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magyar-történelem szakos tanár
magyar-olasz szakos tanár, munkaközösség-vezető
magyar-könyvtár szakos tanár, munkaközösségvezető-helyettes
magyar-történelem szakos tanár
magyar-történelem szakos tanár
magyar-latin szakos tanár, pályázatfigyelő
magyar szakos tanár, weboldalfelelős
magyar-francia szakos tanár
magyar-történelem szakos tanár, versenyfelelős

Óraszámok, képzési szintek
irodalom
7. évfolyam heti 2 óra
8. évfolyam heti 2 óra
9. évfolyam heti 2 óra
10. évfolyam heti 3 óra
11. évfolyam heti 3 óra
11. évfolyam heti 4 óra

nyelvtan
heti 2 óra
heti 2 óra
heti 2 óra
heti 1 óra
heti 1 óra
heti 1 óra

A 9-10. évfolyamon az alapóraszám felett heti 1 óra orientációs foglalkozás választható.
A 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő képzés választható. A csoport
óraszáma:
irodalom nyelvtan
11. évfolyam heti 5 óra heti 2 óra
12. évfolyam heti 6 óra heti 2 óra

Csoportbontás
A tantárgyat évfolyamonként szintenkénti csoportbontásban tanítjuk.
A 7. a és b osztály tanulóiból az anyanyelvi felvételi dolgozat pontszáma alapján 3 csoportot
alakítunk ki. A 9. c és d (nyelvi előkészítős) osztályban egy szintfelmérő dolgozat alapján osztjuk
ugyancsak 3 csoportba a tanulókat.
A csoportokban ugyanaz a tananyag és a segédeszközök, a különbség a feldolgozás módszerében
van. Csoportváltás szakmai szempontokat figyelembe véve a szaktanárok javaslatára történhet. A

szintenkénti csoportbontást a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban elért eredmények
indokolják.
A 11-12 évfolyamon az emelt szintű képzési csoport belépésével a korábbi csoportok részben
átrendeződhetnek. A csoportok beosztása ezen a két évfolyamon szaktanári javaslatra történik

Évfolyamvizsga, próba-érettségi
A 10. évfolyamon a tanulók írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek.
Az írásbeli vizsga időtartama 120 perc, anyaga szövegértés, rövid érvelő szöveg alkotása, leíró
nyelvtani feladatok (hangtan, szóelemek, szófajtan, mondattan).
A szóbeli vizsga menete: felkészülési idő 30 perc, felelet 10 perc.
Témakörök: Biblia, az ókori dráma, a latin költészet, a reneszánsz dráma, Balassi Bálint költészete,
a barokk eposz, a klasszicista dráma, Csokonai Vitéz Mihály költészete, Berzsenyi Dániel
költészete, az európai felvilágosodás, a magyar felvilágosodás, az európai romantika, Puskin,
Katona József: Bánk bán, Kölcsey Ferenc és Vörösmarty Mihály költészete
A vizsga értékelése az egész évfolyamon egységesen történik. A tanulók két külön vizsgajegyet
kapnak irodalomból, illetve nyelvtanból.
A 12. évfolyamosok 2018. február 21-én próba-érettségi dolgozatot írnak közép- illetve emelt
szinten. Ennek időtartama és anyaga megegyezik a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi
vizsga időtartamával és feladattípusaival.
A dolgozatok értékelése az érettségi vizsga értékelésének megfelelően történik. A tanulók két külön
jegyet kapnak irodalomból, illetve nyelvtanból.

Tantárgyi versenyek
Igyekszünk tanulóinkat minél több országos, területi, kerületi, illetve iskolai szervezésű
versenyen indítani, biztatjuk őket országos pályázatokon való részvételre is.

Versenyfelelős: Vigh Hajnalka
Versenyeredményeink a 2016/17-es tanévben

A verseny megnevezése
Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny
Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny
Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny
Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny
Kerületi szavalóverseny
Kerületi Szép Magyar Beszéd
Verseny
Hétköznapi Hősök – országos
olvasási verseny

Koltányi Nóra

7.b

Fülöp Sára
Nádasi Róza Sára

8.a

Helyezés, továbbjutás
kerületi forduló első helyezés
kerületi forduló első helyezés
országos döntőbe
jutott
budapesti harmadik helyezés

7.a

közönségdíj

Matula Gabriella

8.a

második helyezés

Matula Gabriella

7.a

Ruh Katalin

11.b

első helyezés
budapesti második
helyezés,
országos döntőbe
jutott

Farkas Krisztina
Lukács Dalma
Szőke Maximo
Pablo

10.a
10.a
10.c

első helyezés

Hallai Csilla

Dobos Eszter

8.a

első helyezés

Matula Gabriella

Dobos Eszter

8.a

első helyezés

Matula Gabriella

Tanuló neve
Koltányi Nóra
Fülöp Sára

Magyari Anna
Martin Eszter

Édes Anyanyelvünk budapesti Sólyom Nóra
forduló
Kerületi könyvtárhasználatizenei csapatverseny
Országos Mécs László Irodalmi Társaság verselemzés országos pályázat
Magyar Nyelv Múzeumáért
Alapítvány Szlogenalkotó pályázat
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
iskolai diákíró verseny vers
kategória
iskolai diákíró verseny próza
kategória

Fekete Kovács
Benedek
Bakos Bence
Bakos Bence
Flesch Tünde

Osztály
7.b
8.a

Felkészítő tanár
Ruh Katalin
Matula Gabriella
Ruh Katalin
Matula Gabriella

Farkasné Tóth Emma,
Scheuringné Domonkos
Éva

12.b

második fordulóba
jutott
Farkasné Tóth Emma
második fordulóba
jutott
Farkasné Tóth Emma

12.b

első helyezés

Farkasné Tóth Emma

12.a

első helyezés

Matula Gabriella

12.b

Részvételünk az iskola kulturális életében
Munkaközösségünk feladata az iskolai ünnepélyek szervezése, rádiós megemlékezések

összeállítása, a diákújság patronálása, lektorálása, illetve az iskolai évkönyv szerkesztése,
lektorálása. Könyvtárosunk vezetésével az elmúlt tanévben olvasókör is szerveződött.
Az idei tanév kulturális eseménynaptára:
október 6. Az aradi vértanúk - rádiós megemlékezés
november 14. A magyar nyelv napja - rádiós megemlékezés
december 2. - szalagavató
január 22. A magyar kultúra napja - megemlékezés
március 15-i megemlékezés – osztályok projektmunkája
május 4. ballagási műsor
A diákújság szerkesztőségének patronálása
A gimnázium évkönyvének összeállítása
Olvasókör
Munkaközösségünk tanárai számos iskolán kívüli programot is szerveznek a tanulók számára
(színház- múzeum- és tárlatlátogatás, mozi).

