
Négy évfolyamos reál jellegű osztály (angol – német)  

Kód: 4000 

 
 

Azoknak ajánljuk a képzést, akik érdeklődnek a reál tantárgyak iránt, nyitottak a matematika, a 

természet titkainak megismerésére. A kiadott kerettantervi ajánláshoz viszonyítva magasabb 

óraszámban tanulják a biológiát, kémiát, matematikát, fizikát, valamint az angol és német nyelvet. 

 

A 11. és 12. évfolyamon 4-4 órában a tanulók határozhatják meg, hogy milyen tanórákon kívánnak részt 

venni. Ezzel azt szeretnénk elősegíteni, hogy minél jobban felkészülhessenek az egyetemi 

továbbtanulásra, az emelt szintű érettségire. Olyan tantárgyakat tanuljanak magasabb óraszámban 

melyekre vélhetően szükségük lesz. 

 

Az osztály tanulói angol és német nyelvet tanulnak. Az angol nyelv haladó színtől indul. Az a célunk, 

hogy a tanulók legalább egy B2 szintű nyelvvizsgával rendelkezzenek a gimnáziumi évek befejezésekor. 

Építünk az általános iskolából hozott nyelvi tudásra, a 10. év befejezése után, igény esetén nyelvvizsgára 

felkészítő foglalkozásokat indítunk. 

 
 

Mit kell tudni a felvételiről? 

 

A szóbeli felvételi angol nyelvből van. Azok a tanulók, akik a 2000 vagy 3000-es kódszámú 

tagozatra is jelentkeznek, a matematika vagy biológia szóbelin elért eredmény beszámítását 

kérhetik. Ebben az esetben nem kell angol nyelvből szóbeli felvételi vizsgát tenni. 
 

Szóbeli követelmények angol nyelvből 
 

A szóbeli felvételi két részből áll: 

 

 

I, Bemelegítő beszélgetés 

 - néhány kérdést teszünk fel a vizsgázónak, amire rögtön kell reagálnia: 

 

 Pl: What sports do you like? Why? 

  Welche Sportarten hast du gern? 

 

 What do you do in your free time? 

 Was machst du in deiner Freizeit? 

 

 

II, Képleírás  

 

 A vizsgázó kap két képet.  

A képek közül választhat, hogy melyikről szeretne önállóan beszélni. 

 

Egy kép és ennek mintamegoldása angol nyelven: 

 



 
 

 

In this picture I can see a family: a mother, a father and three children. Their dog is also in the picture. 

It’s a big family. All of them are wearing trousers. The mother is thin, but the others are a bit fat. The 

youngest child looks angry. The oldest boy looks sad. He has an earring. The girl has glasses and she is 

wearing a cap. I think they like their pet very much.  

In my opinion, this picture is from the popular cartoon ″Family Guy″. I like it very much and I often 

watch it on TV.  

 

 
 

Témakörök a bemelegítő beszélgetéshez, és a képleíráshoz.  

 
 

1. Személyes vonatkozások, család: 
Családi élet 

Mindennapi otthoni teendők  
 

2. Ember: 
Emberek külső/belső jellemzése 

Barátok 

Vásárlás 
 

3. Környezetünk: 
Otthon 

Lakóhely 

Házi kedvencek 

Időjárás 
 

4. Az iskola: 
Tantárgyak, órarend 
 

 

5. Életmód: 
Napirend 

Étkezési szokások 

Ételek 

Betegségek 
 

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Sportolás 

Olvasás, tv, számítógép, stb. 
 

7. Utazás, turizmus: 
A közlekedés eszközei 

Nyaralás 
 

  



 

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés  

 

 

reál jellegű osztály 

 

 
 

Tantárgyak, műveltségi területek 9.o 10.o 11.o 12.o 

Magyar nyelv és irodalom  3 4 4 4 

Matematika 3 4 4 4 

Történelem  2 2 3 3 

Állampolgári ismeretek     1 

kémia 2 2   
fizika 2 3 2  
biológia 3 2 1 2 

földrajz 2 1   
első Idegen nyelv (angol) 4 4 5 5 

második idegen nyelv (német) 3 3 4 4 

ének-zene 1 1   
vizuális kultúra 1 1   
dráma és színház   1  
mozgókép és médiaismeret*    1 

digitális kultúra 2 1 2  
testnevelés 5 5 5 5 

Közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 34 34 32 30 

Szabadon tervezhető órakeret   2 4 

Maximális órakeret 34 34 34 34 

 

 

 


