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Tagozatok a 2022/2023-as 
tanévben



Emelt történelem-
emelt angol (0002)

Emelt magyar-
emelt angol (0001)

Emelt angol-emelt 
német (0006)

Emelt biológia-
emelt angol (0005)

Emelt informatika 
(Digitális kultúra)-
emelt angol (0004)

Emelt 
matematika-emelt 

angol (0003)



Tagozatok bemutatása



Emelt magyar-emelt angol (0001)

•9. évfolyamon heti 5 óra 

•10-12. évfolyamon heti 6 óra emelt szintű 
magyar nyelv és irodalom

•emelt szintű angol nyelv: heti 5 óra

•további idegen nyelvek heti 3 órában: 
francia, német, olasz



Emelt történelem-emelt angol (0002)

•9-10. évfolyamon heti 4 óra

•11. évfolyamon heti 6 óra

•12. évfolyamon heti 5 óra emelt szintű történelem

•emelt szintű angol nyelv: heti 5 óra

•további idegen nyelvek heti 3 órában:

francia, német, olasz



Emelt matematika-emelt angol (0003)

•9-11. évfolyamon heti 5 óra

•12. évfolyamon heti 6 óra emelt szintű matematika

•emelt szintű angol nyelv: heti 5 óra

•további idegen nyelvek heti 3 órában: 

német, spanyol, francia



Emelt informatika (Digitális kultúra)-emelt angol 
(0004)

•9. évfolyamon heti 4 óra
•10. évfolyamon heti 3 óra
•11-12. évfolyamon heti 4 óra emelt szintű 
informatika
•emelt szintű angol nyelv: heti 5 óra
• további idegen nyelvek heti 3 órában: 
német, spanyol, francia



Emelt biológia-emelt angol (0005)

•9-12. évfolyamon heti 4 óra emelt szintű 
biológia

•angol nyelv: heti 5 óra

• további idegen nyelvek heti 3 órában: 

német, olasz, spanyol



Emelt angol-emelt német (0006)

•emelt szintű angol nyelv: heti 5 óra

•emelt szintű német nyelv: heti 5 óra



A felvételi módja

FELVÉTELI

HOZOTT 
PONTOK
200 pont

SZERZETT 
PONTOK 
200 pont

Az iskolánkba jelentkezőknek az egységes központi, a felvételi eljárást megelőző

írásbeli vizsgán részt kell venniük. Nincs szóbeli felvételi vizsga.

Hozott pontok: az általános iskolai év végi osztályzatok összege: 5-6-7. év vége, 8.

osztály féléve (tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem,

földrajz, matematika, fizika, kémia, biológia)



28 db osztályzat összege szorzandó 10/7-del, így maximálisan 200 pont hozható.

Szerzett pontok: központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből (100 pont) és

matematikából (100 pont)



Bemutatkozik az Erkel

• Online bemutatkozás: 2021. november 23. (kedd) 17 órától:

• Általános tájékoztató

• A leendő osztályfőnökök bemutatkozása

• Tájékoztató a tagozatokról

• Mozaikok az erkeles órákról – kisfilmek tanóráinkról

A technikai információkat az intézmény honlapján tesszük közzé.



Időpontok, fontos dátumok

• Jelentkezés a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára:
2021. december 3-ig
•Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja, helyszíne: 2022. 

január 22. 10 óra; Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és 
Kollégium, 5700 Gyula, Bodoky u. 10.
• Jelentkezési határidő: 2022. február 18.
•A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánossá tétele:

2022. március 16.
• Értesítés a felvételi eredményről: 2022. április 29.





Tehetséges versenyzőink



Kiváló sportolóink



Továbbtanulási irányok

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakterulet/2
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https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakterulet/5
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakterulet/5
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Saját vizsgahelyszínen szerzett 
nyelvvizsga

Várhatóan 2022-től nyelvtanulási 
lehetőség külföldön





Tanórán kívüli tevékenységek

Implom József Országos Helyesírási verseny Czeizel Endre Genetikai feladatmegoldó verseny

Szakmai napok



SZÍNHÁZLÁTOGATÁS



Ökoiskolai cím





Megemlékezés iskolánk névadójáról, Erkel Ferencről
9.-es diákjaink beavatása

Az igazi erkelessé válás pillanata Diákigazgató-választás



Szalagavató ünnepségErkel-bál

Ballagás



Erkel Diák Ünnepek



Gymnasium in der Glemsaue (Németország)

Líceul Giordano Bruno (Olaszország)

Testvériskolai kapcsolataink



Az Erkel Gimnázium 
virtuális sétái



Várjuk szeretettel virtuális sétánkra, melynek 
során bemutatjuk gimnáziumunkat! 

https://www.erkel.hu/kepek/2020_21/virt/tura

/

https://www.erkel.hu/kepek/2020_21/virt/tura/
https://www.erkel.hu/kepek/2020_21/virt/tura/


Várjuk szeretettel virtuális sétánkra, melynek során 
bemutatjuk kollégiumunkat! 

https://www.erkel.hu/kepek/2020_21/virt/kolesz/

https://www.erkel.hu/kepek/2020_21/virt/kolesz/


LEGYÉL TE IS ERKELES!



Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium 

OM 028380

5700 Gyula, Bodoky u. 10.

Tel.:+36 66 463 118 | +36 30 427 64 47

E-mail: titkarsag@erkel.hu

Weboldal: www.erkel.hu

http://www.erkel.hu/

