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AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ  

FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB 

TUDNIVALÓK A 2019/2020. TANÉVBEN  

a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 
 

 

 

1. A tanulók április 24-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint 

megválasztásával kapcsolatos döntésüket.  

2. A tantárgyválasztást a szint és a felkészítő tanár megjelölésével írásban, az arra 

rendszeresített nyomtatványon lehet leadni. A jelentkezési lapokat  

– pontosan kitöltve, a szülő és a tanuló aláírásával – az osztályfőnököknek kell 

átadni. 

3. A jelentkezés aláírásával a szülő és a tanuló arról is nyilatkozik, hogy a 

jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 

4. Ha a tanulót a jelentkezése alapján felvették az érettségi előkészítőre, akkor azon 

a tanítási év végéig köteles részt venni. Az előkészítő foglalkozás az értékelés 

és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy 

kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.  

5. A tanuló és szüleje minden év május 2-ig jelezheti írásban, hogy a következő 

tanévben nem kíván részt venni az előkészítő foglalkozásokon, illetve egy már 

működő előkészítőbe kíván bekapcsolódni. 

6. Az előkészítőbe való bekapcsolódás az augusztus végi vizsgaidőszakban letett 

sikeres különbözeti vizsgával lehetséges.  

7. A jelentkezés beadása előtt célszerű konzultálni a választott tárgy szaktanárával 

és az osztályfőnökkel. 

 

 

 

 

Debrecen, 2019. március 19. 

 

 Tikász Katalin  

 intézményvezető-helyettes 
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FAKULTÁCIÓK  
2019/2020. TANÉV 

 

 
 

 

MATEMATIKA FAKULTÁCIÓ 
 

2019/2020. tanév 

Heti 5 óra 

 

Tanár: Dézsi András 

 

 

Cél: Emelt és középszintű érettségire felkészítő fakultáció, a középszintű tananyag elmélyítése és az 

emelt szinten előírt tananyag elsajátítása. 

A fakultációra a leendő 11. B és 11. D osztály tanulói jelentkezhetnek. 
 
 

 

MATEMATIKA FAKULTÁCIÓ 
 

2019/2020. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Bécsi Orsolya 
 

 

Cél: Emelt és középszintű érettségire felkészítő matematika fakultáció, a középszintű tananyag 

elmélyítése és az emelt szinten előírt tananyag elsajátítása angol és magyar nyelven.  

A fakultációra a leendő 11. C osztály tanulói jelentkezhetnek.  

 

 

 

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 
 

2019/2020. tanév 

Heti 2 óra 

  

Tanár: Galambosné Hornyák Erika 
 

 

Cél: Emelt szintű érettségire felkészítő fakultáció angol nyelven a leendő 11. C osztály számára.  

 a témakörök és az érettségi követelmények feldolgozása 

 feladatmegoldás 

 esszék írásának gyakorlása 

 szóbeli témakörök áttekintése 
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TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 
 

2019/2020. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Rentka László 
 

 

Cél: Emelt szintű érettségire felkészítő fakultáció.  

 

Már tudod, hogy szükséged lesz a történelemre a továbbtanuláshoz? 

Szeretnél biztosra menni, és egy jó történelem érettségit szerezni? 

Vagy csak szeretnél valami hasznosat tanulni egy jó csapatban? 

 

Ha a fentiek közül bármelyikre igen a válaszod, akkor Neked szól az emelt szintű történelem 

fakultáció, ahol céltudatosan készülhetsz az új típusú emelt szintű történelem érettségire történelmi 

forrásokkal, kreatív feladatokkal, kis csoportokban. 

 

 

 

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 
 

2019/2020. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Papp Viktor  
 

 

Cél: Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő fakultáció a 11. osztályos tanulók számára.  

 a témakörök és az érettségi követelmények áttekintése 

 feladatmegoldás 

 esszék írásának gyakorlása 

 

 

 

TÁRSADALOMISMERET FAKULTÁCIÓ 

 

2019/2020. tanév 

 Heti 2 óra  

 

Tanár: Völgyesiné Lukács Katalin  
 

 

Cél: közép- és emelt szintű érettségire felkészítő fakultáció mindazoknak, akik érettségizni 

szeretnének társadalomismeretből. (Ez a tantárgy csak fakultáció keretében lesz elérhető.) 

Érettségizni csak a fakultáció választásával lehetséges. 

Témák: a jog világa, a magyar állam működése, a család, a munka világa, a jelenkor problémái, a 

személyiség- és a közösségek pszichológiája, stb.  

Várom minden érdeklődő, felvételiző jelentkezését! 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM FAKULTÁCIÓ 
 

2019/2020. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Nagy Ágnes 

 

Cél:  

- irodalomelméleti ismeretek elmélyítése  

- irodalomértelmezői módszerek elmélete és gyakorlata 

- a magyar irodalomtörténet összefüggéseinek feltárása 

- a közép-és emelt szintű érettségihez szükséges kompetenciák fejlesztése 

- a középszintű érettségi követelményrendszerének áttekintése  

- az emelt szintű érettségi témaköreinek megbeszélése 

- szövegértési-és szövegalkotási feladatok 

Minden érdeklődőt szeretettel várok!  

 

 
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM FAKULTÁCIÓ 

 

2019/2020. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Pető Csaba Józsefné 

 

Cél:  

 a szövegértési kompetencia fejlesztése 

 az irodalom és nyelvtan tananyag elmélyítése 

 a gyakorlati szövegfajták megismerése, gyakorlása 

 a műelemzés, összehasonlító elemzés gyakorlása 

 az érettségi témakörök elmélyítése, gyakorlása 

 egyéni olvasmányélmények megosztása 

 beszámolók készítése választott művekről, alkotókról 

 

Minden osztályból szeretettel várom az érdeklődőket!  

 
 

INFORMATIKA FAKULTÁCIÓ 

 

2019/2020. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Senk Lajos 
 

Cél: felkészítés a közép-és emelt szintű érettségire,  

A fakultációra jelentkezők megismerkedhetnek a C++ programozási nyelv alapjaival. Gyakorlati 

feladatok segítségével felkészülhetnek a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára. Egyre több 

egyetem fogadja el az informatika érettségit felvételi tárgyként.  
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FIZIKA FAKULTÁCIÓ 
 

2019/2020. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Rácz Rita 
 

 

Cél: Középszintű és emelt szintű érettségire való felkészítő fakultáció 

 

A fizika fakultáció választása mindazoknak ajánlott, akik fel szeretnének készülni a jó érettségi 

eredmény elérésére fizikából kihasználva a gimnáziumban adott lehetőségeket. A fizika érettségi 

választása azoknak ajánlott, akik olyan pályára készülnek, amelyhez szükség van azokra a 

kompetenciákra és tárgyi tudásra, amit a fizika érettségire való készülés során megszerezhetnek. 

Ezekre a pályákra a műszaki egyetemek szakjain és a tudományegyetemek természettudományi 

szakjain lehet felkészülni. Ma már nem csak az egyetemekre való bejutás a kihívás, hanem az 

egyetemeken való bent maradás, illetve annak 5 év alatti sikeres elvégzése. Ez utóbbira készít fel a 

fizika fakultáció. Ennek érdekében a fizika fakultáción az a célunk, hogy olyan diákokat képezzünk 

akik: 

 rutinszerűen felkészültek az érettségi szituációra (teszt, esszé és feladat megoldás); 

 felkészültek az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek 

megértésére és alkalmazására;  

 elsajátítják a fizikus gondolkodásmód alapjait (probléma-megoldó képesség, kreativitás, 

egzaktság, ellenőrizhetőség igényének kialakulása stb.);  

 szeretik a fizikát  

 megtanulnak szabatosan, pontos fogalmakat alkalmazva előadni gondolataikat. 

 

A foglalkozásokon a közép- és emelt szintű érettségi témaköreit dolgozzuk fel a tanult ismeretek 

szélesítésével és elmélyítésével. A témakörökhöz kapcsolódóan kísérleteket, méréseket végzünk, és 

nagyon sok feladatot oldunk meg. A témakörök végén átfogó számonkéréssel zárjuk le az anyagot. 

  

Ajánlom a fakultációt azoknak, akik műszaki, természettudományos vagy orvosi pályára készülnek, 

akiket érdekel a fizika, valamint akik céltudatosak, elhivatottak. 

 

 

BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ 
 

2019/2020. tanév 

Heti 2 óra 

  

Tanár: Tóthné Dr. Kosztin Beáta  
 

 

Cél: Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő fakultáció a biológia iránt érdeklődő, biológiából 

továbbtanulni akaró diákok részére.  

Szorgalmas, kitartó munkára képes tanulókat várok. Rendszeres tanulás és számonkérés. 
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BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ 
 

2019/2020. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Faragó Tímea  
 

 

Cél: Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő fakultáció a biológia iránt érdeklődő, biológiából 

továbbtanulni akaró diákok részére.  

Szorgalmas, kitartó munkára képes tanulókat várok. Rendszeres tanulás és számonkérés. 

 

 

 

FRANCIA FAKULTÁCIÓ 
 

2019/2020. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Dr. Zsolnay-Nagyné Farkas Zsuzsanna 
 

 

Cél: a tanulók felkészítése az emelt szintű érettségi vizsgára, illetve a nyelvvizsgára.  

A nyelvtani ismeretek elsajátítása és gyakorlása az érettségi követelményekben megfogalmazott 

témakörök alapján történik.  
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Célja: felkészítés a középfokú nyelvvizsgára 

(ORIGO, CILS, BME) és emelt szintű 
érettségire.  

 

2019/2020. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Lakatosné Pethő Ildikó 
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KÉMIA FAKULTÁCIÓ 
 

2019/2020. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Borsi Erzsébet 
 

 

Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő fakultáció a kémia iránt érdeklődő, a kémiából 

továbbtanulni akaró diákok részére. Ajánlom a fakultációt azoknak, akik természettudományos vagy 

orvosi pályára készülnek, akiket érdekel a kémia, valamint akik céltudatosak, elhivatottak. 

 

 

 

MATEMATIKA FAKULTÁCIÓ 
 

2019/2020. tanév 

Heti 6 óra 

 

Tanár: Borsi Erzsébet 
 

 

Cél: Emelt és középszintű érettségire felkészítő fakultáció, a középszintű tananyag elmélyítése és az 

emelt szinten előírt tananyag elsajátítása. 

A fakultációra a leendő 11. A osztály tanulói jelentkezhetnek. 

 

 

 

ANGOL FAKULTÁCIÓ 
 

2019/2020. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Berettyán Zoltán 
 

 

Cél: Közép- és felsőfokú nyelvvizsgára valamint emelt szintű érettségire felkészítő fakultáció. 

 

Követelmény:  

 négyes-ötös év végi osztályzat 

 intermediate (középhaladó szintű) angol nyelvtudás (B1) 

 

 

 



8  

NÉMET FAKULTÁCIÓ 
 

2019/2020. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Csóré Piroska 
 

 

 

Cél:. Elsősorban azokat a diákokat várom, akik heti három órában 
tanulják a nyelvet, céljuk a B2-es nyelvvizsga megszerzése, ill. 
érettségizni szeretnének, s ezért nem sajnálnak időt áldozni és 
kitartóan dolgozni a cél érdekében. 
 
 

Ne feledjétek: nektek már szükséges a 2. nyelvvizsga a 
plusz felvételi pontért! 
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EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 
2019/2020. TANÉV 

 

 

 

MAGYAR-ANGOL VITAKÖR 
 

2019/2020. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Belinszky Péter 
 

 

Cél: Magyar-angol kétnyelvű vitaklubunkban együtt tanulunk érvelni, vitatkozni és esetenként 

szónokolni. Izgalmas témákat körüljárva megismerkedünk az érvek fajtáival, felismerjük és 

hatástalanítjuk a hamis érveket, és gyakran magunkkal sem értünk egyet.  

Különböző nemzetközi vitaformákban nevezünk országos (esetleg nemzetközi) magyar és angol 

nyelvű vitaversenyekre. Várunk mindenkit, aki szeret és hajlandó gondolkodni. Középszintű angol 

nyelvtudás hasznos. 

 

 

 

FIZIKA SZAKKÖR 
 

2019/2020. tanév 

Heti 1 óra 

 

Tanár: Orosz Norbert 
 

 

Cél: Középszintű és emelt szintű érettségire való felkészítő fakultáció 

A fizika fakultációra járó végzős diákok számára ajánlott foglalkozás.  

 

 

 

SPANYOL SZAKKÖR 
 

2019/2020. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Terdik Borbála 
 

 

A1 és A2 szinten a spanyol nyelvi és civilizációs szakkörórák. 
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RAJZ SZAKKÖR 
 

2019/2020. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Szabó Andrea 
 

 

Szeretsz rajzolni, festeni, szeretnél pályázatokon, versenyeken indulni, megismerkedni más 

technikákkal?  

A következő tanévben szakkör formájában elmélyítheted tudásodat, ismereteidet, és még a 

kreativitásodat is fejlesztheted! 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várok! 

 

 

 

NÉMET NYELV SZAKKÖR 
 

2019/2020. tanév 

Heti 1 óra 

 

Tanár: Simon Andrea 
 

 

A szakkör célja: ismerkedés a német nyelvű üzleti kommunikációs nyelvvel. 

 

A kurzust elvégzők előnyre számíthatnak a debreceni üzleti szolgáltató cégeknél (Business Service 

Center) diákmunka, majd később a munkavállalás terén. 

 

Minden jelentkezőt szeretettel várok! 

 

 


