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AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ  

FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB 

TUDNIVALÓK A 2021/2022. TANÉVBEN  

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

 

 

 

1. A tanulók április 16-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 április 22-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, 2021. március 20. 

 

 

 

 Tikász Katalin  

 intézményvezető-helyettes 
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FAKULTÁCIÓK  
2021/2022. TANÉV 

 
 

 

MATEMATIKA FAKULTÁCIÓ 
 

2021/2022. tanév 

Heti 5 óra 

 

Tanár: Cselényi László 

 

 

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 
 

2021/2022. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Ágostonné Frantsik Éva 
 

 

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 
 

2021/2022. 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 
 

2021/2022. 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. 

 

 

TÁRSADALOMISMERET FAKULTÁCIÓ 

 

2021/2022. 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! 

 

 

 

 

MAGYAR FAKULTÁCIÓ 
 

2021/2022. tanév  

Heti 2 óra 

 

Tanár: Kluka Hajnalka 
 

Cél: emelt szintű érettségire való felkészítés 

A műelemzési szempontok, korstílusok, stílusirányzatok, műnemek, műfajok rendszerező 

áttekintése. Az érettségi típusfeladatok gyakorlása, műveltségi feladatsorok megoldása, reflektálás, a 

gyakorlati írásbeliséghez tartozó feladatok megoldása. A szóbeli érettségihez szükséges tananyag 

feldolgozása, átismétlése, elmélyítése.    

Szeretettel várok minden kedves érdeklődőt! 
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        MAGYAR FAKULTÁCIÓ 
 

   2021/2022. tanév 

        Heti 2 óra 

 

Tanár: Dr. Módis Lászlóné 
 

 

Cél: emelt szintű érettségire való felkészítés 

A műelemzési szempontok, korstílusok, stílusirányzatok, műnemek, műfajok rendszerező 

áttekintése. Az érettségi típusfeladatok gyakorlása, műveltségi feladatsorok megoldása, reflektálás, a 

gyakorlati írásbeliséghez tartozó feladatok megoldása. A szóbeli érettségihez szükséges tananyag 

feldolgozása, átismétlése, elmélyítése.    

Szeretettel várok minden kedves érdeklődőt! 

 
 

INFORMATIKA FAKULTÁCIÓ 

 

2021/2022. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Senk Lajos 
 

Cél: felkészítés a közép-és emelt szintű érettségire,  

A fakultációra jelentkezők megismerkedhetnek a Python programozási nyelv alapjaival. Gyakorlati 

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

egyetem fogadja el az informatika érettségit felvételi tárgyként.  

 
 
 

BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ 
 

2021/2022. tanév 

Heti 2 óra 

  

Tanár: Tóthné Dr. Kosztin Beáta  
 

 

Cél: Biológiából továbbtanulni akaró, érdeklődő diákok felkészítése a közép- és emelt szintű 

érettségire. 

A tananyag részét képezik az elengedhetetlen kísérletek, megfigyelések és mikroszkópos 

vizsgálatok is.  

Az elméleti témakörök kiegészítésén, mélyítésén túl, cél a feladatok megoldásban való rutin 

megszerzése. 

 

Elhivatott, szorgalmas, kitartó munkára képes tanulókat várunk. 
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BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ 
 

2021/2022. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Süveges Csaba  
 

 

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

továbbtanulni akaró diákok részére.  

Elhivatott, szorgalmas, kitartó munkára képes tanulókat várunk 

 

 

 
FRANCIA FAKULTÁCIÓ 

 

2021/2022. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Dr. Zsolnai-Nagyné Farkas Zsuzsanna 
 

 

Cél: a tanulók  

             -  nyelvtudásának, valamint civilizációs ismereteinek bővítése 

             - közép ill. emelt szintű érettségi vizsgára és/vagy nyelvvizsgára történő felkészítése  

            - franciaországi tanulmányok nyelvi előkészítése  

 A tanév során fejleszteni fogjuk  

 a nyelvi (lexikai és grammatikai) ismereteket 

 a megértési ( olvasott és hallott szövegértési) készségeket 

 az aktív nyelvhasználathoz szükséges ( szóbeli és írásbeli  ) kommunikációs készségeket, 

melyekben aktualitások, civilizációs ismeretek és érdekességek is helyt kapnak, hogy a faktra 

jelentkezők a naprakészség jegyében bővíthessék nyelvismeretüket , készíthessék elő esetleges 

franciaországi tanulmányaikat vagy készülhessenek érettségijükre, nyelvvizsgájukra. 

A megértési és kommunikációs készségek, lexikai és grammatikai tartalmak egy-egy témakörhöz 

kapcsolódóan szerveződnek egységgé. 

Et voilà, je vous attends pour découvrir ensemble la beauté de la langue française! 

 

 

 

 

 



 

6  

 
KÉMIA FAKULTÁCIÓ 

 

2021/2022. tanév 

Heti 2 óra 

Tanár: Borsi Erzsébet 
 

 

 

 

Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő fakultációt javaslom azoknak a tanulóknak, akik a 

kémia tantárgy iránt érdeklődnek, természettudományos vagy orvosi pályára készülnek. 

A tanulás szervezést online, e-learning formájában is tervezem az iskolai óraszámon felül. Egy 

csoportban folyamatos információáramlás, feladatmegoldás történik, ahol egymástól is sokat 

tanulhattok. Ha kérdésed merül fel, azonnali segítséget kaphatsz tanárodtól, diáktársaidtól.  

Ha egy innovatívan működő kémiai érdeklődésű csapat tagja kívánsz lenni, ne habozz a 

jelentkezéssel!   

 

 

  

 
Olasz nyelvi fakultáció 

 2021/2022. tanév  

Heti 2 óra 

 

Tanár: Németh Katalin 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Célja: felkészítés a középfokú nyelvvizsgára 

(ORIGO, BME) előrehozott érettségire. 
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ANGOL  

FAKULTÁCIÓ 
 

2021/2022. tanév 

Heti 2 óra 

 

Tanár: Póti Boglárka 
 

 

Cél: Nyelvvizsgára valamint emelt szintű érettségire felkészítő fakultáció. 

 

Követelmény: 

 négyes-ötös év végi osztályzat 

 intermediate (középhaladó szintű) angol nyelvtudás (B1) 

 

 

  

 

         

 
NÉMET FAKULTÁCIÓ    2021/2022. tanév                                 

  Heti 2 óra 

   

  Tanár: Csóré Piroska 

 
 

   
  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.  
   

  Jelentkezéseteket várja: 
       Csóré Piroska tanárnő 
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FIZIKA FAKULTÁCIÓ 

 

                     2021/2022. tanév 

                           Heti 2 óra 

 

     Tanár: Orosz Norbert 

 

Cél: Középszintű és emelt szintű érettségire való felkészítő fakultáció 

 

A fakultáción 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, akiknek a továbbtanulásához a fizika érettségi szükséges, akiket 

érdekel a fizika valamint akik céltudatosak, elhivatottak. 

 

 

 

 

MATEMATIKA FAKULTÁCIÓ  
11. évfolyam részére 

 

2021/2022. tanév 

Heti 6 óra 

 

                  Tanár: Borsi Erzsébet 

 

 

Cél: Emelt- és középszintű érettségire való felkészítő fakultáció 

 

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

szélesítésével és elmélyítésével. A témakörökhöz kapcsolódóan nagyon sok feladatot oldunk meg. 

A témakörök végén átfogó számonkéréssel zárjuk le az anyagot. Az emelt szinten érettségizőkkel a 

szóbeli témaköröket is feldolgozzuk. 

 

A fakultációra a leendő 11. A osztály tanulói jelentkezhetnek. 
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EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 
2021/2022. TANÉV 

 

 

MAGYAR-ANGOL VITAKÖR 
 

2021/2022. 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  
 

2021/2022. tanév 

Heti 1 óra 

 

Tanár: Orosz Norbert 
 

 

 

Cél: Középszintű és emelt szintű érettségire való felkészítő fakultáció 

A fizika fakultációra járó 12.A osztályos diákok számára ajánlott foglalkozás.  

 

 

 
FIZIKA SZAKKÖR  

 

2021/2022. tanév 

Heti 1 óra 

 

Tanár: Senk Lajos 
 

 

 

Cél: Középszintű és emelt szintű érettségire való felkészítő fakultáció 

A fizika fakultációra járó 12.B, C, D, E osztályos diákok számára ajánlott foglalkozás.  

 


