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Összesített órarend felső tagozat (2019. 09. 02.) 
 

  5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 

  Herrné J.K. Fabini B.  Szloboda Turi V.  Siska B. Czírják J. Kovács M. Miklósné Béla R.-né Jaskó T. 

 0.        fizika ek. fizika ek. fizika ek. 

 1. testnevelés matematika etika/hittan etika/hittan fizika irodalom technika angol/német ének matematika 

H 2. matematika történelem testnevelés angol etika/hittan etika/hittan etika/hittan nyelvtan testnevelés fizika 

É 3. angol/német angol/német matematika irodalom technika fizika történelem testnevelés matematika biológia 

T 4. rajz testnevelés irodalom matematika testnevelés matematika biológia kémia német/angol német/angol 

F 5. rajz term.ism term.ism. testnevelés német/angol német/inf. német/angol matematika kémia nyelvtan 

Ő 6. osztf.  angol/angol tört. dk matematika testnevelés testnevelés irodalom földrajz kémia 

 7. magy. dk term. dk fejlesztő  földr. dk földr. dk  magyar ek  testnevelés 

 8.   fejlesztő        

            

 0.           

 1. technika nyelvtan term.ism. matematika kémia testnevelés ének rajz matematika történelem 

K 2. matematika ének nyelvtan term.ism. inf./német angol/német angol/német testnevelés fizika földrajz 

E 3. testnevelés matematika technika nyelvtan nyelvtan matematika irodalom fizika biológia testnevelés 

D 4. irodalom testnevelés matematika rajz testnevelés földrajz matematika nyelvtan történelem biológia 

D 5. angol/német inf./német testnevelés rajz matematika biológia földrajz ének testnevelés irodalom 

 6. term.ism. mat. dk  testnevelés földrajz ének oszt.f. inf./német nyelvtan oszt.f. 

 7.     magy. dk mat. dk testnevelés  magyar ek biol. dk 

 7-8. RAJZ SZAKKÖR 

 8.           

 0.           

S 1. testnevelés rajz inf./angol angol biológia nyelvtan nyelvtan matematika földrajz matematika 

Z 2. nyelvtan rajz angol/inf. matematika testnevelés kémia történelem töreténelem irodalom nyelvtan 

E 3. történelem testnevelés term.ism. inf. matematika rajz kémia biológia angol/német angol/német 

R 4. angol/inf. angol/inf. matematika testnevelés fizika történelem matematika testnevelés történelem énelk 

D 5. matematika irodalom testnevelés ének irodalom fizika testnevelés földrajz rajz/inf. trörténelem 

A 6.  matematika ének oszt.f. történelem matematika fizika oszt.f. inf./rajz testnevelés 

 7. term. dk term. dk  magy. dk mat.dk testnevelés földr. dk  testnevelés mat. dk 

 7.     fejlesztő      

 8.     fejlesztő      

 0.        kémia ek kémia ek mat. ek 

 1. irodalom történelem nyelvtan angol kémia biológia irodalom angol/inf. matematika földrajz 

C 2. testnevelés term.ism. történelem irodalom nyelvtan matematika nyelvtan kémia testnevelés rajz/inf. 

S 3. matematika testnevelés testnevelés term.ism. angol/német angol/német német/inf. földrajz irodalom fizika 

Ü 4. dráma nyelvtan irodalom testnevelés történelem testnevelés matematika matematika nyelvtan inf./rajz 

T 5. inf./német német/angol term.ism. történelem rajz oszt.f. rajz irodalom fizika testnevelés 

 6. ének technika  mat. dk irodalom történelem testnevelés testnevelés biológia matematika 

 7.     testnevelés mat. dk mat. dk   magy. ek 

 7. ÉNEKKAR 

 7-8.           

 0.        mat. ek mat. ek kémia ek. 

P 1. term.ism. irodalom matematika történelem oszt.f. nyelvtan fizika angol/német testnevelés matematika 

É 2. nyelvtan testnevelés rajz term.ism. matematika kémia biológia történelem matematika irodalom 

N 3. testnevelés matematika rajz nyelvtan biológia irodalom testnevelés fizika angol/német angol/német 

T 4. történelem dráma testnevelés technika angol/inf. angol/inf. angol/inf. matematika oszt.f. kémia 

E 5. etika/hittan etika/hittan angpl/angol matematika testnevelés technika matematika biológia kémia testnevelés 

K 6. mat.dk oszt.f. oszt,f. testnevelés ének testnevelés kémia etika/hittan etika/hittan etika/hittan 

 7.     tört. dk   testnevelés   

 7-8. INTERNET SZAKKÖR 

 8.           

 


