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klasszikus humán tantervű osztály 2000 

komplex természettudományi osztály: biológia-kémia 3100 

komplex természettudományi osztály: fizika 3200 

idegen-nyelvi osztály: olasz-angol szak 4100 

idegen-nyelvi osztály: francia-angol szak 4200 

idegen-nyelvi osztály: német-angol szak 4300 

négyosztályos matematika osztály 1100 

speciális tantervű hatosztályos matematika osztály 1000 

 
 
 

III. 
 

KÉPZÉSI RENDSZERÜNKRŐL 
 
Iskolánkban évfolyamonként négy speciális tantervű osztály van. Alaptantervi osztályt nem indítunk. 
Mindegyik osztályunkba csak felvételi vizsgával lehet bekerülni. A felvételi lapok leadása után sajnos  
új tagozat megjelölésére már nincs lehetőség. 
 
 

1.  Klasszikus humán speciális tantervű osztály (négy évfolyamos, tagozatkódja: 
2000): 
      

Emelt óraszámban egyedi tanterv szerint tanítunk magyart és történelmet. Ez nemcsak a 
tantárgyak részletesebb, alaposabb tanítására nyújt lehetőséget, de alkalmat teremt a két tantárgy 
összehangolására.  

Ebben az osztályban az első idegen nyelv az angol (sávos rendszerben). Második idegen 
nyelvként választható a francia, német, olasz, orosz közül egy (10. osztálytól), és harmadik nyelvként 
mindenki számára kötelező a latin nyelv.  
Felvételi vizsga:  

• magyar nyelvből és matematikából egységes (központi) írásbeli vizsga 

• szóbeli vizsga magyarból és történelemből  
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2. Komplex természettudományos osztály (négy évfolyamos) 
     
 

Az osztály fele fizika speciális tantervű (tagozatkódja: 3200), másik fele pedig biológia- kémia 
speciális tantervű (tagozatkódja: 3100). A fizika tagozat emelt óraszámú matematikát tanul, ami lehetővé 
teszi az emelt szintű érettségit (a fizika mellett) ebből a tantárgyból is. Fizika tagozaton a szintén magas 
óraszámú informatikaoktatás középszintű érettségire készít fel. Az utolsó két évben kellő számú 
jelentkező esetén lehetőség van informatika fakultációra. Ebben az esetben az emelt szintű érettségire 
informatikából is felkészülhetnek tanulóink. Amennyiben kevés a jelentkező, akkor fakultációs óra 
keretében (tanórán kívül) történhet a felkészítés az emelt szintű informatika érettségire. A biológia 
tagozaton emelt óraszámban tanulnak diákjaink biológiát és kémiát 4 éven keresztül, oktatásunkat 
biológia és kémia labor-foglalkozásokkal egészítjük ki.  
Ebben az osztályban első idegen nyelv az angol (sávos rendszerben). Második idegen nyelvként 
választható a francia, német, olasz, orosz vagy latin közül egy (10. osztálytól). 
 
 
Felvételi vizsga a biológia-kémia tagozatra:  

• magyar nyelvből és matematikából egységes (központi) írásbeli vizsga 

• szóbeli vizsga biológiából és kémiából 
Felvételi vizsga a fizika tagozatra:  

• magyar nyelvből és matematikából egységes (központi) írásbeli vizsga 

• szóbeli vizsga fizikából 
 
 
 

3. Speciális tantervű idegen nyelvi osztály (négy évfolyamos): 
 
    
  Az osztályban 3 nyelvi csoportot indítunk: olasz-angol (tagozatkódja: 4100), francia-angol 
(tagozatkódja: 4200) és német-angol (tagozatkódja:4300). Az angol nyelv minden tagozaton haladó 
szintről, az olasz, német és francia nyelv kezdő szintről indul, de emelt óraszámban (heti 6 óra). A 
tagozatos nyelveket négy éven keresztül oktatjuk. Az angol nyelvet 10-11 évfolyam végén érettségivel 
zárják diákjaink. A sikeres középszintű vizsga után tanulóink választhatnak emelt szintű angol nyelvi 
képzést  felkészítést. 
 
Felvételi vizsga a nyelvi osztályba:      

• magyar nyelvből és matematikából egységes (központi) írásbeli vizsga  

• szóbeli vizsga magyarból  

• rövid meghallgatás angol nyelvből  
 
 
Figyelem! 
A szóbeli vizsga mindhárom nyelvi szakra egységes, tehát ebbe az osztályba csak egy 
szóbeli vizsgát kell tenni abban az esetben is, ha több nyelvszakot jelöl meg a jelentkező. 
Ugyanakkor új nyelvi tagozat megjelölésére a jelentkezési lapok leadása után már nincs 
lehetőség. 
 

4. Hat évfolyamos speciális matematika tantervű osztály (tagozatkódja: 1000) 



 
A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 1963 óta működik matematika tagozat. Több évtizedes tapasztalat és 
hagyományok alapján az 1993/94-es tanévben indítottuk be a hat évfolyamos speciális matematika 
tantervű osztályunkat. Ebbe az osztályba a kifejezetten matematika iránt érdeklődő, és e tárgyból 
tehetséges gyerekeket várjuk. A matematika tantervű osztályban első idegen nyelv az angol. Második 
idegen nyelvként - 10. osztálytól - választható a francia, német, olasz közül egy. 

 
Felvételi vizsga a hat évfolyamos speciális matematika osztályba: 

▪ magyar nyelvből és matematikából egységes (központi) írásbeli vizsga   
▪ szóbeli vizsga matematikából  

 
Figyelem! 
Speciális matematika tantervű osztályunkba az általános iskola hatodik osztálya után lehet 
jelentkezni!    

 

5. Négy évfolyamos speciális matematika tantervű osztály  (tagozatkódja: 1100) 
 
Becsatlakozási lehetőség a nyolcadik osztály után! A nyolcadik osztályt végzettek korlátozott 
számban /évente maximum 4-5 fő/, csak felvételi vizsga letételével, kapcsolódhatnak be a speciális 
matematika tantervű osztályunk munkájába. (ld. 4. pont) 
 
Felvételi vizsga a matematika osztályba (nyolcadikosoknak):  

• magyar nyelvből és matematikából egységes (központi) írásbeli vizsga 

• szóbeli vizsga matematikából 
 

 


