
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1                                   
7:45-8:30

1. idegen nyelv (kivéve 

ang e2 csop.)
matematika

1. idegen nyelv                                         

(csak a ném e csop.)
földrajz

2                                   
8:40-9:25

2. idegen nyelv 1. idegen nyelv fizika hittan matematika

3                                   
9:35-10:20

kémia biológia 2. idegen nyelv

4                                   
10:30-11:15

magyar 2. idegen nyelv történelem

5                                   
11:25-12:10

matematika digitális kultúra magyar 1. idegen nyelv 
1. idegen nyelv (kivéve 

ném e csop.)

6                                   
12:30-13:15

történelem testnevelés magyar

7                                   
13:25-14:10

1. idegen nyelv                                         

(csak az ang e2 csop.)
ének vizuális kultúra

8                                   
14:20-15:05

osztályfőnöki angol (ang e2 csoport) biológia testnevelés fizika

biológia magyar emelt mat/ang/ném emelt digitális kultúra testnevelés 

német emelt hittan földrajz mat/ang emelt

9.A

online órák - valós idejű, élő közvetítés

offline órák - közzététel az adott napon 7:45-ig



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1                                   
7:45-8:30

1. idegen nyelv (kivéve 

ang e2 csop.)
matematika

1. idegen nyelv                                         

(csak a ném e csop.)
vizuális kultúra

2                                   
8:40-9:25

2. idegen nyelv 1. idegen nyelv digitális kultúra matematika

3                                   
9:35-10:20

ének kémia 2. idegen nyelv

4                                   
10:30-11:15

magyar 2. idegen nyelv fizika

5                                   
11:25-12:10

matematika történelem magyar 1. idegen nyelv 
1. idegen nyelv (kivéve 

ném e csop.)

6                                   
12:30-13:15

biológia testnevelés földrajz történelem magyar

7                                   
13:25-14:10

1. idegen nyelv                                         

(csak az ang e2 csop.)
hittan

8                                   
14:20-15:05

osztályfőnöki angol (ang e2 csoport) biológia biológia digitális kultúra

hittan magyar emelt mat/ang/ném emelt testnevelés testnevelés

német emelt fizika mat/ang emelt

földrajz

online órák - valós idejű, élő közvetítés

offline órák - közzététel az adott napon 7:45-ig

9.B



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1                                   
7:45-8:30

1. idegen nyelv (kivéve 

ang e2 csop.)
matematika ének testnevelés

2                                   
8:40-9:25

2. idegen nyelv 1. idegen nyelv hittan matematika

3                                   
9:35-10:20

földrajz 2. idegen nyelv

4                                   
10:30-11:15

magyar 2. idegen nyelv kémia

5                                   
11:25-12:10

matematika történelem magyar 1. idegen nyelv 1. idegen nyelv 

6                                   
12:30-13:15

biológia fizika magyar

7                                   
13:25-14:10

digitális kultúra
1. idegen nyelv                                         

(csak az ang e2 csop.)
vizuális kultúra történelem

8                                   
14:20-15:05

osztályfőnöki angol (ang e2 csoport) biológia digitális kultúra biológia

fizika magyar emelt mat/ang/ném emelt testnevelés

hittan földrajz mat/ang emelt

testnevelés

offline órák - közzététel az adott napon 7:45-ig

9.C
online órák - valós idejű, élő közvetítés



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1                                   
7:45-8:30

informatika magyar

2                                   
8:40-9:25

matematika biológia 1. idegen nyelv kémia testnevelés

3                                   
9:35-10:20

2. idegen nyelv történelem magyar fizika

4                                   
10:30-11:15

1. idegen nyelv 1. idegen nyelv 2. idegen nyelv 1. idegen nyelv 

5                                   
11:25-12:10

földrajz matematika matematika 2. idegen nyelv

6                                   
12:30-13:15

magyar matematika 1. idegen nyelv történelem

7                                   
13:25-14:10

ének rajz hittan magyar

8                                   
14:20-15:05

osztályfőnöki fizika kémia biológia földrajz

informatika testnevelés hittan angol/német emelt

mat/magyar emelt

testnevelés

10.A
online órák - valós idejű, élő közvetítés

offline órák - közzététel az adott napon 7:45-ig



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1                                   
7:45-8:30

történelem történelem magyar

2                                   
8:40-9:25

matematika 1. idegen nyelv fizika testnevelés

3                                   
9:35-10:20

2. idegen nyelv kémia magyar
informatika                               

(1. csoport)

4                                   
10:30-11:15

1. idegen nyelv 1. idegen nyelv biológia 2. idegen nyelv 1. idegen nyelv 

5                                   
11:25-12:10

ének földrajz matematika matematika 2. idegen nyelv

6                                   
12:30-13:15

magyar matematika 1. idegen nyelv 

7                                   
13:25-14:10

rajz
informatika                               

(2. csoport)
hittan magyar

8                                   
14:20-15:05

osztályfőnöki fizika testnevelés földrajz informatika (2. csop)

informatika testnevelés hittan angol/német emelt biológia

informatika(1. csop) mat/magyar emelt kémia

10.B
online órák - valós idejű, élő közvetítés

offline órák - közzététel az adott napon 7:45-ig



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1                                   
7:45-8:30

történelem testnevelés magyar

2                                   
8:40-9:25

matematika 1. idegen nyelv informatika

3                                   
9:35-10:20

2. idegen nyelv testnevelés magyar biológia fizika

4                                   
10:30-11:15

1. idegen nyelv 1. idegen nyelv 2. idegen nyelv 1. idegen nyelv 

5                                   
11:25-12:10

történelem matematika matematika 2. idegen nyelv

6                                   
12:30-13:15

magyar matematika ének 1. idegen nyelv 

7                                   
13:25-14:10

kémia földrajz hittan magyar

8                                   
14:20-15:05

rajz

osztályfőnöki földrajz fizika angol/német emelt kémia

biológia hittan mat/magyar emelt informatika

testnevelés

10.C
online órák - valós idejű, élő közvetítés

offline órák - közzététel az adott napon 7:45-ig



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1                                   
7:45-8:30

mat/tört fakt. történelem ang/ném/bio fakt. magy/kém/föld/inf fakt. 

2                                   
8:40-9:25

matematika 2. idegen nyelv magyar

3                                   
9:35-10:20

hittan 1. idegen nyelv 2. idegen nyelv matematika

4                                   
10:30-11:15

biológia fizika matematika

5                                   
11:25-12:10

magyar történelem magyar

6                                   
12:30-13:15

2. idegen nyelv történelem 1. idegen nyelv matematika 1. idegen nyelv

7                                   
13:25-14:10

1. idegen nyelv magyar inf. fakt.

8                                   
14:20-15:05

ang/ném/bio fakt. magy/kém/föld fakt. mat/tört fakt.

osztályfőnöki 2. idegen nyelv hittan biológia testnevelés

ének testnevelés testnevelés fizika

rajz

online órák - valós idejű, élő közvetítés

offline órák - közzététel az adott napon 7:45-ig

11.A



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1                                   
7:45-8:30

mat/tört fakt. ang/ném/bio fakt. magy/kém/föld/inf fakt. 

2                                   
8:40-9:25

történelem matematika 2. idegen nyelv magyar

3                                   
9:35-10:20

1. idegen nyelv 2. idegen nyelv fizika matematika

4                                   
10:30-11:15

hittan biológia matematika

5                                   
11:25-12:10

magyar magyar

6                                   
12:30-13:15

2. idegen nyelv történelem 1. idegen nyelv matematika 1. idegen nyelv

7                                   
13:25-14:10

1. idegen nyelv magyar történelem inf. fakt.

8                                   
14:20-15:05

ang/ném/bio fakt. magy/kém/föld fakt. mat/tört fakt.

osztályfőnöki 2. idegen nyelv hittan biológia testnevelés

fizika testnevelés testnevelés rajz

ének

offline órák - közzététel az adott napon 7:45-ig

11.B
online órák - valós idejű, élő közvetítés



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1                                   
7:45-8:30

mat/tört fakt. biológia ang/ném/bio fakt. magy/kém/föld/inf fakt. 

2                                   
8:40-9:25

matematika 2. idegen nyelv magyar

3                                   
9:35-10:20

történelem 1. idegen nyelv 2. idegen nyelv matematika

4                                   
10:30-11:15

fizika matematika történelem történelem

5                                   
11:25-12:10

magyar magyar

6                                   
12:30-13:15

2. idegen nyelv 1. idegen nyelv matematika 1. idegen nyelv

7                                   
13:25-14:10

1. idegen nyelv hittan magyar inf. fakt.

8                                   
14:20-15:05

ang/ném/bio fakt. magy/kém/föld fakt. mat/tört fakt.

osztályfőnöki 2. idegen nyelv ének biológia

hittan testnevelés testnevelés fizika

rajz testnevelés

11.C
online órák - valós idejű, élő közvetítés

offline órák - közzététel az adott napon 7:45-ig



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1                                   
7:45-8:30

bio/fiz/föld/inf fakt. magy/mat/ang fakt.
1. idegen nyelv (ang);  

kémia fakt.
tört/kém fakt. 

2                                   
8:40-9:25

magyar magyar matematika 2. idegen nyelv

3                                   
9:35-10:20

magyar történelem 2. idegen nyelv

4                                   
10:30-11:15

informatika matematika biológia matematika

5                                   
11:25-12:10

történelem 2. idegen nyelv hittan

6                                   
12:30-13:15

1. idegen nyelv magyar történelem
1. idegen nyelv (ném);  

fizika fakt.

7                                   
13:25-14:10

magy/mat/ang fakt. 1. idegen nyelv 1. idegen nyelv matematika fiz. fakt.

8                                   
14:20-15:05

tört/kém fakt. bio/föld/inf fakt.

osztályfőnöki életvitel hittan rajz ének

biológia testnevelés testnevelés

testnevelés

12.A
online órák - valós idejű, élő közvetítés

offline órák - közzététel az adott napon 7:45-ig



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1                                   
7:45-8:30

bio/fiz/föld/inf fakt. magy/mat/ang fakt.
1. idegen nyelv (ang);  

kémia fakt.
tört/kém fakt. 

2                                   
8:40-9:25

magyar magyar matematika 2. idegen nyelv

3                                   
9:35-10:20

történelem magyar informatika 2. idegen nyelv történelem

4                                   
10:30-11:15

matematika biológia matematika

5                                   
11:25-12:10

hittan 2. idegen nyelv

6                                   
12:30-13:15

1. idegen nyelv magyar történelem
1. idegen nyelv (ném);  

fizika fakt.

7                                   
13:25-14:10

magy/mat/ang fakt. 1. idegen nyelv 1. idegen nyelv matematika fiz. fakt.

8                                   
14:20-15:05

tört/kém fakt. bio/föld/inf fakt.

osztályfőnöki életvitel testnevelés rajz biológia

ének testnevelés

testnevelés hittan

12.B
online órák - valós idejű, élő közvetítés

offline órák - közzététel az adott napon 7:45-ig



Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1                                   
7:45-8:30

bio/fiz/föld/inf fakt. magy/mat/ang fakt.
1. idegen nyelv (ang);  

kémia fakt.
tört/kém fakt. 

2                                   
8:40-9:25

magyar magyar matematika 2. idegen nyelv

3                                   
9:35-10:20

történelem magyar 2. idegen nyelv

4                                   
10:30-11:15

matematika informatika hittan matematika

5                                   
11:25-12:10

hittan 2. idegen nyelv történelem történelem

6                                   
12:30-13:15

1. idegen nyelv magyar biológia
1. idegen nyelv (ném);  

fizika fakt.

7                                   
13:25-14:10

magy/mat/ang fakt. 1. idegen nyelv 1. idegen nyelv matematika fiz. fakt.

8                                   
14:20-15:05

tört/kém fakt. bio/föld/inf fakt.

osztályfőnöki életvitel testnevelés ének testnevelés

biológia

testnevelés

rajz

online órák - valós idejű, élő közvetítés

offline órák - közzététel az adott napon 7:45-ig

12.C


