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Tájékoztató a gimnáziumi képzés 

fakultációs óráinak rendjéről, céljairól és 
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A fakultációs órák rendje 

 

 

Iskolánk a 11. és 12. évfolyamon – kellő számú jelentkező és igazgatói jóváhagyás esetén- 

összesen négy tantárgyból biztosítja az emelt óraszámú tanulást. 

A fakultációs óráknak négy fő célja van: 

1. felkészítés az érettségi vizsgára 

2. felkészítés az érettségi vizsgára a 11. és 12. évfolyamon már nem tanított 

tantárgyakból 

3. színvonalas és igényes képzés biztosítása tanulóink érdeklődési körének megfelelően 

4. felkészítés az érettségi utáni tanulmányokra 

 

Segítség a választáshoz: 

 

A fakultációs órák választása és véglegesítése a 10. évfolyam második félévében történik. A 

második félév elején többféle tájékozódási lehetőséget biztosítunk a fakultációs kínálat 

megismerésére. 

 iskolai tájékoztató anyagok 

 osztályfőnöki és szaktanári segítség 

 

A fakultációs órák felvétele: 

 

1. Előzetes jelentkezés: 2021. március 26. (péntek) 

A diákok szülői támogató aláírással ellátott nyomtatványon nyilatkoznak arról, milyen 

fakultációs órákat szeretnének felvenni. A döntésnél az alábbiakat kell figyelembe venni: 

 Két fakultációs tárgy választása kötelező, harmadik tantárgy csak külön engedéllyel 

vehető fel. 

 A fakultáció választásának szabadságát korlátozhatja: 

 Van-e elegendő számú jelentkező a csoport elindításához? 

 A következő tanév tantárgyfelosztása tartalmazza-e az adott fakultációs tárgyat? 

 Órarendi szempontból megoldható-e a diák által választott tantárgyi párosítás. 

 

2. A végleges jelentkezés határideje: 2021. május 21. (péntek) 

A végleges jelentkezési lap lehetőség szerint már tartalmazza az adott fakultációs tárgy sávját 

(órarendi elhelyezkedését). 

 

 

3. Változtatás a fakultációs órákon: 

 

A 10. évfolyamon kiválasztott fakultációs órákon a diákoknak 11. év végén benyújtott 

kérelemmel van lehetőségük változtatni. 

 

A változtatási szándéknál mérlegelni kell az alábbiakat: 

 Az új fakultációs tantárgy felvételekor a szaktanár beszámolási kötelezettséget ír elő 

az előző tanév tananyagából, ezt a beszámolót a nyári javító-pótló vizsgaidőszakban 

kell megtenni. 

 Ha valakinél a változtatást követően kettő alá csökken a fakultációs tantárgyak száma, 

akkor új tárgyat köteles felvenni. 

 Ez a szabály nem vonatkozik azokra a tanulókra, akik a fakultációs tantárgy tanulását 

sikeres érettségi vizsgával zárták. 

 

 

Budapest, 2021. február 26. 

 

 

 



 

A fakultációs órák célkitűzései és követelményei 

 
 

INFORMATIKA 

 

11. és 12. évfolyamon heti 2 óra 

 

A tanulmányok elsődleges célja, hogy felkészítse a tanulókat a középszintű érettségi vizsgára. 

A legjobb tanulók képessé válhatnak arra, hogy az érettségi vizsgáét jó eredménnyel 11. 

évfolyam végén teljesítsék. 

A tanulmányok alatt a fakultációs órákon kiegészítjük az érettségi vizsga követelményeinek 

megfelelően a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés, az adatbázis kezelés, az internetes 

kommunikáció, a weblap szerkesztés, a prezentáció és grafika, illetve a könyvtárhasználat 

témaköreit. 

 

Terhelés, számonkérés: 

A megfelelő felkészüléshez az órai munkán túl 3 óra/hét tanulás feltétlenül szükséges. 

A számonkérések során az egyes témakörökből érettségi szintű feladatokat kell önállóan 

megoldani számítógépen, illetve az érettségi vizsga szóbeli témaköreinek önálló feldolgozása 

után az ebből tartott előadásokat értékeljük. 

 

 

NÉMET NYELV 

 

11. és 12. évfolyamon, heti 2 óra 

 

A fakultáció elsődleges célja a középszintű érettségi vizsga teljesítése. Az órák alapvető 

feladata, hogy a négy nyelvi alapkészséget (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, 

beszédkészség, íráskészség) folyamatosan fejlessze, bővítse az interkulturális ismereteket és 

az idegen nyelvű véleményformálást. 

 

Számonkérés formái: 

 

Írásbeli és szóbeli munkák folyamatos értékelése, minden félévben három leadandó házi 

dolgozat minősítése és minden feldolgozott témakörből egy-egy összefoglaló felelet. 

A minősítésről az alapórát és a fakultációs órát tartó tanár közösen dönt, a bizonyítványba 

csak egy német nyelv osztályzat kerül. 

 

  

BIOLÓGIA  

 

11. és 12. évfolyamon heti 2 óra 

 

A tanulmányok elsődleges célja, hogy felkészítse a tanulókat az érettségi vizsgára. 

A biológia fakultáció az alapórai tudásra alapozva a közép – és emelt szintű érettségi 

követelményben meghatározott témaköröket dolgozza fel heti két órában.  

 

Az elméleti ismeretek átadásán, és begyakoroltatásán túl laboratóriumi vizsgálatokra, 

mikroszkopizálásra, terepmunkára is lehetőség nyílik. 

  

A nagy mennyiségű, és nem könnyű tananyagot sok gyakorlással, rendszeres munkával lehet 

csak elsajátítani. A rendszeres, érettségi típusú dolgozatok és a szóbeli számonkérések ezt 

segítik elő.  

 



A fakultáció ajánlott azoknak a diákoknak, akik érettségi vizsgát szeretnének tenni biológia 

tantárgyból. 

A biológia kötelező érettségi tárgy az orvostudományi, egészségügyi, állatorvosi, agrár, 

környezet, illetve természetvédelmi szakirányon, a biológus szakon, biológiatanár szakon, 

választható kötelező érettségi tárgy a műszaki, tájépítészeti, és testnevelés szakirányokon. 

 

A minősítésről az alapórát és a fakultációs órát tartó tanár közösen dönt, a bizonyítványba 

csak egy német nyelv osztályzat kerül. 

 

 

 

ANGOL NYELV 

 

11. és 12. évfolyamon heti 2 óra 

 

A tanulmányok elsődleges célja, hogy felkészítse a tanulókat az emelt szintű érettségi 

vizsgára. 

 

 Az emelt szintre való felkészítés az Európa Tanács B2 szintjének elérését célozza meg. 

A tanuló megérti a választékos, konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét. 

Folyamatosan tud a célnyelven interakciót folytatni, részletes szöveget tud létrehozni 

különböző témákról. Véleményét indokolni tudja, képes érvelni. 

A komplex lexikai és nyelvtani rendszerezés a nyelvi alapkészségek fejlesztését szolgálja, 

mind szóbeli mind írásbeli szinten. 

A nagy mennyiségű, és nem könnyű tananyagot sok gyakorlással, rendszeres munkával lehet 

csak elsajátítani. A rendszeres, érettségi típusú dolgozatok és a szóbeli számonkérések ezt 

segítik elő.  

 

A minősítésről az alapórát és a fakultációs órát tartó tanár közösen dönt, a bizonyítványba 

csak egy német nyelv osztályzat kerül. 

 

 

A 2021/2022. tanévben választható fakultációs sávok: 

 

A- sáv: informatika- német nyelv 

 

B- sáv: biológia-angol nyelv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


