
Tájékoztató az egyénileg választható tanórákról 

2022/2023. tanévre 

11. és 12. évfolyam számára 

 

A 11. évfolyamon választható tantárgyak, az érettségi felkészítés szintje, a várhatóan a 

választható tárgyat tanító gimnáziumi tanár: 

Tantárgy Felkészítés szintje Várható pedagógus 

Magyar nyelv és irodalom 

emelt szintű érettségire 
felkészítő képzés 

Dr. Mikóné Csősz Judit 

Matematika Hajós Éva 

Történelem  Tóth Bence 

Angol nyelv Erdélyi-Fodor Mária 
Csordás Bálint 

Német nyelv Zentainé Pfeiffer Márta 

Olasz nyelv Erdélyi-Fodor Mária 

Orosz nyelv Costantini-Molnár Emese Mimi 

Digitális kultúra Farkas Szabolcs 

Testnevelés Molnár Attila 

Kémia  Nagy István 

Fizika Nagy István 

Biológia Kovács-Papp Anikó 

Földrajz Barocsai Zoltán 

Természettudomány középszintű Kovács-Papp Anikó 
 

A 12. évfolyamon választható tantárgyak, az érettségi felkészítés szintje, a várhatóan a 

választható tárgyat tanító gimnáziumi tanár: 

Tantárgy Felkészítés szintje Várható pedagógus 

Magyar nyelv és irodalom 

emelt szintű érettségire 
felkészítő képzés 

Cselinácz Mónika 

Matematika Sziegl Ernő Attila 

Angol nyelv Bíró Péter Imréné 
Csordás Bálint 

Német nyelv Zentainé Pfeiffer Márta 

Történelem Klem Rita 

Biológia Somogyvári Orsolya 

Informatika Péter Miklós 

Földrajz Barocsai Zoltán 

Testnevelés Molnár Attila 

Informatika  középszintű Farkas Szabolcs 

Földrajz  középszintű Barocsai Zoltán  

 

Előzetes jelentkezés alapján a választható tárgyakat ún. „sávokba” rendezzük. (egy időben 

szervezett órarendi órák). 

 

 



 

Tájékoztató a 2022/2023. tanév 11. évfolyama számára az egyénileg választható 

fakultációs ill. természettudományos tárgyak választásához 

A 11.   évfolyamon minden tanulónk számára kötelező a tantárgyak alapóraszáma (összesen  

heti 26 óra) fölött legalább heti +4 órát  érettségire felkészítő órák felvételére fordítania. Az 

alapóraszám ezzel heti 30 óra, mely mindenki számára kötelező. A   négy  választható óra 

mellett a 11.  évfolyamon további szabadon választható órák felvétele lehetséges.  

Az érettségi tantárgyak közül a tanuló szabadon választhat.   A természettudományos 

tárgyakból  (kémia, fizika, biológia, földrajz) választható  heti 3 órás  emelt óraszámú képzést 

biztosítunk, a többi érettségi tárgyból pedig +2 órás fakultációt, melyet választásukkor 

lehetőleg az alapóraszámmal együtt szerveződő emelt szintű képzésben valósítunk meg.  A 

fakultációval rendelkező (az alapóraszámmal együtt emelt szintű, külön  csoportokban 

szervezett) érettségi tárgyakban és a természettudományos  emelt  óraszámú tárgyakban a  

képzés során a tanulókat felkészítjük az emelt szintű érettségire  az emelt szintű érettségi 

követelményrendszerében meghatározott tananyaggal, mely a  fakultációs képzés során a 

kerettantervekben meghatározott tananyagra annak kiegészítéseként épül. A részletes 

tananyagot a tantárgyi tantervek  tartalmazzák.  

Aki a 11. évfolyamon nem választ a heti 3 órás  emelt óraszámú természettudományos 

tantárgyak közül, annak heti 2 órában természettudomány (integrált tárgy) tantárgyat kell 

tanulnia.   Ha a tanuló a 11. évfolyamon a természettudomány tantárgyat tanulja, akkor 

legalább további +2 órát kell hetente egyéb (nem természettudományos)  érettségi 

tantárgyból felvennie. 

Az egyénileg választható tárgyak + óráival együtt a tanuló heti óraszáma maximálisan heti 36 

óra lehet, ha fakultációs tárgy(ak)ból (is) választ (emelt szintű képzéssel felkészül az emelt 

szintű érettségire).   Amennyiben nem választ fakultációs tárgyat, heti óraszáma legfeljebb 34 

óra lehet. 

A 10. évfolyamon tanulók számára  április 15-ig tesszük közzé azokat a tantárgyakat (és a 

tantárgyakat előreláthatóan oktató tanárok nevét), melyekből lehetővé tesszük az emelt 

óraszámú ill. a fakultációs külön csoportokban az  emelt szintű, emelt szintű érettségi vizsgára 

történő iskolai felkészülést. Matematikából  a középszintű érettségi vizsgára való felkészülést  

is támogatjuk majd a 12. évfolyamon   heti egy  többletóra választásának lehetőségével.    

A korábbi emelt szintű képzés  folytatásaként fakultációs képzések tantárgyai a 11-12. 

évfolyamon: 

magyar nyelv és irodalom 
matematika 
digitális kultúra 
angol nyelv 
német nyelv, orosz nyelv, olasz nyelv 
történelem 
testnevelés 

Emelt óraszámú természettudományi tantárgyak a 11-12. évfolyamon: 

  földrajz   
fizika 
kémia 



biológia 
A fakultációs ill. az emelt óraszámú  képzésbe történő jelentkezés intézményünkben 

kétfordulós: az előzetes jelentkezéskor a tanuló által választott tantárgy/tantárgyak   

ismeretében szóbeli visszajelzést adunk azoknak a tanulóknak, akik olyan tárgyat választottak, 

mely várhatóan nem indul, akinek várhatóan ütközni fog a választása az előzetes 

igényfelmérés alapján  sávba rendezett tárgyak körében  

A végleges  jelentkezés után döntünk arról, hogy melyik tárgyból történik külön csoportban, 

melyikből pedig plusz 2 órában a fakultációs felkészítés. 

Tájékoztató a 2022/2023. tanév 12. évfolyama számára az egyénileg választható tárgyak 

korábbi választásának megváltoztatásához 

A jelenlegi 11. évfolyam tanulói választásukat a 12. évfolyamra az igazgató engedélyével 

módosíthatják. Módosító kérelmüket ez esetben május 20-ig nyújthatják be.  A módosítás 

elfogadása az emelt szintű érettségire felkészítő képzések esetében különbözeti vizsgával jár, 

melyet az augusztus végi javítóvizsgák időszakában szervezünk meg. Sikeres különbözeti vizsga 

szükséges a módosított képzés megkezdéséhez. Az iskola ez esetben nem  pótolja a korábbi 

évfolyamon  elmaradt órákat a tanuló számára. 

Azon tanulók választása, akik a május 20-ig nem nyújtanak be módosítási kérelmet a 12. 

évfolyamra  (vagy a különbözeti vizsga követelményeit nem teljesítik),  érvényben marad. 

 

 

 

 


