
osztály: kód felvételi előkészítő indul: tartják: megjegyzés

magyar                                                         

minden kedden 16.00-17.00                                                     

első foglalkozás:2011. szeptember 27-én                

Terjéki Ildikó 15 alkalommal 60 perc

történelem                                              

minden kedden 15.00-16.00                                                     

első foglalkozás:2011. szeptember 27-én  

Csimár Csaba 15 alkalommal 60 perc

négy évfolyamos nyelvtagozat                                   

olasz, francia és német tagozat  (az angol a 

második idegen nyelv) -- magyar nyelvből 

vizsgaelőkészítő felkészítés központi írásbelire, 

tehetséggondozó képzésre 

O:41  

F: 42 

N:43 

magyar                                                       

minden kedden 16.00-17.00                                                     

első foglalkozás:2011. szeptember 27-én  

Terjéki Ildikó 15 alkalommal 60 perc

biológia

minden 2. héten hétfőn

dupla  óra 15.00-16.30

első foglalkozás: 2011. szeptember 26.

dr. Penyigei Erzsébet 10 alkalommal 90 perc

kémia

minden 2. héten hétfőn

dupla  óra 15.00-16.30

első foglalkozás: 2011. október 3. 

Dobóné dr. Tarai Éva 10 alkalommal 90 perc

négy évfolyamos klasszikus humán tantervű 

osztály ( magyar nyelvből vizsga felkészítés 

központi írásbelire, tehetséggondozó képzésre)

20

négy évfolyamos  természettudományi 

osztály                                                             

1/2 osztály  biológia- kémia tagozat

31



négy évfolyamos                     

természettudományi  osztály                                                                             

1/2 osztály  fizika tagozat

32

fizika                                                          

minden szerdán15.00-16.00                                

első foglakozás: 2011. szeptember 28-án

Lendvai Dorottya 15 alkalommal 60 perc

*matematika nyolcadik osztályosoknak 

tehetséggondozó központi felvételire
-

matematika                                            

minden pénteken15.00-16.00                                              

első foglalkozás:2011. szeptember 30-án Sztranyák Attila 15 alkalommal 60 perc

*matematika nyolcadik osztályosoknak 

általános központi felvételire

-

matematika                                                                                          

minden hétfőn 15.00-16.00                             

első foglalkozás: 2011. szeptember 26-án Lendvai Dorottya 15 alkalommal 60 perc

*magyar nyelv nyolcadik osztályosoknak                                                

általános központi felvételire (azoknak, akik 

reál szakokra jelentkeznek)
-

magyar                                                       

minden kedden 15.00-16.00                                                     

első foglalkozás:2011. szeptember 27-én  

Terjéki Ildikó 15 alkalommal 60 perc

hatosztályos speciális matematika tagozat 10

   matematika                                   

minden hétfőn 15.00-16.00                        

első foglalkozás: 2011.szeptember 26-án

Utassy Katalin 15 alkalommal 60 perc

Nyelvtanulási lehetőségek az iskolában: A nyelvi tagozatos osztályban (D osztály) 3 tagozat indul: olasz, német és francia emelt óraszámú 

képzés. Mind a három csoportban a második idegen nyelv az angol sávosan, tudásszint szerint.                                                                                                                                               

A többi tagozaton a 2012-2013-es tanévtől az angol nyelvet sávosan oktatjuk, ami azt jelenti, hogy nem osztályonkénti, hanem 4 különböző 

szinten tudás szerinti bontásban tanulják a diákok az angol nyelvet, mint első idegen nyelvet. A 10. évfolyamtól 2. idegen nyelvként (szintén 

sávosan) felvehető a német, francia, olasz, orosz és a latin nyelv közül egy. A klasszikus humán tagozaton harmadik nyelvként kötelező a latin 

nyelv tanulása is.


