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I. Hol tanuljak tovább?

www.felvi.hu

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/










Hol találjuk meg, hogy melyik felsőoktatási 
intézményben mi az ötödik tárgy a tanulmányi és az 

érettségi pontokhoz?
felvi.hu/felvételi/pontszamitas2024

☺ ☺

https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas2024
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023K/8_tablazatok/pontszamitas2024


II. Emelt szintű előkészítők

Célja: 

- az utolsó két évfolyamon heti plusz 

két órában az emelt szintű érettségihez 
szükséges többletismeretek megszerzése, 

a tudás elmélyítése

- ismétlés, rendszerezés, feladatok gyakorlása, 
emelt szóbeli érettségi tételek megbeszélése, 
kiselőadások tartása, vizsgázás gyakorlása



Számonkérés:

- Az emelt szintű előkészítő óra szabadon 
választható tanórai foglalkozás – ezért az 
értékelés, minősítés, mulasztás, 
továbbhaladás tekintetében a kötelező tanítási 
órákkal megegyezően kell kezelni.

- Az itt szerzett felelet, dolgozat és vizsgajegyek 
beleszámítanak az adott tantárgy félévi és év 
végi minősítésébe.



Foglalkozás felvétele, leadása:

- Jelentkezési határidő: május 20.

egy jelentkezési lappal történik,  amit a szülő és a 
tanuló is aláír

- Foglalkozás leadása: 

A tanuló köteles a felvett tanórán kívüli  foglalkozáson 
év végéig részt venni.

Ha a következő tanévben le szeretné adni, akkor ezt a 
tanév végén illetve legkésőbb szeptember első 
hetében írásban kell kérelmezni ezt az igazgatóhoz 
címzett levélben.



Foglalkozás felvétele:

• Év közben is fel lehet venni emelt szintű 
foglalkozást, ha valaki eddig nem járt, vagy 
csak egy foglalkozásra járt. 

• Ekkor különbözeti vizsgát kell tennie, illetve 
be kell számolnia az addig elvégzett 
tananyagból.



Részt vevő osztályok:

- 10.a – fele két tanítási nyelvű 4 osztályos

- fele 4 osztályos

- 10.c – két tanítási nyelvű 5 osztályos

- 10.d – hatosztályos emelt nyelvi tagozat



Tervezett foglalkozások
kedd-csütörtök 1-2. órákban

Kedd Csütörtök Külön 
időpontban

Történelem
Történelem angolul

Kémia
Fizika

Digitális kultúra

Magyar
Matematika

Matematika angolul
Biológia

Német
Francia

(11.a és c)
Angol
(11.a)

Aki középszinten szeretne érettségizni informatika tárgyból, illetve digitális 
kultúrából, azoknak heti 1 órában érettségi előkészítőt tartunk nulladik órában.

Délutáni foglalkozás keretében indul: rajzszakkör, testnevelés felkészítő.



Új tantárgy 11-ben

• Természettudomány nevű tárgyat tanulnak 
azok, akik nem választottak ilyen emelt szintű 
érettségi előkészítőt.

• Amikor az évfolyamon természettudomány 
tantárgy lesz az órarendben, akkor a biológia –
kémia emelteseknek plusz óra lesz szervezve.



Foglalkozás indításának feltétele:

• Megfelelő létszámú jelentkező – min. 
létszámot a tankerület hagyja jóvá

• Angol nyelvű csoport is indulhat, ha van rá 
igény



Haladás az emelt szintű előkészítőkön:

- matematika: az évfolyamon egyszerre vannak a 
matematika órák – és az emelt szintűsök alapórán 
is külön csoportban vannak heti 5 órában, míg a 
többieknek heti 3 matematika órájuk van

- többi tárgyból:

az alapórán mindenki a saját osztályával együtt 
tanul, az emelt szintű plusz foglalkozásokon 
összevontan vannak a tanulók a három osztályból



Kinek ajánlható a részvétel:

- Azoknak akik vállalják a rendszeres 
többletmunkát, a folyamatos otthoni 
készülést, az aktív részvételt

- Aki emelt szinten akar érettségizni a tárgyból



III. Kétszintű érettségi (2005 óta)
Érettségi vizsgát kell tenni legalább 5 tárgyból:

- Magyar nyelv és irodalomból

- Matematikából

- Történelemből

- Idegen nyelvből

- Egy szabadon választott tárgyból, amely az iskola 
pedagógiai programjában szerepel (a továbbtanulásnak 
is megfeleljen!) 



Kéttannyelvű képzésben további 

kötelezettség az előzőekben felsoroltak 

mellett:

• két szaktantárgyból angol nyelven  

kell érettségizni 

• kötelező az angol nyelv (közép v. emelt)

• a választott tárgy lehet a  célnyelvi 
civilizáció is



Az érettségi két szintje közti különbség

a, középszint – kisebb a követelmény,

saját szaktanár vizsgáztat

b, emelt szint – magasabb a követelmény, 

független vizsgabizottság vizsgáztat

De a továbbtanulásnál: plusz pontot ér, 

illetve bizonyos helyeken elő van írva 

emelt vizsga



Érettségi megkezdésének további feltétele:

2016. január 1. után csak azok a diákok 
kezdhetik meg az érettségi vizsgát,

akik legalább ötven óra közösségi munka 
elvégzését igazolják. 



Előrehozott érettségi:

• nemcsak informatikából/digitális kultúrából és 
idegen nyelvekből tehető – hanem más 
tárgyból is, ha befejeződött a tantárgy

• mindkét vizsgaidőszakban tehető

• Csak idegen nyelvből és digitális kultúrából 
van lehetőség osztályozóvizsgát tenni év vége 
előtt

(10. és 11. év végén)



• Az érettségi bizonyítvány emelt szintű nyelvi 
érettségi 60%-os teljesítménye esetén:

- középfokú nyelvvizsgával 

egyenértékű minden képzésben

- felsőfokú nyelvvizsgával 

egyenértékű a két tanítási nyelvű   

képzésben, ha a 60%-os emelt angol 

nyelvi eredmény mellett még két 

szaktárgyból angol nyelven sikeres 

érettségit tesz.



Köszönöm a figyelmet!


