
Kiscsoportos érettségi felkészítés – 12. évfolyam  
2021. február 8-tól 

 

A végzősök nem érettségi tantárgyaiból a korábbi elvek továbbra is érvényesek maradnak. 

Érvényben marad az órarend is, az alább felsorolt módosításokat kivéve.  

 Minden osztály egy-egy napon az iskolában magyar, matematika, történelem, angol 

(amennyiben érettségire készül) órákon vehet részt. 

 A választott érettségi tantárgyakból illetve az emelt szintű vizsgákra tantárgyanként 

változó időpontban kerül sor személyes jelenléttel tartott órára, heti egy alkalommal. 

 A többi óra órarend szerint online vagy feladat továbbítással a Classroomon keresztül. 

 Az adott felkészítő napon valamilyen formában (személyes jelenléttel vagy online) 

minden végzős számára kötelező a részvétel. 

 Mivel a nem kötelező érettségi tárgyak órái kiscsoportos keretek között zajlanak, ezeket, 

minden héten meg lehet tartani jelenléti formában.  

 Minden órán jelenléti ívet kell kitölteni.  

 Betegen nem szabad iskolába jönni! 

 Az órákon maszk viselése és a járványügyi szabályok betartása minden pedagógus és 

tanuló számára kötelezőt (belépéskor lázmérés; gyakori kézmosás és fertőtlenítés; 

távolságtartás – lehetőleg egy padban egy tanuló; minden szünetben szellőztetés, stb.).  

 Az egyes osztályok jelenléti napjára más tárgyakból feladatot kaphatnak, ha az adott 

tárgy órarendileg ott van (pl. csütörtök művészetek), de a határidők megadásakor a 

szaktanárok figyelembe veszik a tanulók jelenléti elfoglaltságait. 

 A táblázatban nem található, egy-egy tanulót érintő érettségi felkészítő foglalkozások 

időpontját a szaktanárral kell egyeztetni. 

 

 Az alábbi táblázatban alkalmazott jelölések: 

 csak 12.A 

 csak 12.B 

 csak 12.C 

 közös, több osztályból összeálló csoportot érintő foglalkozás 

 

 



 

  12.A 12.B 12.C 

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök 

1.  
Történelem  

(MB) 
Magyar (LAT) 

Történelem 

(MTK) 

2.  
Magyar  

(AE) 
Magyar (LAT) 

Matematika 

(KE/BAR) 

3.  
Matematika  

(KE) 
Történelem (PA) 

Matematika 

(KE/BAR) 

4  
Történelem  

(MB) 
Történelem (PA) 

Történelem 

(MTK) 

5.  
Magyar  

(AE) 

Matematika 

(KE/BBJ/BAR) 
Magyar (SZT) 

6.  
Matematika  

(KE) 

Matematika 

(KE/BBJ/BAR) 
Magyar (SZT) 

7. 

14 órától 

Kémia 12ABC  

(BBJ) 

Angol  

(BÁ) 
Angol (BÁ/BEP) 

Angol 

(MTK/BEP) 14 órától 

Testnevelés 

12ABC (CSA) 

Angol emelt 12.A 

(NJ) 

Angol emelt 

12.BC  

(JV) 

Történelem 

12.ABC 

(PA) 
Földrajz 11-

12.ABC (MB) 

Programozás 

12.ABC (SZM) 
Német 12.ABC 

(PTA) 

8.  

Biológia 12.ABC 

(KB) 

Fizika 12.ABC  

(BAR) 

Programozás 

12.ABC (SZM) 

Magyar 12.ABC 

(PA) Informatika 

közép 12.ABC 

(HE) Matematika 

12.ABC (KE) 

 

 



 

12.A 

Történelem 3 óra:  jelenléti 2 – K 1. és 4.,  

online 1 – SZ 2. 

Magyar 4 óra: jelenléti 2 – K 2. és 5. 

online CS 2. 

feladat GC-ban P 3. 

Matematika 5 óra: jelenléti 2 – K 3. és 6. 

online 3 – SZ 1. és 3., CS 1. 

2. idegen nyelvek online órája az összevonások miatt hétfő 5.-ben lesz. (MT, PTA, 

BKE, SZS, AE) A többi órán feladat. 

 

12.B 

Történelem 3 óra:  jelenléti 2 – SZ 3. és 4.,  

online 1 – K 3. 

Magyar 4 óra: jelenléti 2 – SZ 1. és 2. 

online P 4.. 

feladat GC-ban CS 2 

 

Matematika 5 óra: jelenléti 2 – SZ 5. és 6. 

(MINDENKI) 

nem tagozat: online CS 2. és 3.  

 +1 megbeszélés szerint  

tagozat: a többi megbeszélés szerint  

 

CSA szerda 3. óra online testnevelés átmegy péntek 6.-ra 

2. idegen nyelvek online órája az összevonások miatt hétfő 5.-ben lesz. (MT, PTA, 

BKE, SZS, AE). A többi órán feladat. 

NIS online biológia helyett feladat és online óra péntek 5.-ben. 

 

12.C 

Történelem 3 óra:  jelenléti 2 – CS 1. és 4.,  

online 1 – SZ 3. 

Magyar 4 óra: jelenléti 2 – CS 5. és 6. 

online K 3. 

feladat GC-ban SZ 2. 

Matematika 5 óra: jelenléti 2 – CS 2. és 3. 

online SZ 5. és 6. 

+1 megbeszélés szerint 

VK 1. óra testnevelés online óra átmegy szerda 1.-re.  

2. idegen nyelvek online órája az összevonások miatt hétfő 5.-ben lesz. (MT, PTA, 

BKE, SZS, AE). A többi órán feladat. 

KB szerda 6. óra online biológia péntek 6. órára megy át (ütközik a 12.BC jelenléti matek 

órájával) 

 


