
Humán munkaközösség

magyar nyelv és irodalom, történelem, 

művészettörténet, rajz, ének-zene, társadalomismeret



NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (1 osztály)

Azonosító kódszáma: 0001 

MÉDIA SZAK (kommunikáció és újságírás) 

Első idegen nyelv : angol emelt óraszámban (haladó vagy újrakezdő 

csoport, 

a csoportba besorolás 2019. májusában szintfelmérő alapján történik) 

Második idegen nyelv : 9. évfolyamtól választható: német, francia vagy 

orosz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, 

történelem, matematika, és idegen nyelv tantárgyakból.

A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon 

érettségire való felkészítés folyik 

természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és 

testnevelésből.

.



FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI

A szóbeli felvételit megelőzően a diákoknak három tantárgy közül kell választani:

•média vagy 

•magyar irodalom vagy 

•történelem. 

A felvételizők a felvételi vizsgán a választott tantárgybók kapnak kérdéseket.

A választott felvételi tantárgyat a felvételi jelentkezési lap 

Megjegyzés rovatába kérjük beírni.

Előzetes választás hiányában a kérdezett tantárgyról (média vagy magyar irodalom vagy 

történelem) 

a felvételi bizottság dönt.

A vizsga menete:

A választott tantárgy feladatainak megoldására az előzetes feladatok bemutatására 

összesen 

10-12 perc áll rendelkezésre. 



A történelem tantárgy óraszámai:

- 9. évfolyamon: heti 2 óra

- 10. évfolyamon heti 3 óra

- 11. évfolyamon: heti 3 óra  

- 12. évfolyamon: heti 4 óra

- média tagozaton csoportbontás

- 11. és 12. évfolyamon évfolyamszintű fakultáció 

(11. évf.: 3+2 óra / 12. évf.: 4+2 óra)



- 9. évfolyamon: heti 4 óra

- 10. évfolyamon heti 4 óra

- 11. évfolyamon: heti 4 óra  

- 12. évfolyamon: heti 4 óra

- média tagozaton csoportbontás

- 11. és 12. évfolyamon fakultáció: heti 6 óra

- érettségire választható, mint 5. tantárgy: 

társadalomismeret, etika, ének vagy művészettörténet is

Magyar tantárgy óraszámai



Tehetséggondozás és kulturális programok:
- tehetséggondozás: fakultáció, versenyfelkészítés, 

rendhagyó tehetséggondozó programok keretében

- versenyek:   Savaria történelmi verseny (9. és 10. évf.)

OKTV (11. és 12. évf.)

Esterházy verseny

HEBE levelezőverseny

Wekerle-vetélkedő

Bolyai verseny

Vers és próza mondó versenyek

- kulturális programok, múzeumlátogatások:

nemzeti ünnepek és megemlékezések (okt.6, okt.23, febr.25., márc.15., ápr.16., jún.4.) 

Aquincum-i múzeum (9.évf.)

Hadtörténeti Múzeum (10. évf.)

Nemzeti Múzeum (11. évf.)

Fiumei Úti Sírkert (11. évf.)

Holokauszt Dokumentációs Központ, Terror Háza (12. évf.)

Parlamenti különóra (12. évf.)



Kiemelt program a végzős évfolyam parlamenti különórája



• megismerhetik a könyvtárat, 

• a díszőrség munkáját



Az iskola végzős évfolyama 2013-től rendszeresen 

részt vesz a Demokráciajátékon 



A program célja: 

Hogy a diákok érdeklődjenek a közélet iránt, merjenek véleményt 

mondani az őket is érintő témákról és a jövőben felelősségteljes 

állampolgárok legyenek.



Az 1956-os megemlékezés pillanatai



Az 1956-os megemlékezés pillanatai



Rendszeres az iskolán kívüli program:

A 11-es történelem fakultációs csoport a Fiumei Úti Sírkertbe látogatott



CSOPORTMUNKA



ÁLLÓKÉP



„FACEBOOK” profil



ÖRKÉNY SZÍNHÁZ



ÖRKÉNY SZÍNHÁZ



https://deak.kispest.hu/


