
Tájékoztató a 2021/2022. tanévben indítandó 

 érettségi felkészítő foglalkozásokról (fakultáció) 
 

Tantárgy Tartja Heti óraszám 

Angol nyelv (10-11. évfolyamon, középszinten) Hegedüs Zsuzsa 2 

Angol nyelv (10.-12. évfolyamon, emelt szinten) Hegedüs Zsuzsa 2 

Angol nyelv (12. évfolyamon, középszinten) Arnóth Tímea 2 

Angol nyelv (12. évfolyamon, emelt szinten) - Érettségizetteknek Hegedüs Zsuzsa 4 

Biológia (12. évfolyamon, középszinten) Baranyi Sándor 2 

Földrajz (12. évfolyamon, középszinten) Királyné Szabó Adrienn 2 

Informatika (11.-12. évfolyamon, középszinten) Enyedi Andrea 2 

Magyar nyelv és irodalom (10.-12. évfolyamon, emelt szinten) Csalami Szilvia 2 

Német nyelv (10.-12. évfolyamon, középszinten) Solti Gabriella 2 

Társadalomismeret (12. évfolyamon, középszinten) Csomay Éva 2 

Testnevelés (12. évfolyamon, középszinten) Rehling Nóra 2 

Testnevelés (12. évfolyamon, emelt szinten) Rehling Nóra 2 

Történelem (12. évfolyamon, középszinten) Gellén Zsolt 2 

 

2. Jelentkezni az iskolai nyomtatványon lehet 2021. június 4-ig, tanulói és 18 év alatti tanuló esetén szülői 
aláírással. 10.-11.  évfolyamon egy fakultáció szabadon választható, 12. évfolyamon egy fakultáció kötelezően, 

egy pedig szabadon választható. 

 

3. A tantárgyválasztásnál célszerű több tényezőt figyelembe venni: 

− 10.-11. évfolyamon legfeljebb egy, 12. évfolyamon legfeljebb két fakultáció jelölhető meg. 
− A választható érettségi tárgyak közül nem célszerű kettőt megjelölni, hisz érettségi vizsgát a tanuló 

   feltehetően csak az egyikből fog tenni. 

 
4. A jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról az igazgató dönt, az osztályfőnök és az illetékes szaktanárok 

véleményének figyelembevételével, valamint a jelentkezők számától (középszinten minimum 8, emelt szinten 4 fő) 

függően. 
 

5. Az elfogadott jelentkezés egyszeri módosítása csak indokolt esetben lehetséges az igazgatónak benyújtott kérelem 

formájában. Az alacsony létszám miatt nem induló fakultációkra jelentkezett tanulók szeptember első hetében 
módosíthatják jelentkezésüket. A határidő lejárta után beérkezett kérelmeket nem áll módunkban elfogadni, tehát a 

tanév végéig kötelező a részvétel az eredetileg megjelölt foglalkozásokon. 

 

6. Felhívom a figyelmet arra, hogy a jelentkezés elfogadása után a fakultációs órákon való részvétel egész 

tanévben kötelező, a tanuló a szaktanárok által kijelölt könyveket megvásárolni köteles. Az osztályozás, a 

mulasztások, azok igazolása a mindenki számára kötelező órákra érvényes elvek szerint történik. A fakultáción 
résztvevő tanuló teljesítményét év közben rendszeresen érdemjeggyel, félévkor és év végén osztályzattal értékelni 

kell. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási órák 30%-áról való hiányzás miatt nem értékelhető, a továbbhaladás csak a 

tantestület által engedélyezett sikeres osztályozó vizsga letételével lehetséges. Elégtelen év végi osztályzat esetén 
javítóvizsga tehető. /A 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 14.§ szerint./ 

 

Kelt: Budapest, 2021. május 20. 
Szitt Zsolt  s.k. 

      igazgató      

 

A tájékoztatót tartsd meg, a jelentkezési lapot vágd le és hozd vissza az 

osztályfőnöködnek legkésőbb 2021. június 4-ig! 

 

Jelentkezési lap fakultációra 

2021/2022. tanév 
 

 

 

Név: ……………………………………………………….                                          idei osztály:……………. 

 

 

Tantárgy:     Szint:                              

 

……………………………………….                         közép / emelt                   

……………………………………….                      közép / emelt                   

 

                      

 

Nyilatkozat 

 
 

Tudomásul veszem, hogy az általam fent megjelölt fakultációs foglalkozásokon a 2021/2022. tanévben a részvétel 

kötelező, ezért az órákon való részvételre, az osztályozásra, a magasabb évfolyamba lépésre ugyanazok a szabályok 

vonatkoznak, mint a kötelező tanítási órákra. Ezen szabályok áthágása esetén a továbbhaladás csak osztályozó 

vizsga / javító vizsga sikeres letételével lehetséges. Tudomásul veszem továbbá, hogy indokolt esetben lehetőség 

van a fenti jelentkezés egyszeri módosítására a tájékoztatóban megjelölt módon.  

 
 

 

Kelt: Budapest,.…………………….. 
 

 

 
 

 

                   …………………………………….                                    ………….………………………… 
szülő/gondviselő                                                                        tanuló 

       (18 év alatti tanuló esetén) 

 

 

 

 
 

 

 
 

Jelentkezési határidő: 2021. június 4. 

 

 
 

 

 

 



Angol nyelv középszint (10.-11. évfolyam): 

A 10-11. évfolyamon meghirdetett angol középszintű fakultációs órákon az előrehozott középszintű 

érettségire felkészítő tematikát követjük. Átnézzük a középszinten elvárt nyelvtani és szókincsbeli 

anyagot, illetve folyamatosan készülünk az érettségi feladatokra, azaz olvasás szövegértés, 

nyelvhelyesség, hallás utáni szövegértés és íráskészség feladatokat oldunk meg. Rendszeresen 

gyakoroljuk a szóbeli témaköröket, illetve a szóbeli vizsgán kötelező feladattípusokat. Az egész éves 

aktív felkészülésnek köszönhetően már hosszú évek óta tanulóink sikeres előrehozott középszintű 

érettségit tesznek év végén. Idén is ez a cél! Hegedüs Zsuzsa szaktanár 

Angol nyelv középszint (12. évfolyam): 

A középszintű angol nyelvi fakultáció elsődleges célja a középszintű érettségire való felkészítés. Az 

órákon elmélyítjük, megerősítjük a B1 szintű tudásnak megfelelő nyelvtani anyagot és szókincset, 

illetve az érettségin előforduló feladattípusokat tanulmányozzuk, mind olvasás és hallás utáni 

szövegértés, nyelvtan és íráskészség terén. Arnóth Tímea szaktanár 

Angol nyelv emelt szint (10.-12. évfolyam): 

A 10-12. évfolyamon meghirdetett emelt szintű angol fakultációs órákon az előrehozott/rendes emelt 

szintű érettségire felkészítő tematikát követjük. Átnézzük az emelt szinten elvárt nyelvtani és 

szókincsbeli anyagot, illetve folyamatosan készülünk az érettségi feladatokra, azaz olvasás szövegértés, 

nyelvhelyesség, hallás utáni szövegértés és íráskészség feladatokat oldunk meg. Rendszeresen 

gyakoroljuk a szóbeli témaköröket, illetve a szóbeli vizsgán kötelező feladattípusokat. Az egész éves 

aktív felkészülésnek köszönhetően már hosszú évek óta tanulóink sikeres előrehozott/rendes emelt 

szintű érettségit tesznek év végén. Idén is ez a cél! Hegedüs Zsuzsa szaktanár 

Angol nyelv emelt szint (12. évfolyam) – ÉRETTSÉGIZETTEKNEK: 

A 12. évfolyamon meghirdetett angol emelt szintű fakultációs órákon az emelt szintű érettségire 

felkészítő tematikát követjük idén először rendhagyó módon napközbeni tanórák keretei között. 

Átnézzük az emelt szinten elvárt nyelvtani és szókincsbeli anyagot, illetve folyamatosan készülünk az 

érettségi feladatokra, azaz olvasás szövegértés, nyelvhelyesség, hallás utáni szövegértés és íráskészség 

feladatokat oldunk meg. Rendszeresen gyakoroljuk a szóbeli témaköröket, illetve a szóbeli vizsgán 

kötelező feladattípusokat. Az egész éves aktív felkészülésnek köszönhetően már hosszú évek óta 

tanulóink sikeres emelt szintű érettségit tesznek év végén, mely vizsga esetén a 60% feletti teljesítmény 

nyelvvizsga egyenértékűséggel is jár. Idén is ez a cél! Hegedüs Zsuzsa szaktanár 

Biológia középszint (12. évfolyam): 

A biológia fakultáció célja a tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazása a mindennapi 

élettel és közös kulturális örökségünkkel összefüggésben. A fakultációra azok a 12-es diákok 

jelentkezését várom, akik középszintű érettségi vizsgát szeretnének tenni a tantárgyból, illetve azokét 

is, akik érdeklődnek az embert körülvevő környezet, az emberi szervezet működése és az élőlények 

felépítése és működése valamint az élővilág kialakulása és fejlődése iránt. A fakultáción az alábbi 

kompetenciák kerülnek fejlesztésre: induktív következtetés (egyedi tényekből az általános 

törvényszerűségekre), deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből az egyedi esetre), 

analógiás gondolkodás (egy már ismert helyzet vagy jelenség és az adott új, ismeretlen helyzet közötti 

hasonlóság felismerése), kombinatív képesség (megadott elemekből, adott feltételek mellett 

kombinációk létrehozása és vizsgálata), valószínűségi és korrelatív gondolkodás (a múltbeli események 

alapján a jövőbeli események valószínűségére következtetés, kockázatbecslés, rizikófaktorok ismerete), 

arányossági gondolkodás (két mennyiség együttes változásának vizsgálata: egyenes és fordított 

arányosság,telítési görbék), az adatok felhasználása bizonyítéknak, érvnek, kritikai gondolkodás 

(értékelés, döntések megalapozása, magyarázatok megalkotása bizonyítékok, érvek, ellenérvek alapján, 

integrált gondolkodás (az egyik szaktudomány tartalmi elemeinek átvitele és alkalmazása egy másik 

szaktudomány területén),  problémafelismerési és problémamegoldó képesség (a célhoz vezető nem 

ismert megoldási út megtalálása valós, életszerű helyzetekben), a szaknyelv használata, a fogalmak 

definiálásának képessége (a követelményrendszer szerint) Baranyi Sándor szaktanár 

Földrajz középszint (12. évfolyam): 

A fakultáció célja a tanulók felkészítése a sikeres érettségi vizsga letételére A sikeres vizsgához 

szükséges ismeretek: Az emberiséget körülvevő természeti és a társadalmi környezet és az ott lezajló 

folyamatok megismerése; A világban zajló gazdasági folyamatok és azok következményeinek 

megismerése; A mindennapi életben hasznos ismeretek elsajátítása; Más országok, kultúrák 

megismerése; Az emberiség egész bolygónkra kiterjedő természetátalakító tevékenységének 

ismertetése, az ebből fakadó, szintén világméretű természeti és társadalmi problémák felismerése és a 

megoldás lehetőségeinek felvázolása; A természeti, gazdasági és társadalmi folyamatok közötti 

összefüggések meglátása, a logikus gondolkodás fejlesztése; Topográfiai ismeretek bővítése; 

Tájékozódás fejlesztése; Ábrák, diagramok elemzése. Királyné Szabó Adrienn szaktanár 

Informatika középszint (11.-12. évfolyam): 

A felkészítés azoknak javasolt, akik szívesen dolgoznak  az Office programokkal (Paint, Word,Excel, 

PowerPoint). A tananyag kiegészül az Access adatbáziskezelő alkalmazás megismerésével, továbbá, 

mint minden más tárgy esetében 20 elméleti tétellel. A vizsga gyakorlatorientált, az írásbelin 120 pont, 

a szóbelin 30 pont szerezhető. Enyedi Andrea szaktanár 

Magyar nyelv és irodalom emelt szint (10.-12. évfolyam): 

A magyar nyelv és irodalom fakultáció az emelt szintű érettségi feladataira koncentrál. A fakultáción 

kiegészítjük azt a középszintű  nyelvi és irodalmi tudásanyagot, amelyet a tanórákon már 

elsajátítottatok (pl.: korszakok ismertetése, fogalmak), illetve közösen megbeszéljük a központilag 

kiadott szóbeli tételeket is. Csalami Szilvia szaktanár 

Német nyelv középszint (10.-12. évfolyam): 

Kedves diákok! Néhány tény: iskolánkban a németet 2. idegen nyelvként tanuljuk, csak heti 3 óránk 

van, kezdő tankönyvet használunk, nem érjük el a B1-es (érettségi) szintet. Amennyiben „csak” német 

órára jársz, nincs lehetőséged begyakorolni az érettségi szintű levélírást, olvasott és hallott szövegértést, 

a nyelvtanban pedig el sem jutsz a passzívig vagy a függő beszédig. Ezért javaslom, hogy vedd fel a 

német fakultációt az utolsó két évben, ha sikeres érettségi vizsgát szeretnél. A német fakultációról: az 

utolsó két évben felvehető, heti plusz két órát jelent, a 11. évben teljes, intenzív nyeltani ismétlést ad, a 

12. évben felkészít az írásbeli érettségi vizsga típus feladataira, az érettségi szünetben felkészít a szóbeli 

érettségi vizsgára. Solti Gabriella szaktanár 

Társadalomismeret középszint (12. évfolyam): 

A társadalomismeret fakultáció  a projektérettségire való felkészülés jegyében zajlik. Egyrészt a szóbeli 

tételek (társadalomismeret, állampolgári ismeretek, jelenismeret és gazdasági alapismeretek témakörök) 

kidolgozása, ismétlése valósul meg a foglalkozások alatt, hangsúlyt fektetve a forráselemzésre, 

esetelemzésekre, amelyek a szóbeli tételek szerves részét képezik. Másrészt a központi írásbeli vizsgát 

kiváltó projektdolgozat/prezentáció elkészítésének folyamatát kíséri végig (decembertől áprilisig) 

konzultációk formájában. Csomay Éva szaktanár 

Testnevelés középszint (12. évfolyam): 

A fakultáción a középszintű testnevelés érettségire történik a felkészítés. Az érettségi követelményeinek 

megfelelően elméleti és gyakorlati órák is vannak az év során. A gyakorlati órákon torna, atlétika, 

labdajátékok, küzdősportok feladatait, az elméleti órákon a tételeket, témaköröket tanulják meg a 

résztvevők. Rehling Nóra szaktanár 

Testnevelés emelt szint (12. évfolyam): 

A fakultáción az emeltszintű testnevelés érettségire történik a felkészítés. Az érettségi 

követelményeinek megfelelően elméleti és gyakorlati órák is vannak az év során. A gyakorlati órákon 

torna, atlétika, labdajátékok, küzdősportok feladatait, az elméleti órákon a tételeket, témaköröket 

tanulják meg a résztvevők. Rehling Nóra szaktanár 

Történelem középszint (12. évfolyam): 

Sokéves tapasztalat, valamint a történelem érettségi vizsga előírásai alapján főként az írásbeli típus 

feladatokra koncentrálunk - mire kell odafigyelni a tesztek megírásánál, melyek azok a logikai 

sablonok, melyek minden évben előfordulnak, a kifejtős (esszé) feladatok esetében miként kell 

felépíteni az írásművet, hogyan kell használni a közölt forrást, forrásokat. A szóbeli vizsgára a 

vázlatkészítést és az előadásmódot gyakoroljuk. A forráshasználat (-elemzés) és az atlasz térképeinek 

használata is helyt kap, hogy az valóban segítség legyen a történelem érettségi vizsgán. Gellén Zsolt 

szaktanár 

 

Jelentkezési határidő: 2021. június 4. 
 


