, 

- a tantárgyi követelményeket a szaktanárok jelölik ki, 

- a különbözeti vizsga konkrét időpontját – türelmi idő biztosításával – az igazgató jelöli ki, 

- a különbözeti vizsga eredményét az osztályfőnök írja be a törzskönyvbe és a bizonyítványba, és azt az 

igazgató írja alá. 

 

Javítóvizsga 

 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, 

 

- ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

- ha osztályozó, különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt 

időig nem tette le, 

- aki az osztályozó-, vagy pótlóvizsga követelményeinek nem felelt meg. 

 

Pótlóvizsga 

 

Pótlóvizsgán vehet részt az a tanuló, 

 

- aki neki fel nem róható ok miatt nem tudott osztályozó- vagy javítóvizsgát tenni az igazgató által 

kijelölt időpontban. 

 

A tanulmányi idő alatti vizsgákkal kapcsolatos szabályok 

 

- Javítóvizsga és pótlóvizsga esetén a bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le kell adni. 
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- A vizsga eredményéről az osztályzatot, a szükséges záradékot a tanuló osztályfőnöke az 

osztálynaplóba, a bizonyítványba és a törzskönyvbe bejegyzi. 

- A kijavított, aláírt írásbeli dolgozatot a szaktanárok a tanév végéig őrzik. 

 

A vizsga eredményének beszámítása az év végi bizonyítványba: 

 

- az osztályozóvizsga eredménye egyben a tanuló félévi, illetve év végi osztályzata az adott tárgyból, 

- a különbözeti vizsga sikeres eredménye a feltétele annak, hogy a jelentkező a kívánt csoportban 

tanulhasson. 

 

A tanulók a vizsga halasztását kérhetik írásban az iskola igazgatójától. Az igazgató a szaktanár és az 

osztályfőnök véleményének meghallgatásával dönt. A halasztott vizsgákat a javítóvizsgával egy időben 

kell megszervezni. A halasztott vizsga csak egyedi elbírálás alapján, az igazgató engedélyével javítható. 

 

A diák a vizsgák témaköreit a vizsgát szervező szaktanártól írásban kapja meg, javítóvizsga esetén 

júniusban az osztályozó konferenciát követően, egyéb vizsgák esetén a vizsgára jelentkezéskor. 

Az egyes vizsgákra jelentkezni a titkárságon (Drávafokon az intézmény vezetőjénél vagy helyettesénél) 

lehet a vizsgaidőszak előtt három héttel írásban. A javítóvizsgára nem kell jelentkezni. 

 

Vizsgaformák, vizsgarészek 

 

- szóbeli vizsga, 

- írásbeli vizsga, 

- gyakorlati vizsga [informatika, testnevelés, rajz- és vizuális kultúra, ének-zene] 

 

Vizsgaidőszakok 

 

szept. utolsó hete osztályozóvizsga (az őszi érettségi vizsgához) 

december vége - január eleje 
osztályozóvizsga (elsősorban magántanulóknak), 

különbözeti vizsga 

április 15-30. 
osztályozóvizsga (elsősorban előrehozott érettségire 

jelentkezőknek) 

május 15-31. 
osztályozóvizsga (elsősorban magántanulóknak), 

különbözeti vizsga 

utolsó öt tanítási nap év végi vizsgák 

augusztus 15-31. javítóvizsga – pótlóvizsga  

 

- Osztályozóvizsga: - a tanév rendjében meghatározott négy időszakban, 

- de osztályozóvizsgát az iskola – a jelzett időpontokon kívül – bármikor 

szervezhet. 

- Különbözeti vizsga: igazgatói döntés szerint a jelentkezéstől számított legfeljebb egy hónapon belül. 

 

A vizsgák rendje 

 

Vizsgabizottság  

 

- Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 

- Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján 

erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott 

tantárgy tanítására. 

 

Jogszabályi előírások a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázók esetén 
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A 20/2012. EMMI rendelet 68.§ (4) bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alapján  

- a szóbeli vizsga időtartamát legfeljebb 30 perccel meg kell növelni, 

- lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt (pl. számítógép, 

zsebszámológép) használja, 

- írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

- szóbeli vizsga helyett írásban vizsgázhat. 

 

Írásbeli vizsgák 

 

- A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a felügyelő tanár úgy köteles kialakítani, hogy a 

vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola 

bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden 

egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. 

- Az írásbeli vizsga időtartama vizsgatárgyanként hatvan perc.  

- Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli vizsgát tehet. A vizsgák között a vizsgázó 

kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. Az írásbeli dolgozatokat a 

vizsgázót tanító szaktanár javítja és értékeli. Minden feladatot pontozni kell! 

 

A szóbeli vizsgák rendje 

 

- A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság 

kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. Az elnöki teendőket az 

igazgató vagy megbízottja látja el. A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még legalább egy 

vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie. Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három vizsgatárgyból 

szervezhető szóbeli vizsga. A vizsgateremben egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. A 

szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt. Minden vizsgázónak vizsgatárgyanként 

legalább harminc perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre (kivétel az előrehozott 

érettségi miatt szervezett idegen nyelvi osztályozóvizsga). A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet 

készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. 

- Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem 

éri el a szóbeli vizsgarészre adható összes pontszám 12 %-át, az elnök egy alkalommal póttételt húzat 

vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért 

pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni. 

- Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt, legalább 

tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

- Ha a vizsgázónak a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló rendelet 68.§-ának (4) bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az igazgató 

engedélye alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga 

írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A vizsgázó kérésére a 

második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a 

vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

 

 

Pontok átváltása osztályzattá 

 

Ha a vizsgatárgy vizsgája több vizsgarészből áll, a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább 12%-ot 

kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték alapján legalább elégséges 

osztályzatot kaphasson. Az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése 

a következő: 

 

Értékelés a gimnáziumban: 
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85 - 100 % elérése esetén jeles  (5) 

70 - 84 % elérése esetén jó  (4) 

55 - 69 % elérése esetén közepes  (3) 

40 - 54 % elérése esetén elégséges (2) 

0-39 % elérése esetén elégtelen  (1). 

 

Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető – vagy háromnál több elégtelen tantárgyi 

osztályzattal zárja a tanévet –, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

 

Gimnázium 

 

 A nyelvi előkészítő évfolyamon félévkor és év végén és a 9-10-11. évfolyamokon az utolsó tanítási 

héten, év végi írásbeli és szóbeli vizsgák keretében a növendékeinknek számot kell adni a helyi tantervben 

előírt, tanévre vonatkozó tantervi követelményeik teljesítési szintjéről.  

 Ennek célja, hogy a kétszintű érettségire való felkészülést azáltal segítsük, hogy megismertessük és 

gyakoroltassuk az írásbeli és szóbeli vizsgák módjait, formáit. Ebből következően valamennyi vizsgatárgyból 

írásbeli és szóbeli feladatokat a középszintű érettségi követelményeknek megfelelően állítjuk össze, de arra a 

tanévre vonatkoztatva az írásbeli és szóbeli kérdéseket, témákat. Az értékelés is az OKÉV által meghatározott 

módon történik. Az év végi érdemjegy megállapítása úgy történik, hogy az első féléves teljesítmény, a második 

féléves teljesítmény és az év végi vizsgaeredmény együttesen és arányosan számít, azzal a megszorítással, 

hogy amennyiben az év végi vizsgaeredmény nem éri el az érettségi vizsgakövetelményekben is meghatározott 

12 %-ot, úgy a tanév végi osztályzat elégtelen, függetlenül a két félév teljesítményétől. 

A 2013/14-es tanévtől kezdve a 9/Ny évfolyam 1. idegen nyelv tantárgyának az eredményét a félévi és év végi 

vizsgajegyek ¼ - ¼ arányban befolyásolják (az első és a második félév tanulmányi átlagai mellett). 

 

 

Vizsgafajták évfolyamonként 

 

A 2013/14-es tanévben tanulmányaikat megkezdő tanulókra vonatkozó vizsgarend: 

 

Osztály Tantárgy 
év végi vizsga 

típusa 

félévi vizsga 

típusa 

 9.Ny 
Informatika gyakorlati szóbeli  

1. idegen nyelv (angol / német) írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

9.A 
Történelem  szóbeli  

Magyar nyelvtan  szóbeli  

9.B 

Magyar nyelvtan  szóbeli 

Történelem  szóbeli  

1. idegen nyelv (angol / német) írásbeli szóbeli  

    

10.A 
Matematika írásbeli   

1.idegen nyelv írásbeli szóbeli  

10.B 
2. idegen nyelv (angol / német) írásbeli szóbeli  

Matematika írásbeli   

11.A 
Irodalom  szóbeli  

Történelem írásbeli   

11.B 

Irodalom  szóbeli  

Történelem írásbeli   

2. idegen nyelv (olasz / francia / 

angol / német) 
írásbeli szóbeli 
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A fönti táblázat nem tartalmazza a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésre vonatkozó központi – 

hivatal által szervezett – mérést, mely az első idegen nyelvből kerül lebonyolításra a képzés indítását követő 

harmadik tanév végéig. 

 

A 2017/18-as tanévtől érvényben lévő vizsgarend: 

 

Osztály Tantárgy 
év végi vizsga 

típusa 

félévi vizsga 

típusa 

 9.Ny 
Informatika gyakorlati szóbeli  

1. idegen nyelv (angol / német) írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

9.A és 

9.C 
Magyar nyelvtan  szóbeli 

 

9.B 
Magyar nyelvtan  szóbeli 

1. idegen nyelv (angol / német) írásbeli szóbeli  

10.A 1.idegen nyelv írásbeli szóbeli  

10.C 
Szakmai vizsga  szóbeli  

1.idegen nyelv írásbeli szóbeli  

10.B 
2. idegen nyelv (angol / német) írásbeli szóbeli  

Informatika gyakorlat szóbeli  

11.A és 

11.C 

Irodalom  szóbeli  

Történelem írásbeli szóbeli  

11.B 

Irodalom  szóbeli  

Történelem írásbeli szóbeli  

2. idegen nyelv (olasz / francia 

/ angol / német) 
írásbeli szóbeli 

 

 

 

Az 1. és 2. idegen nyelvi vizsgákat érintő módosítások a nyelvi előkészítő évfolyamokon 

 

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2013. március 23-tól hatályos módosításai alapján az 1. és 2. idegen 

nyelvek esetében az alábbi változtatások történtek a nyelvi előkészítő évfolyamokon. Ezen változások a 

2012/13-as tanévtől induló nyelvi előkészítő osztályokat érintik. 

 

Évfolyam Vizsga Vizsga anyaga Időpont 

9. Nyek 
1. idegen nyelv 

angol/német 
9-10. év végén 

9. 
1. idegen nyelv 

angol/német 
11. év végén 

10. 

 

1. idegen nyelv 

angol/német 

12. 
április 

májusban középszintű érettségit tehetnek 

11. 

 

1. idegen nyelv 

angol/német 

 
Májusban közép- vagy emelt szintű érettségit, a 

tanév során bármikor B2 nyelvvizsgát tehetnek 

2. idegen nyelv félévkor 

12. 
1. idegen nyelv 

angol/német 

 Májusban emelt szintű érettségit, vagy a tanév 

során bármikor B2 nyelvvizsgát tehetnek 

(9. Nyek évben beiskolázott tanulók 80%-nak 

ezt meg kell tenni erre az időpontra) 

 

Ennek célja, hogy a kétszintű érettségi vizsgára vagy a nyelvvizsgára való felkészülést azáltal segítsük, hogy 

a diákokkal megismertetjük és gyakoroltatjuk az írásbeli és szóbeli vizsgák módjait, formáit. Ebből 
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következően az idegen nyelvi vizsgák írásbeli és szóbeli feladatait a középszintű érettségi követelményeknek 

megfelelően állítjuk össze az adott nyelvi szinten. Az év végi érdemjegyek megállapítása úgy történik, hogy 

az első és második féléves teljesítmény és az év végi vizsgaeredmény együttesen és arányosan számít, azzal a 

kitétellel, hogy amennyiben az év végi vizsgaeredmény nem éri el az érettségi vizsgakövetelményekben is 

meghatározott részegységenkénti 12%-ot, úgy a tanév végi osztályzat elégtelen, függetlenül a két félév 

teljesítményétől. 

 

 

17. Iskolai tanév helyi rendje 
 

    Szeptember (20 tanítási nap) 

1. péntek Tankönyvosztás diákoknak (9.B és a 10-12. évfolyam) 

4. hétfő Első tanítási nap / testnevelést érintő igazolások leadásának határideje, Internátusi csendesnap 

5. kedd Sportkörökre való feliratkozás - titkárság mellett parafa tábla / Szintemelő érettségire való jelentkezés 

12. kedd Ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-17:00/Internátusi áhitat 

13. szerda Szülői értekezlet 17:00, Internátusi szülői értekezlet 16:00 

18. hétfő Pót ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-15:30 

20. szerda Szecskaavató 14:00 

22. péntek Tanítás nélküli munkanap/OKTV jelentkezési határidő 

27. szerda OperaKaland 

28. csütörtök OperaKaland 

    Október ( 20 tanítási nap) 

4. szerda Okt. 6. ünnepség  

9. hétfő Ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-17:00 

10. kedd Ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-17:00 

13. péntek  I. nyílt nap 

16. hétfő Pót ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-15:30 

17. kedd Internátusi áhitat 

18. szerda Okt. 23. ünnepség  

19. csütörtök Refi Röpi Kupa 14:00 Internátus 

23. hétfő Nemzeti ünnep 

24 kedd Internátusi áhitat 

27. péntek Reformáció emléknapja, Ünnepi istentisztelet + fogadalomtétel (Belvárosi templom), Kollégiumi hétvége 

28. szombat Reformáció 500 + Középiskola 25 éves jubileuma 

29. vasárnap Őszi szünet 

30. hétfő Őszi szünet 

31. kedd Őszi szünet 

    November (19 tanítási nap) 

1. szerda Munkaszüneti nap (Mindenszentek) 

2. csütörtök Őszi szünet 

3. péntek Őszi szünet 

4. szombat Őszi szünet 

http://www.szent-norbert.sulinet.hu/aktualis/esemenynaptar1213.pdf
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5. vasárnap Reformáció 500; "Hálaadás és megújulás" - Kodály Központ 16:00? 

7. kedd "Egészségedre" eü-i verseny/Internátusi áhitat 

9. csütörtök "Most mutasd meg!" nyelvi verseny - 7. évfolyam számára/ II. nyílt nap csak Refis diákoknak 

13. hétfő Ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-17:00 

14. kedd Ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-17:00/Internátusi áhitat 

16. csütörtök "Most mutasd meg!" nyelvi verseny - 8. évfolyam számára/III. nyílt nap 

20. hétfő Pót ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-15:30 

21 kedd Internátusi áhitat 

22. szerda Fogadóóra 17:00, Internátusi fogadóóra 16:00 

23. csütörtök "Mindörökké Pécs" műveltségi vetélkedő 

28. kedd Internátusi áhitat 

30. csütörtök "Refi Reál" természettudományi verseny 

    December (14 tanítási nap) 

3. vasárnap Adventi istentisztelet az aulában 18:00 

4. hétfő Ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-17:00 

5. kedd Ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-17:00/Internátusi áhitat 

11. hétfő Pót ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-15:30, Vizsgára való jelentkezés határideje a magántanulók számára  

12 kedd Internátusi áhitat/adventi séta 

19. kedd Internátusi karácsony 

20. szerda Kibocsátó Istentisztelet - utolsó tanítási nap/ osztálykarácsony 1-3. óra 

21. csütörtök Tanítás nélküli munkanap 

22. péntek Tanítás nélküli munkanap 

23. szombat Téli szünet 

24. vasárnap Téli szünet 

25. hétfő Téli szünet, Karácsony 

26. kedd Téli szünet, Karácsony 

27. szerda Téli szünet 

28. csütörtök Téli szünet 

29. péntek Téli szünet 

30. szombat Téli szünet 

31. vasárnap Téli szünet 

    Január (21 tanítási nap) 

1. hétfő Téli szünet 

2. kedd Téli szünet 

3. szerda Felvételi előkészítő magyar-matematika 14:30 

8. hétfő Ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-17:00, Magántanulók osztályozó vizsgái január 8-12. között 

9. kedd Ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-17:00 

10. szerda Felvételi előkészítő magyar-matematika 14:30 

12. péntek Szalagavató 16:00 

15. hétfő Pót ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-15:30 

16 kedd Internátusi áhitat 

17.  szerda Felvételi előkészítő magyar-matematika 14:30 
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23 kedd Internátusi áhitat 

24. szerda Felvételi előkészítő idegen nyelv 14:30 

26. péntek I. félév vége 

30. kedd Internátusi áhitat 

31. szerda Felvételi előkészítő idegen nyelv 14:30 

    Február (20 tanítási nap) 

2. péntek Félévi értesítők kiosztásának határidje 

5. hétfő 11.B második idegen nyelvi vizsga 

6. kedd Internátusi áhitat 

12. hétfő Ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-17:00 

13. kedd Ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-17:00, Húshagyókedd - farsang, 1-3. óra próba, 4-6. óra előadás 

14. szerda Felvételi előkészítő idegen nyelv 14:30 

15. csütörtök Érettségi vizsgára való jelenkezés határideje 

19. hétfő Pót ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-15:30 

20. kedd Internátusi áhitat 

21. szerda Felvételi előkészítő hittan 14:30 

27. kedd Internátusi áhitat 

    Március (20 tanítási nap) 

6. kedd Internátusi áhitat 

7. szerda Reál szerda 

10. szombat Tanítás 1-3.; március 16. helyett - munkanapáthelyezés 

12. hétfő Ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-17:00 

13. kedd Ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-17:00/Internátusi áhitat 

14. szerda Március 15-i ünnepség/Kiköltözés 

15. csütörtök Nemzeti ünnep 

16. péntek Márc. 10-én dolgozzuk le. 

19. hétfő Pót ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-15:30 

20. kedd Internátusi áhitat 

21. szerda Szülői értekezlet 17:00, Fogadóóra 18:00-19:00, Internátusi fogadóóra 16:00 

26. hétfő Végzős magántanulók vizsgára jelentkezésének határideje 

27. kedd Internátusi áhitat 

28. szerda Diákparlament 

29. csütörtök Tanítás/ Kibocsátó istentisztelet 

30. péntek Nagypéntek 

31. szombat Tavaszi szünet 

    Április (15 tanítási nap) 

1. vasárnap Húsvét  

2. hétfő Húsvét  

3. kedd Tavaszi szünet 

4. szerda Igazgatói szünet 

5. csütörtök Szünet márc. 29 helyett 

6. péntek Tanítás nélküli munkanap (tavaszi szünet +1 napja) 
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9. hétfő Ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-17:00, Refi Humán a héten (04.09.-04.13.)  

10. kedd Ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-17:00/Internátusi áhitat 

13. péntek Fakultációra való jelentkezési lap leadása I. kör - 10. évfolyam 

16. hétfő Pót ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-15:30 

17. kedd Internátusi áhitat 

21. szombat április 30. helyett - munkanapáthelyezés / Tanítás nélküli munkanap 

23. hétfő Végzős + érettségizők osztályozó vizsgái a héten/ Magántanulók vizsgára jelentkezésének határideje 

24. kedd Internátusi áhitat 

30. hétfő Április 21-én dolgozzuk le. 

    Május (19 tanítási nap) 

1. kedd A munka ünnepe 

2. szerda  Internátusi ballagás 

3. csütörtök Zöldnap 

4. péntek Ballagás 1-3. óra díszítés, 11:00-től ballagás 

7. hétfő Magyar érettségi 8:00, Fakultációra való jelenkezés II. kör - sávosan - 10. és 11. évfolyam 

8. kedd Matematika érettségi 8:00 / Tanulmányi kirándulás 

9. szerda Történelem érettségi 8:00 / Tanulmányi kirándulás 

10. csütörtök Angol érettségi 8:00, Áldozócsütörtök Istentisztelet 

11. péntek Német érettségi 8:00 

14. hétfő Ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-17:00, 

15. kedd Ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-17:00, Biológia érettségi 8:00/Internátusi áhitat 

16. szerda Egészségügy érettségi 8:00  

17. csütörtök Informatika érettségi 8:00/ Ének-zene 14:00  

18. péntek 
Kémia érettségi 8:00/ Földrajz 14:00 /Fakultációra való jelentkezés - sávosan II. kör - leadási határidő  
(10. és 11. évfolyam), Kibocsátó istentisztelet 

20. vasárnap Pünkösd 

21. hétfő Pünkösd 

22. kedd 
Pót ebédbefizetés 7:00-9:00, 12:30-15:30, Fizika érettségi 8:00 / Magántanulók osztályozóvizsgái (05.22.-05.28.)/ 
Internátusi áhitat 

23. szerda Kompetenciamérés 

28. hétfő 11.B irodalom szóbeli vizsga / Olasz érettségi 8:00 

29. kedd Internátus áhitat záróalkalom 

    Június (11 tanítási nap) 

4. hétfő Internátusi Trianon megemlékezés 

6. szerda Trianon megemlékezés 

7. csütörtök Vizsgahét/ Emelt szóbelik 

8. péntek Vizsgahét/ Emelt szóbelik 

11. hétfő Vizsgahét/ Emelt szóbelik 

12. kedd Vizsgahét/ Emelt szóbelik 

13. szerda Vizsgahét/ Emelt szóbelik 

14. csütörtök Vizsgahét/ Emelt szóbelik 

15. péntek Utolsó tanítási nap 

26. kedd Tanévzáró 10:00, aula 
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18. Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban 
 

A) Gimnázium 

 

osztály 9.Nyek 9.A 9.B 10.A 10.B 11.A 11.B 12.A 12.B összesen 

tanulók száma 32 32 25 15 26 17 26 11 23 207 

 

 

B) Szakgimnázium, Szakközépiskola 

 

osztály 9.C 10.C 11.C 
 

12.C 
 

összesen 

tanulók száma 14 11 7 
 

6 
 

38 

 

http://www.szent-norbert.sulinet.hu/szuloknek/kozlist/2012_2013/osztszam.xls

