
TÁJÉKOZTATÓ AZ 
EMELT SZINTŰ 
OKTATÁSRÓL



■ Az emelt szintű tantárgy felvétele a 11. évfolyamon 

összefügg a diákok érettségi utáni felsőoktatásba 

történő jelentkezésével.

■ Ezért már most érdemes a felvi.hu oldalát 

tanulmányozni, hogy a tervezett továbbtanuláshoz, 

milyen bemeneti feltételeket szab/hat az adott 

felsőoktatási intézmény.

■ https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_t

ajekoztato

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato


Kétszintű érettségi
■ Az érettségi vizsga szintjét  - középszint, emelt 

szint - a tanuló választja meg, függetlenül attól, 
hogy milyen szinten tanulta az adott tantárgyat.

■ Kötelező 5 tantárgyból érettségi vizsgát tenni 
■ Nemzetiségi német nyelv és irodalom

■ Magyar nyelv és irodalom

■ Matematika

■ Történelem
■ Angol nyelv vagy informatika vagy népismeret 

vagy olyan tárgy, amely a felvételihez szükséges



Emelt szintű felkészítés = lehetőség

■ + 2 óra/hét !

■ Előnye: 

–felkészít az emelt szintű érettségire 

–felkészít a felsőfokú tanulmányokra

–+ 50 pontot jelent, ha a vizsga 

eredménye 45 % feletti, és a 

tantárgy felvételi követelmény



Felvételi pontok számítása

A megadott linken elindul egy prezentáció a felvételi pontok 

kiszámításáról. Az érettségi eredménye és a felvételi 

pontszámok közötti összefüggést is megmutatja.

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/2_pontsza

mitas

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/2_pontszamitas


Emelt szintű tantárgyi követelmény

■ https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak

■ Az oldal alján találják a táblázatot, tantárgyakra lebontva.

Fontos, hogy az emelt 

szintű tantárgy 

kiválasztása előtt 

tájékozódjunk a 

tantárgyi 

követelményekről!

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak


Ki lesz a tanárom? 

■ I. Elsősorban a tantárgyfelosztástól függ, hogy ki 

fogja tanítani az adott emelt szintű tantárgyat.

■ II. Azt is mérlegeljük az emelt szintet oktató tanár 

megválasztásánál, hogy a pedagógus által tanított 

diákok közül milyen számban jelentkeznek az emelt 

szintű oktatásra.

■ III. A nem kötelező érettségi tantárgyaknál csak 

akkor tudunk emelt szintű oktatást biztosítani, ha 

minimum 5 fő jelentkezett.



Hogyan adom le a választásomat?
■ Az iskola honlapján a tájékoztató mellé 

kitesszük a jelentkezési lapot is.

■ Kérjük, töltsék le (és ki) az oldalt, írják alá és 
küldjék vissza az iskola email címére a 
megadott határidőig! Visszajelzést, abban az 
esetben is kérünk, ha a tanuló nem 
választott emelt szintű tantárgyat.

– gimi1@schillergimnazium.hu

■ Minden évben indítunk az alábbi 
tantárgyakból emelt szintű képzést:

– nemzetiségi német irodalom, magyar 
irodalom, történelem, matematika, angol 
nyelv 

– Oszloponként egy tantárgyat lehet 
bejelölni!



■Az emelt szint választása egy 

tanévre szól, erről az alábbi EMMI 

rendeletben olvashatnak.

■(20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet

14§)



Az emelt szintű órák értékelése

■ 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet

– 14. § (2) A szabadon választott tanórai foglalkozást az
értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb
évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a
kötelező tanítási órát. A tanulónak - kiskorú tanuló esetén a
szülőnek - írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon
választott tanítási órákra történő jelentkezés
jogkövetkezményeit tudomásul vette.

■ Az emelt szintű órák esetében összevont osztályzást alkalmazunk
(középszint + emelt órák jegyei).

■ Kivételt jelentenek azok a tantárgyak, amelyeket 11. (pl. informatika,
földrajz, kémia, biológia) és/vagy 12. (pl. fizika) évfolyamon nem
szerepelnek a Helyi tantervben. Ez esetben az emelt szinten kapott
érdemjegyek kerülnek be a bizonyítványba.



Az emelt szintű órák az 
órarendben 

■Az emelt szintű oktatást  plusz 2 
tanórában szervezzük meg.

–6. és 7. órák kedden és csütörtökön

■Más tanárok tanítanak emelt és 
középszinten.

■Az emelt szintű csoportok az évfolyam 
diákjaiból álló vegyes csoportok.



2020-21-es tanévben várhatóan emelt szintű 
foglalkozásokat tartó tanárok listája:

■ Német irodalom dr. Hidas Ildikó és / vagy Anka Judit

■ Magyar irodalom szervezés alatt

■ Matematika (német nyelven) Kovács János

■ Történelem Méhes Péter

■ Angol nyelv Müllner Ágnes, Müllner Tibor, Gaál 
Lívia

■ Biológia Eifert Mihály

■ Kémia Fosztó Gabriella

■ Fizika Berkó György

■ Informatika Klampeczki Anikó



Általános jelentkezési javaslatok

■ Javasoljuk, hogy a diákok kérjék ki tanáraik véleményét arról, hogy az elmúlt 

évek alatt  mutatott tanulmányai alapján javasolják-e az adott tanulónak az 

emelt szintet.

– Természetesen a véleményének figyelmen kívül hagyása mellett is lehet 

jelentkezni az emelt szintre. 

■ Mindenképpen azoknak a diákoknak ajánljuk, akik jó vagy jeles év végi 

osztályzattal rendelkeznek.

■ Az emelt szint nem egyenlő

– ≠ korrepetálás

– ≠ a középszintű tananyag ismétlésével

– ≠ a középszintű tananyag újratanulásával

– ≠   a közép szintű érettségire történő felkészítés



MUNKAKÖZÖSSÉGEK 
VÉLEMÉNYE A 

JELENTKEZÉSRŐL



Német irodalom

■ Jelentkezés megbeszélése a szaktanárral

■ Emelt szintű érettségi 70-80%-a irodalom

■ Irodalom iránt érdeklődő diákokat várják

■ Nem német korrepetálás

■ Feltétel: jó vagy jeles év végi osztályzat



Történelem

■ A diák a jelentkezés előtt egyeztessen a 
középszinten tanító tanárral.

■ Legalább jó (4) év végi osztályzat

■ Az emelt szintű óra nem korrepetálás!

– Speciális tematikája van az emelt szintű 
történelem órának.

■ A szaktanárok véleménye az, hogy megfontolandó 
11. év végén leadni a tantárgyat – erre a tanév 
végén van lehetőség – abban az esetben, ha nem 
emelt szinten akar a tanuló érettségizni.



Angol nyelv

■ Kinek ajánljuk?
– 11. év végén legalább jó érdemjegyet elérő 

diákoknak

■ Heti két emelt óra
– Emelt szintű érettségire felkészülés
– Tankönyv
– Emelt szintű szóbeli témakörök alapos ismerete
– Nem felzárkóztató óra
– Vegyes csoportok
– Év végi osztályzatok: alap és emelt órák jegyei 

alapján



Matematika

■ Szaktanárral egyeztetés a jelentkezés előtt!

■ Jelenlegi csoportbontás heti 3 óra + 2 óra emelt szintű oktatás

– Ha a tantárgyfelosztás lehetővé teszi heti 5 óra

■ Középszintű tananyagban való megfelelő jártasság (jeles vagy jó 
osztályzat)

■ Tananyag és az érettségi követelmények nagymértékben eltérnek 
a középszintű követelményektől

– Emelt szint ≠ a középszintű tananyag ismétlésével

≠ a középszintű tananyag újratanulásával

■ 80%-os emelt szintű érettségi eredményhez napi 1 óra gyakorlás 
szükséges



Informatika

■ Akiknek ajánljuk:

– 12. évfolyamon informatika emelt szintű érettségit szeretne

– Programozás iránt érdeklődő tanulók (alapismeretek, technikák) 

■ Programozási nyelv: C# 

■ Számonkérés  - havonta, írásos formában, papíron és számítógépen

■ Felkészülés

– Tanórák tananyagai egymásra épülnek

– Folyamatos tanórai jelenlét

– Otthoni tanulás

■ Nem cél: a közép szintű érettségire történő felkészítés

■ Szaktanárral – Klampeczki Anikó – feltétlenül egyeztessenek a diákok 
a jelentkezés előtt! 



Fizika
■ Akiknek ajánljuk:

– aki érettségizni akar akár közép- akár emelt szinten

– aki műszaki pályára készül 

– aki fizikából és matematikából legalább 4-es év végi 

osztályzattal rendelkezik

■ Tananyag:

– jelentős része számításos feladat, de van kísérlet, 

esszé 

– emelt szinten mérési feladatok is

– heti 3-5 óra gyakorlás szükséges



Érettségi – nyelvvizsga 
kapcsolata
■ Nemzetiségi német nyelv és irodalomból + 2 

tantárgyból német nyelvű vizsga

■ emelt szinten
– 60%- felsőfokú C1
– 25% - 59% középfok B2

■ középszinten
– 80%- középfok B2
– 60%-79% alapfok B1



Jogszabályi háttér
Érettségiről:

100/1997. (VI.13.) kormányrendelet

40/ 2002. ( V. 24.) OM rendelet

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 14§ (1)

Felsőoktatásról:
www.felvi.hu

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

2011. évi CCIV. Törvény a nemzeti felsőoktatásról

http://www.felvi.hu/


AMENNYIBEN KÉRDÉSÜK VAN, 
A KÖVETKEZŐ E-MAIL CÍMEN 
VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET:
emeltszint.schiller.2020@gmail.com


