
 

 

5.a Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

1. testnevelés ének nem szakr. magyar 

angol 

történelem matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

2. dráma és tánc matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

természetismeret osztályfőnöki matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

3. matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

Erkölcstan/Hittan matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

rajz természetismeret 

4. informatika angol technika matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

angol 

5. angol testnevelés testnevelés matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

történelem 

6. matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

    

7. hittan     



 

 

 

 

 

5.b Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

1. angol angol természetismeret informatika történelem 

2. technika ének osztályfőnöki történelem hon- és népismeret 

3. matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

Erkölcstan/Hittan angol nem szakr. magyar 

angol 

matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

4. matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

Testnevelés matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

Testnevelés 

5. természetismeret matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

rajz 

6.    testnevelés hittan 

 

  



 

5.c Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

1. rajz történelem természetismeret testnevelés matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

2. természetismeret matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

osztályfőnöki ének matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

3. matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

Erkölcstan/Hittan matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

angol történelem 

4. technika angol informatika matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

nem szakr. magyar 

angol 

5. angol testnevelés testnevelés matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

dráma és tánc 

6. matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

   hittan 

 



 

 

5.d Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

1. osztályfőnöki természetismeret Testnevelés ének angol/német 

2. informatika angol/német hon- és népismeret természetismeret rajz 

3. matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

Erkölcstan/Hittan angol/német nem szakr. magyar 

angol/német 

matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

4. matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

történelem matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

Testnevelés 

5. történelem matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

matematika 

magyar nyelv és 

irodalom 

technika 

6.    testnevelés  

7.   hittan   

 

  



 

 

 

6.a Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

1.  informatika magyar nyelv és 

irodalom 

rajz természetismeret 

2. testnevelés matematika természetismeret rajz magyar nyelv és 

irodalom 

3 .angol magyar nyelv és 

irodalom 

ének osztályfőnöki angol 

4. matematika Erkölcstan/Hittan történelem angol történelem 

5. magyar nyelv és 

irodalom 

nem szakr. magyar 

angol 

matematika matematika testnevelés 

6.  testnevelés technika  hittan 

 

  



 

 

 

6.b Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

1. angol angol angol angol angol 

2. testnevelés osztályfőnöki testnevelés magyar nyelv és 

irodalom 

történelem 

3. matematika matematika matematika 

 

történelem magyar nyelv és 

irodalom 

4. nem szakr. magyar 

angol 

Erkölcstan/Hittan rajz informatika technika 

5. magyar nyelv és 

irodalom 

természetismeret rajz természetismeret testnevelés 

6.  angol magyar nyelv és 

irodalom 

ének matematika 

7.    hittan  

 

 

 

  



 

 

 

 

6.c Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

1. technika testnevelés informatika matematika hittan 

2. magyar nyelv és 

irodalom 

történelem magyar nyelv és 

irodalom 

ének természetismeret 

3. testnevelés matematika testnevelés természetismeret történelem 

4. angol/német Erkölcstan/Hittan német/angol rajz magyar nyelv és 

irodalom 

5. matematika magyar nyelv és 

irodalom 

matematika rajz angol/német 

6.  osztályfőnöki   nem szakr. magyar 

angol/német 

 

  



 

 

 

 

7.a Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

0.  hittan    

1.  matematika magyar nyelv és 

irodalom 

magyar nyelv és 

irodalom 

fizika 

2. matematika ének matematika magyar nyelv és 

irodalom 

osztályfőnöki 

3. földrajz informatika kémia matematika biológia 

4. testnevelés kémia fizika testnevelés magyar nyelv és 

irodalom 

5. rajz Erkölcstan/Hittan angol angol angol 

6. biológia történelem történelem technika testnevelés 

7.    e. informatika  

 

 

  



 

 

 

 

7.b Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

0.  hittan    

1. magyar nyelv és irodalom matematika földrajz angol/német történelem 

2. matematika testnevelés matematika biológia magyar nyelv és 

irodalom 

3. rajz biológia magyar nyelv és 

irodalom 

matematika ének 

4. testnevelés fizika történelem magyar nyelv és 

irodalom 

osztályfőnöki 

5. fizika Erkölcstan/Hittan  informatika kémia 

6. angol/német angol/német  kémia testnevelés 

7. technika   e. informatika  

 

 

 

  



 

 

 

7.c Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

0.    hittan  

1. történelem matematika magyar nyelv és 

irodalom 

technika testnevelés 

2. matematika földrajz matematika magyar nyelv és 

irodalom 

ének 

3. testnevelés kémia testnevelés matematika angol 

4. biológia magyar nyelv és 

irodalom 

angol angol történelem 

5. kémia Erkölcstan/Hittan biológia osztályfőnöki fizika 

6.  fizika informatika rajz magyar nyelv és 

irodalom 

7.    e. informatika  

 

  



 

 

 

 

8.a Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

0.   hittan   

1. informatika történelem angol fizika angol 

2. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és 

irodalom 

ének kémia biológia 

3. történelem angol magyar nyelv és 

irodalom 

történelem matematika 

4. matematika osztályfőnöki testnevelés földrajz földrajz 

5. testnevelés matematika biológia testnevelés magyar nyelv és 

irodalom 

6. rajz Erkölcstan/Hittan kémia  angol 

7.  informatika    

 

  



 

 

 

 

8.b Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

0.    hittan kémia 

1. matematika rajz matematika kémia magyar nyelv és 

irodalom 

2. magyar nyelv és irodalom testnevelés magyar nyelv és 

irodalom 

történelem földrajz 

3. informatika biológia ének testnevelés történelem 

4. angol/német földrajz történelem biológia matematika 

5. magyar nyelv és irodalom  informatika angol/német  

6. testnevelés Erkölcstan/Hittan angol/német fizika  

7.   osztályfőnöki   

 

  



 

 

 

 

 

8.c Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

0. angol angol angol hittan  

1. matematika biológia matematika történelem angol 

2. rajz kémia biológia osztályfőnöki kémia 

3. ének testnevelés földrajz magyar nyelv és 

irodalom 

testnevelés 

4. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és 

irodalom 

magyar nyelv és 

irodalom 

fizika matematika 

5. informatika informatika történelem földrajz angol 

6. történelem Erkölcstan/Hittan testnevelés angol  

 

  



 

 

 

 

 

8.d Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

0.   hittan   

1. matematika rajz matematika földrajz kémia 

2. ének biológia informatika testnevelés testnevelés 

3. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és 

irodalom 

történelem biológia fizika 

4. történelem informatika földrajz történelem matematika 

5. testnevelés angol magyar nyelv és 

irodalom 

magyar nyelv és 

irodalom 

osztályfőnöki 

6. kémia Erkölcstan/Hittan angol angol  

 

  



 

 

 

 

SNI 

felső 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

1. osztályfőnöki matematika matematika magyar nyelv matematika 

2. angol történelem angol magyar irodalom történelem 

3. matematika testnevelés informatika földrajz testnevelés 

4. földrajz fizika magyar irodalom biológia biológia 

5. magyar nyelv kémia  ének életvitel e. korrepetálás 

6. rajz erkölcstan testnevelés e. korrepetálás  

 


