
TÁJÉKOZTATÓ AZ 
EMELT SZINTŰ 
OKTATÁSRÓL



Tisztelt Szülők, 
kedves 10. évfolyamos Diákok!

■ Bár a rendes érettségi vizsga letételére csak 2023. 

májusában kerül sor, mégis most a 10. évfolyam 

végén kell a diákoknak először arról dönteniük, 

milyen irányba tervezik folytatni felsőoktatási 

tanulmányaikat és ennek az előzetes döntésnek 

tükrében érdemes megfontolniuk azt, hogy melyik 

tantárgyat vagy tantárgyakat akarják emelt szinten 

tanulni.

■ A döntéshez ezzel a prezentációval szeretnénk 

segítséget nyújtani.



■ A pályaválasztáshoz nyújt tájékoztatót a felvi.hu

oldala, amelynek tanulmányozását az emelt szintű 

tantárgy felvétele előtt feltétlenül javasoljuk.

■ Az oldalon lehet tájékozódni arról, hogy a tervezett 

továbbtanuláshoz, milyen bemeneti feltételeket 

szab/hat az adott felsőoktatási intézmény.

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

ajekoztato/FFT_2021A



AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL



■ Érvényes érettségi vizsgát öt tantárgyból 
kell tenni 

■ Nemzetiségi német nyelv és irodalom

■ Magyar nyelv és irodalom

■ Matematika

■ Történelem

■ Egy választható tantárgy 

– Pl. olyan tárgy, amely a felvételihez 
szükséges vagy angol nyelv vagy 
informatika vagy népismeret stb.



■ Érettségi tantárgy csak olyan tantárgy lehet, amely 

szerepel az iskola Helyi tantervében és év végi 

osztályzattal minősítették.

■ Az iskola Helyi tantervében nem szerepelő 

tantárgyak esetében a diákok számára lehetőség 

van arra, hogy vendégtanulói jogviszonyban más 

iskolában szerezzék meg az adott tantárgyból az év 

végi jegyeket. 

■ A vendégtanulói jogviszony létrejöttét a tanuló vagy a 

gondviselő kezdeményezi a kérelem benyújtásával, 

amelyben megnevezik az általuk megkeresett 

intézményt.



■ Az érettségi vizsga egyrészt lezárja a középfokú 
tanulmányokat, másrészt az eredményei 
beszámítanak a felvételi pontokba. 

■ A tanuló minden tantárgy esetében maga dönti el, 
hogy azt középszinten vagy emelt szinten szeretné 
letenni (= kétszintű érettségi rendszer).

■ Az érettségi tantárgy vizsgaszintjének 
megválasztásában szerepet játszhat, 
– hogy az adott felsőoktatási intézmény milyen 

felvételi követelményt írt elő,
– hogy a diákok melyik szint választásával érnek el 

kedvezőbb pontszámot.



■ Az érettségi vizsgaszint választásának nem 
előfeltétele, hogy az adott tantárgyat, milyen 
szinten tanulta a tanuló.

– Pl. A diák heti 3 órában tanulja a 
történelem tantárgyat – vagyis nem jár 
emelt szintű képzésre – és mégis úgy dönt 
12.-ben, hogy ebből a tantárgyból emelt 
szinten fog vizsgázni. Erre van lehetősége.

– De ugyanez fordítva is igaz, ha valaki emelt 
szintre jár egy tantárgyból, nem kötelező 
emelt szinten érettségiznie.



AZ EMELT SZINTŰ 
FELKÉSZÍTÉSRŐL 
(FAKULTÁCIÓ)



Emelt szintű tantárgyi követelmény

■ https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak#1

■ Az oldal alján találják a táblázatot, tantárgyakra lebontva.

Fontos, hogy az emelt 

szintű tantárgy 

kiválasztása előtt 

tájékozódjunk a 

tantárgyi 

követelményekről!



Emelt szintű felkészítés = lehetőség

■ + 2 óra/hét/tantárgy !

■ Előnye: 

–felkészít az emelt szintű érettségire 

–felkészít a felsőfokú tanulmányokra

–+ 50 pontot jelent, ha az érettségi  

vizsga eredménye 45 % feletti, és a 

tantárgy felvételi követelmény



Ki lehet 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.



A 2021-2022-es tanévben várható emelt 
szinten tanítók névsora:

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

■ Magyar irodalom Györgydeák Mariann

■ Matematika (német nyelven) Geszler Katalin és/vagy Kovács János

■ Történelem Méhes Péter

■ Angol nyelv Müllner Ágnes, Müllner Tibor, Gaál 
Lívia, Keszléri Orsolya

■ Biológia Fischer Mónika

■ Kémia Fosztó Gabriella és/vagy Fischer Mónika

■ Fizika Berkó György és/vagy Bánné Szabó Anikó

■ Informatika Klampeczki Anikó



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:

■„14. § (1) Ha a tanulót - kérelmére -
felvették a szabadon választott 
tanítási órára, a tanítási év végéig, 
vagy, ha a tanítási év vége előtt 
befejeződik, az utolsó tanítási óra 
befejezéséig köteles azon részt 
venni.”

■(20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet)



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 értékelése

■ Az emelt szintű órák esetében összevont osztályzást

alkalmazunk a magyar irodalom, német irodalom,

matematika, történelem, angol nyelv tantárgyak

esetében. A bizonyítványban szereplő jegy átlaga a

középszintű + emelt szintű órák jegyeiből adódik.

■ Azoknak a tantárgyaknak az esetében, amelyeket a 11.

(pl. informatika, földrajz, kémia, biológia) és/vagy a 12.

(pl. fizika) évfolyamon a Helyi tantervben nem oktatunk,

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.



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 tanár véleményének figyelmen kívül hagyása mellett is 

lehet jelentkezni az emelt szintre. 

■ Mindenképpen azoknak a diákoknak ajánljuk az emelt szintet, akik jó vagy

jeles év végi osztályzattal rendelkeznek az adott tantárgyból.

■ Az emelt szint nem egyenlő

– ≠ korrepetálással

– ≠ a középszintű tananyag ismétlésével

– ≠ a középszintű tananyag újratanulásával

– ≠   a közép szintű érettségire történő felkészítéssel



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?
– 10. 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

■ 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



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/


KÖSZÖNJÜK 
A 

FIGYELMET!
KÉRDÉS ESETÉN KÉRJÜK A 

GIMI1@SCHILLERGIMNAZIUM.HU
CÍMRE ÍRJANAK! 
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