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Hatodikos, jó tanulmányi 

eredménnyel rendelkező, 

motivált diákok számára

Általános iskola

Hatosztályos gimnázium: 

német-magyar tagozat



Hatosztályos gimnázium 

német-magyar tagozat

• Németül tanított tantárgyak:

Német nyelv és irodalom

Történelem 

Matematika

Fizika

Földrajz

Nemzetiségi népismeret

Emelt szintű érettségi

helyben letett vizsgával

Plusz pontok a felvételi 

eljárásban



Hatosztályos gimnázium 

német-magyar tagozat
• Minden sikeres érettségizőnek felsőfokú 

nyelvvizsga németből

• Egy vizsgával két ország érettségi bizonyítványa

• Németországi ösztöndíjak

• Közép- vagy felsőfokú angol nyelvvizsgára 

készítés a tanórán

• Hatosztályos gimnázium: hosszabb idő alatt 

intenzívebb, alaposabb felkészülés a „dupla” 

érettségire

2020-tól kötelező a nyelvvizsga a 

felsőoktatási felvételhez



Hatosztályos gimnázium 

2018-os érettségi eredmények

Érettségi átlagok (emelt szintű)
• Német nyelv és irodalom: 4,9 (67,8 %)

• Magyar nyelv és irodalom: 4,65 (83,5 %)

• Történelem: 4,9 (80 %)

• Matematika: 4,5 (62,2 %)

• Biológia: 4,2 (67 %)

• Fizika: 3,4 (59 %)

• Német, mint idegen nyelv: 5 (95,19 %)



A diákok lehetőségei nyolcadik osztály 

után

Általános iskola

Német nemzetiségi tagozat Szakgimnázium 

(Technikum)

Más intézmény



Gimnázium nemzetiségi tagozat

• Németül tanított tárgyak:

– Német nyelv és irodalom   

– Történelem

– Földrajz

– Nemzetiségi népismeret

Felsőfokú nyelvvizsga 

(emelt szintű érettségin 

60 % felett)

Érettségi vizsga három tárgyból 

németül – választás szerint



Gimnázium nemzetiségi tagozat

• Választás szerint emelt szintű érettségire 

felkészítés bármely tárgyból

• Pluszpontok szerzésének lehetősége

– Felsőfokú nyelvvizsga:  ingyenes, 

nemzetközi,akkreditált egynyelvű DSD II. 

nyelvvizsga

– Németből emelt szintű vizsga



• Idegenforgalmi szakirány, turisztikai ágazat

• Szakmai tárgyak magas óraszámban

• Szakmai gyakorlat

• Emelt óraszámú informatikai képzés, ECDL 

vizsgára felkészítés a tanórákon.

• DSD PRO és DSD-II. ingyenes egynyelvű 

felsőfokú nemzetközi nyelvvizsga lehetősége

• Szakmaszerzés 13. évfolyamon: turisztikai 

technikus/ turisztikai szervező

Szakgimnázium(Technikum)



A hatosztályos gimnáziumba történő 

felvétel

• A felvételről az általános iskolában szerzett 

eredményekből számított pontok, valamint a szaktanárok 

javaslata alapján születik döntés:

• A tanulók decemberben kapják meg „tagozatválasztó” 

levelet, melyet kitöltve  január közepén kell az 

osztályfőnököknek leadni. Döntés a félévi bizonyítványok 

ismeretében január végén.

5. év végi+6. félévi jegy
Magyar nyelv és irodalom

Német nyelv

Matematika 

Történelem

Természetismeret



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


