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4 és 6 évfolyam

7. évfolyam

Még a felvételi évében (6. évfolyamon) május végén csoportbontó tesztet íratunk. Cél a két
osztályból  három  nyelvi  csoport  kialakítása,  valamint  a  tankönyvrendelés  határidejének
betartása. Heti óraszám 4.

Évközi  csoportváltás  lehetősége:  a  három  nyelvi  csoportban  tanítók  egyeztetése  alapján
félévente.

8. évfolyam

Szeptember  első  hetében  a  hetedik  évfolyamon tanultak  felmérése  (tapasztalataink  szerint
csak kisebb csoportmozgás várható). Heti óraszám 4.
Év végén, május első hetében két év anyagából szintfelmérő dolgozatot írnak diákjaink (csak
írásbeli).  A szintfelmérés  célja  az orientációs  csoportokba kerülés.  Aki nem választ  nyelvi
orientációt, az a szintfelmérő teszt eredménye alapján kerül a 2. , 3. vagy 4. nyelvi csoportba.

9. évfolyam

A  4  évfolyamos  bejövő  osztályokban  a  felvételi  évében  (8.  évfolyamban)  május  végén
szintfelmérő tesztet íratunk. A teszt célja a csoport szintjének megfelelő tankönyv választása,
valamint az orientációt választók csoportba sorolása. Alapóraszám 4, orientáció választható +
2 órában.  Csak a  4-es,  5-ös  tanulóknak  javasoljuk  az  orientáció  választását,  ne  tekintsük
korrepetálásnak vagy szintrehozásnak.

10. évfolyam

Alapóra heti 4, választható orientáció +2. A 9. évfolyamon választott nyelvi orientáció nem
adható le, illetve csak 10. évfolyamra felvenni sem lehetséges.

11. évfolyam

Az alapóraszám 4, emellé +3 emelt óra választható (létszámtól függően).  Az emelt csoport
célja  az  emelt  érettségire  való  felkészítés.   A csoport  minimum 5  fő  jelentkezése  esetén
indítható.

Évfolyam- és osztályozó vizsgákat: a tavaszi szünet előtt rendezzük. 
További részletek az évfolyam- illetve osztályozóvizsga címszó alatt.



12. évfolyam

Alapóraszám heti  4  óra,  emellé  +3 emelt óra  választható  (létszámtól  függően).  Az emelt
csoport  célja  az  emelt  érettségire  való  felkészítés.  A csoport  minimum 5 fő  jelentkezése
esetén indítható.

5 évfolyam ( NYEK)

9. nyek

A felvételi évében (8. évfolyamban) május végén csoportbontó tesztet íratunk. Cél két nyelvi
csoport  kialakítása.  Heti  óraszám  12.  A  tanév  végén  írásbeli  és  szóbeli  vizsgát  tesznek,
melynek  eredménye  az  év  végi  osztályzatba  beleszámít.  Heti  6  órában  megkezdődik  a
második idegen nyelv oktatása is. 

Ebben a képzési formában a magántanulói státusz nem lehetséges.

10. nyek (9d)

Heti óraszám 4 (+2 óra ori választható)

11. nyek (10d)

Heti óraszám 4 (+2 óra ori választható). 

Amennyiben a nyelvi előkészítős diák a 11. évfolyam végére teljesíti a gimnázium pedagógiai 
programjában előírt tantárgyi kötelezettségeit, akkor lehetősége van előrehozott érettségit tenni. 
Ennek feltétele, hogy az érettségit megelőzően osztályozó vizsgát tegyen az adott és hátralévő évek 
anyagából. Például ha a 11. nyekes diák előrehozott érettségit kíván tenni a tavaszi időszakban, 
akkor előtte osztályozó vizsgát köteles tenni a 11. 12. és 13. év anyagából. A 3 megírt teszt és 
szóbeli vizsga eredménye alapján kapja 11. 12. 13. év félévi és év végi osztályzatát. 

(Aki esetleg korábban kíván előrehozott vizsgát tenni, annak további év(ek)ből is vizsgáznia kell, 
amit szakmai tapasztalataink alapján nem javasolunk).

12. nyek (11d) és 13. nyek (12d)

Minden diák, aki nem tesz előrehozott érettségit, köteles 11.-es évfolyamon évfolyamvizsgát
tenni. Aki nem kíván előrehozott érettségit tenni, továbbra is heti 3 órában tanulja az angolt,
viszont  a  csoportokat  céljaik  szerint  újraosztjuk.  Választható  heti  3  emelt  óra  (a  4  és  6
évfolyamosokkal egy csoportban). 

ÓRASZÁMOK

Évfolyamok Heti óraszám
7. évfolyam első nyelv 4
8. évfolyam első nyelv 4
9. évfolyam első nyelv
9. évfolyam második nyelv

4 + 2 orientáció( választható 2 évre)
4



10. évfolyam első nyelv
10. évfolyam második nyelv

4 + 2 orientáció
4

11. évfolyam első nyelv
11. évfolyam második nyelv

4+ 3 emelt* (választható 1 évre)
3+ 3 emelt* (választható 1 évre)

12. évfolyam első nyelv
12. évfolyam második nyelv

4+ 3 emelt* (választható 1 évre)
3+ 3 emelt* (választható 1 évre)

Nyelvi előkészítő osztály 9. évfolyam: 12
Második nyelv: 6
10. évfolyam: 4 (+2)
Második nyelv: 6
11. évfolyam: 4 (+2)
Második nyelv: 6
12. évfolyam: 4 óra 
ÉS 3 óra emelt* (választható) 
Második nyelv: 3
13. évfolyam: 4 óra
ÉS 3 óra emelt *(választható) 
Második nyelv:3

* A csoport létszámától függően 2 vagy 3 óra hetente.

Bármelyik képzési formában az előrehozott érettségivel angol nyelvből a tanuló teljesítette a 
középiskolai tantárgyi követelményeket, így nyelvórái megszűnnek. Az iskola további 
nyelvórát biztosítani nem köteles, de lehetőségeinek függvényében maximum heti 2 órát 
biztosíthat.

VIZSGÁK:

ÉVFOLYAM VIZSGA 

A 11. évfolyamig tanultak számonkérése (5 vagy 3 év anyaga) középszintű (B-1) írásbeli, 
illetve szóbeli vizsga keretében. A szóbeli vizsga anyaga megegyezik a szóbeli érettségi 
anyagával.

A vizsga részei és időtartama

Írásbeli rész Szóbeli rész 
Időtartam 90 perc 10- 15 perc 
Aránya az 
értékelésnél 

60 % 40 % 

A vizsga osztályzata két témazáró jegynek felel meg. 



OSZTÁLYOZÓ VIZSGA 

Célja a félévi és az év végi osztályzatok megszerzése.

Anyaga: a vizsgáig elsajátított, illetve a fennmaradó év(ek) anyaga az adott csoport tanmenete
és tankönyvei alapján (4-5-6 év anyaga) a szaktanárral való előzetes egyeztetés szerint. Az 
évfolyamonként egységesített követelménylista az iskola honlapján található.  (Oktatás- 
Tantárgyi közösségek- Angol munkaközösség címszó alatt)

Jelentkezési határidő az érettségi időszak jelentkezési határideje. Jelentkezés módja a csatolt
jelentkezési űrlap kitöltése – lásd honlapon-és annak leadása a szaktanárnak.

Az osztályozó vizsgát a vizsgázó a szaktanáránál teszi. Az írásbeli rész olvasott szövegértés,
nyelvhelyességi feladatok és íráskészség vizsgálatából áll. Időtartama: min. 90 perc.  Több év
anyagából való vizsgázás esetén a vizsga időtartama változik. A tesztek száma megegyezik a
hátralévő  évek  számával.  Például  a  tavaszi  vizsgaidőszakban  egy  11.  évfolyamos  diák
osztályozó vizsgát tesz a 11. évfolyam anyagából. Ennek eredménye lesz a 11. év végi jegye,
illetve a 12. évfolyam anyagából újabb tesztet ír, melynek eredménye a 12. év félévi és év
végi osztályzata is lesz egyben.

Szóbeli  vizsga  10-15  perc  háromfős  vizsgabizottság  előtt  a  szaktanár  által  meghatározott
témakörök alapján. A feleletek száma megegyezik a hátralévő évek számával. A témakörök
kiadásának határideje a vizsgára jelentkezéstől számított két hét.

Osztályozó vizsga a NYEK-ben:

Amennyiben a nyelvi előkészítős diák a 11. évfolyam végére teljesíti a gimnázium pedagógiai 
programjában előírt tantárgyi kötelezettségeit, akkor lehetősége van neki is előrehozott érettségit 
tenni. Ennek feltétele, hogy az érettségit megelőzően osztályozó vizsgát tegyen az adott és hátralévő 
évek anyagából. Például ha a 11. nyekes diák előrehozott érettségit kíván tenni a tavaszi időszakban, 
akkor előtte osztályozó vizsgát köteles tenni a 11. 12. és 13. év anyagából. A 3 megírt teszt és 
szóbeli vizsga eredménye alapján kapja a 11. 12. 13. év félévi és év végi osztályzatát. 

(Aki esetleg korábban kíván előrehozott vizsgát tenni, annak további év( ek)ből is vizsgáznia kell, 
amit szakmai tapasztalataink alapján nem javasolunk) 

A vizsga részei (minden képzési formában)

Írásbeli rész Szóbeli rész 
Időtartam Min. 90 perc 10 - 15 perc 
Aránya az 
értékelésnél 

60 % 40 % 

A vizsga értékelése 

%-os határok 
jeles (5) 85 % - tól 

jó (4) 70 % - 84 % 
közepes (3) 55 % - 69 % 

elégséges (2) 40 % - 54 % 
elégtelen (1) 0 % - 39 % 



A vizsgázó tudomásul veszi, hogy a fennmaradó évfolyamok félévi és év
végi jegye az osztályozó vizsgán elért eredménye alapján megállapított 
osztályzatai lesznek. A jelenlegi felvételi rendszer szerint a továbbtanulási 
pontszámítás is ezen osztályzatok alapján történik.

AZ ANGOL NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG ÁLTAL HASZNÁLT 
TANKÖNYVEK:

7. évfolyam:
1-2. csoport: Get To The Top 1 (MM Pub)
3. csoport. Get To The Top 2 (MM Pub)

8. évfolyam:
1-2. csoport: Get To The Top 2 (MM Pub)
3. csoport. Get To The Top 3 (MM Pub)

9. évfolyam:
NYEK
Oxenden Latham – Koenig Seligson: New English File Elementary
Oxenden Latham – Koenig Seligson: New English File Pre-Intermediate
Tim Falla, Paul A Davies: Solutions Pre-Intermediate
Tim Falla, Paul A Davies: Solutions Intermediate
Graded Readers, OUP
Jobbágy Ilona-Katona Lucia-Kevin Shopland: GCSE
Fehér Judit: Yes

10. évfolyam:
NYEK:
Oxenden Latham – Koenig Seligson: New English File Pre-Intermediate
Oxenden Latham – Koenig Seligson: New English File Intermediate
Jobbágy Ilona-Katona Lucia-Kevin Shopland: GCSE
Tim Falla, Paul A Davies: Solutions Pre-Intermediate
Tim Falla, Paul A Davies: Solutions Intermediate
Fehér Judit: Yes
Graded Readers, OUP

11. évfolyam:
NYEK:
Oxenden Latham – Koenig Seligson: New English File -Intermediate
Oxenden Latham – Koenig Seligson: New English File Upper-Intermediate
J. Gault.:Talking Points
Oxenden Latham – Koenig Seligson: New English File Advanced



Tim Falla, Paul A Davies: Solutions Upper-Intermediate

12. évfolyam:
Oxenden Latham – Koenig Seligson: New English File Intermediate
Oxenden Latham – Koenig Seligson: New English File Upper-Intermediate
Exam Excellence (OUP)
Graded Readers, OUP
Magyarics Péter: Írásbeli Érettségi feladatlapok
MM Publications: Matura plus, Matura 2 plus
Longman Exam Accelerator (pearson)

Gyakorló anyagok:
BME Angol középfok Írásbeli mintafeladatok gyűjteménye
Kereszturi E. and E. Timár, 2002. Gyakorlókönyv az angol írásbeli 
nyelvvizsgákhoz.
Tesztfeladatok. Nemzeti Tankönyvkiadó.
E. Walker-S. Elsworth, Grammar practice for Upper Intermediate Students, 
Longman
J. Gault.:Talking Points
Spotlight on Britain
Magyarics Péter: Írásbeli Érettségi Faladatsorok, középszint/ emeltszint
Murphy: English Grammar in Use- 
Dr. Borostyán Csilla Anna, Study Trips to the English-Speaking World, 
Padlás nyelviskola
könyvek
Dr. Borostyán Csilla, Középfokú kurzuskönyv an angol szóbeli és az emelt 
szintű érettségire

*Melléklet: Jelentkési lap osztályozó vizsgára


