
TÁJÉKOZTATÓ AZ 
EMELT SZINTŰ 
OKTATÁSRÓL



Érettségi a mostani 10. 
évfolyamnak: 2024. május

■ Hasznos oldalak az emelt szintről 
történő döntés előtt:

■ https://palyaorientacio.nive.hu/

■ https://palyaorientacio.nive.hu/vid
eotar

■ https://www.felvi.hu/

■ https://www.oktatas.hu/koznevele
s/erettsegi/kozismereti_vizsgatarg
yak_2024tol

https://palyaorientacio.nive.hu/
https://palyaorientacio.nive.hu/videotar
https://www.felvi.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kozismereti_vizsgatargyak_2024tol


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 vizsga …

■ lezárja a középfokú 

tanulmányokat

■ eredményei 

beszámítanak a felvételi 

pontokba 

■ szintjét a tanuló minden 

tantárgy esetében maga 

választja meg



Hát én immár mit válasszak?
■ A döntésben szerepet játszhat 

– felvételi követelmény (emelt szintű 
tantárgy)

– kedvezőbb pontszám elérése
– egyéni motiváció

Emelt szint Középszint



Tényleg emelt szintű érettségi kell ahhoz, 
hogy felvegyenek?

■ Röviden a válasz: igen. 

■ Általános felvételi követelmény (alapképzésre, osztatlan képzésre)

– legalább egy tárgyból emelt szintű érettségi eredmény

+ 50 pontot jelent, ha az érettségi  vizsga eredménye 45 % feletti, és 

a tantárgy felvételi követelmény



Csak akkor vizsgázhatok emelt szinten, 
ha jártam emelt szintű felkészítésre?

■ A vizsgaszint választásának nem előfeltétele, 

hogy az adott tantárgyat, milyen szinten 

tanulta a tanuló.

■ De

■ Az emelt szintű felkészítés egy lehetőség ….



AZ EMELT SZINTŰ 
FELKÉSZÍTÉSRŐL



Emelt szintű felkészítés = lehetőség

■ + 2 óra/hét/tantárgy !

■ Előnye, hogy felkészít:

–az emelt szintű érettségire 

–a felsőfokú tanulmányokra



Ki lesz a tanárom? 
Mit válasszak?
■ Tantárgyfelosztás függvénye

■ Jelentkezési lap

■ Minden évben:

– nemzetiségi német irodalom, 

magyar irodalom, történelem, 

matematika, angol nyelv 

■ Jelentkezéstől függően (5 fő ) 

■ Az emelt szint választása egy 

tanévre szól! 

(20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet

14§)



Néhány kiegészítés…

■ Nat 2020 szerint tanuló osztályoknál (10.d és 10.e):

– Természettudomány tantárgy kötelező, ha a tanuló nem 

választott emelt szinten természettudományos tárgyat (pl. kémia, 

fizika, biológia, földrajz)

■ Ebben az esetben legalább két órát fel kell vennie (pl. egy emelt 

szintű tantárgy vagy 2 óra középszintű felkészítő)

– Ha a tanuló emelt szinten választott természettudományos 

tantárgyat pl. fizika, kémia, biológia, földrajz, nincs 

természettudomány tantárgya.

■ Az emelt szinten tanult fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyak 

tartalmazzák az emelt szintű érettségi vizsgakövetelményeit.



Az emelt szintű órák értékelése

■ Összevont osztályzás

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

– bizonyítványban szereplő jegy átlaga= középszintű +
emelt szintű órák jegyei

■ 11. és 12. évfolyamon csak emelt szinten oktatott tárgy

– 11. évf. pl. informatika, földrajz, kémia, biológia

– 12. évf. pl. fizika

– az emelt szinten kapott érdemjegyek kerülnek be a
bizonyítványba



További információk 

■Az emelt szintű oktatást  plusz 2 
tanórában szervezzük meg.

–6. és 7. órák kedden és csütörtökön

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

■Más tanárok tanítanak emelt és 
középszinten.



A 2022-2023-as tanévben várható emelt 
szinten tanítók névsora: ????

■ Német irodalom dr. Hidas Ildikó / Anka Judit

■ Magyar irodalom Szeitz Teodóra  

■ Matematika Geszler Katalin / Kovács János / Szabó Balázs

■ Történelem Méhes Péter

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

■ Biológia Fischer Mónika

■ Kémia Fosztó Gabriella / Fischer Mónika

■ Fizika Berkó György / Szabó Anikó

■ Informatika/dig.kult. Klampeczki Anikó / Zoltai-Jantó Ildikó



Általános jelentkezési javaslatok

■ Szaktanárok véleménye 

– Természetesen a tanár véleményének figyelmen kívül 
hagyása mellett is lehet jelentkezni az emelt szintre. 

■ Jó vagy jeles év végi osztályzat

■ Az emelt szint nem egyenlő

≠ a korrepetálással

≠ a középszintű tananyag ismétlésével

≠ a középszintű tananyag újratanulásával

≠  a középszintű érettségire történő felkészítéssel



2022. május 10.

■Információs délután

■Időtartam: 14:45 – 16:00

■Helyszín: kijelölt tantermek



MUNKAKÖZÖSSÉGEK 
VÉLEMÉNYE A 

JELENTKEZÉSRŐL



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 abban az esetben, 

ha nem emelt szinten akar a tanuló érettségizni.



Német irodalom

■ Jelentkezés megbeszélése a szaktanárral

■ Emelt szintű érettségi 70-80%-a irodalom

■ Irodalom iránt érdeklődő diákokat várják

■ Nem német korrepetálás



Magyar irodalom

■ Jelentkezés feltétele: legalább jó érdemjegy 10. év végén

magyar irodalom, valamint magyar nyelv tantárgyakból

■ Előzetes egyeztetés a szaktanárral.

■ Tananyag: irodalomelmélet és irodalomtörténet

– Részben a középszintű anyag átismétlése – irodalmi

jártasságra és meglévő tudásra építve –, főként pedig

annak kiegészítése az emelt szintű tananyaggal.

■ Írásbeli és szóbeli szövegtípusok elsajátítása és

alkalmazása



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

– 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



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



Informatika (10.a.b. és c. osztályok)

■2024. január 1-től megszűnik a tantárgy

■Utolsó érettségi lehetőség: 2023-as őszi 

érettségi

–Előrehozott érettséginek minősül 

(szükséges osztályozóvizsga)

■1 év alatt 2 év anyagát kell elsajátítani!



Megoldási javaslatunk

■ Heti két órarendi óra – 11. évf. emelt informatika 

témakörei (programozás)

■ Heti két óra délutáni  online foglalkozás  - 12. évf. 

emelt informatika témakörei

■ Felkészülés

– Külön-külön feladott házi feladatok elkészítése 

(2*2 óra)

– Nyári szünet alatt: folyamatosan gyakorló 

feladatok megoldása 

– Cél: gyakorlat szerzése minden témakörben



Informatika
■ A programozás témaköréhez kapcsolódó fontosabb 

információk:
– Programozási nyelv: C#

■ Számonkérés
– havonta, írásos formában, papíron és számítógépen

■ Felkészülés:
– Tanórák tananyagai egymásra épülnek
– Folyamatos tanórai jelenlét
– Otthoni tanulás

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



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/

