
5.a Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.15-8.45 történelem japán 2.csop 
infó/1.csop 

technika 

ofő történelem 

9.00-9.30 matek testnevelés ének matek magyar 

10.00-
10.30 

etika/hittan 1.csop 
infó/2.csop 

technika 

magyar rajz természetismeret 

11.00-
11.30 

magyar angol matek természetismeret magyar 

12.00-
12.30 

angol matek magyar   

13.00-
13.30 

   angol  

 

5.b Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.15-8.45 angol matek matek matek - 

9.00-9.30 1.csop 
infó/2.csop 

technika 

magyar történelem magyar rajz 

10.00-
10.30 

történelem magyar angol 2.csop 
infó/1.csop 

technika 

- 

11.00-
11.30 

magyar japán magyar testnevelés természetismeret 

12.00-
12.30 

etika/hittan angol - ének matek 

13.00-
13.30 

   természetismeret ofő 

 

6.a Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.15-
8.45 

1.csop 
infó/2.csop 

technika 

történelem -  2.csop 
matek/1.csop 

angol 

9.00-
9.30 

magyar japán  történelem 1.csop 
matek/2.csop 

angol 

10.00-
10.30 

természetismeret rajz testnevelés magyar ofő 

11.00-
11.30 

2.csop 
infó/1.csop 

technika 

2.csop 
matek/1.csop 

angol 

ének 2.csop 
matek/1.csop 

angol 

természetismeret 

12.00-
12.30 

1.csop 
matek/2.csop 

angol 

dráma magyar magyar  

13.00-
13.30 

etika/hittan 1.csop 
matek/2.csop 

angol 

2.csop 
matek/1.csop 

angol 

1.csop 
matek/2.csop 

angol 

 

 



6.b Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.15-8.45 magyar 1.csop 
infó/2.csop 

technika 

történelem - magyar 

9.00-9.30 természetismeret 2.csop 
matek/1.csop 

angol 

2.csop 
matek/1.csop 

angol 

testnevelés természetismeret 

10.00-
10.30 

1.csop 
matek/2.csop 

angol 

1.csop 
matek/2.csop 

angol 

2.csop 
infó/1.csop 

technika 

2.csop 
matek/1.csop 

angol 

1.csop 
matek/2.csop 

angol 

11.00-
11.30 

történelem magyar ének magyar 2.csop 
matek/1.csop 

angol 

12.00-
12.30 

ofő  1.csop 
matek/2.csop 

angol 

japán  

13.00-
13.30 

etika/hittan  dráma rajz  

 

 

7.a Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.15-8.45 magyar biológia kémia magyar kémia 

9.00-9.30 etika/hittan magyar földrajz testnevelés történelem 

10.00-10.30 2.csop 
infó/1.csop 

angol 

történelem matek 1.csop 
infó/2.csop 

angol 

matek 

11.00-11.30 matek 1.csop 
technika/2.csop 

angol 

angol magyar angol 

12.00-12.30 földrajz 1.csop 
angol/2.csop 

technika 

fizika rajz ofő 

13.00-13.30 ének matek  japán  

 

7.b Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.15-8.45 matek 2.csop 
technika/1.csop 

angol 

biológia földrajz történelem 

9.00-9.30 etika/hittan földrajz történelem rajz matek 

10.00-10.30 magyar 1.csop 
technika/2.csop 

angol 

angol magyar fizika 

11.00-11.30 angol magyar matek 2.csop 
infó/1.csop 

angol 

kémia 

12.00-12.30 ofő matek testnevelés magyar 2.csop 
angol/1.csop 

infó 

13.00-13.30 japán ének kémia   



 

8.a Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.15-8.45 biológia 2.csop 
matek/1.csop 

angol 

magyar magyar földrajz 

9.00-9.30 történelem 1.csop 
matek/2.csop 

angol 

fizika fizika 1.csop 
matek/2.csop 

angol 

10.00-10.30 1.csop 
matek/2.csop 

angol 

japán földrajz kémia 2.csop 
matek/1.csop 

angol 

11.00-11.30 etika/hittan testnevelés rajz 1.csop 
matek/2.csop 

angol 

1.csop infó 

12.00-12.30 magyar - 2.csop 
matek/1.csop 

angol 

2.csop 
matek/1.csop 

angol 

magyar 

13.00-13.30  ofő 2.csop infó ének történelem 
 

 

8.b Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.15-8.45 1.csop 
matek/2.csop 

angol 

magyar fizika fizika 2.csop 
infó/1.csop 

matek 

9.00-9.30 2.csop 
matek/1.csop 

angol 

testnevelés  ének magyar 

10.00-10.30 magyar 1.csop 
matek/2.csop 

angol 

magyar japán történelem 

11.00-11.30 biológia 2.csop 
matek/1.csop 

angol 

történelem földrajz földrajz 

12.00-12.30 kémia rajz 1.csop 
matek/2.csop 

angol 

1.csop 
matek/2.csop 

angol 

ofő 

13.00-13.30 etika/hittan 1.csop infó 2.csop 
matek/1.csop 

angol 

2.csop 
matek/1.csop 

angol 

 

 

 

 

 

 

 



1.a Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.15-8.45 matek magyar magyar magyar angol 

9.00-9.30 magyar angol etika/hittan magyar rajz 

10.00-10.30 magyar matek magyar matek technika 

11.00-11.30 ének testnevelés matek - - 

12.00-12.30 - - - - - 

13.00-13.30 - - - - - 
 

1.b Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.15-8.45 magyar angol matek magyar matek 

9.00-9.30 magyar matek etika/hittan magyar angol 

10.00-10.30 rajz ének magyar matek magyar 

11.00-11.30 testnevelés - technika - magyar 

12.00-12.30 - - - - - 

13.00-13.30 - - - - - 

 

2.a Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.15-8.45 matek - magyar matek magyar 

9.00-9.30 - rajz angol magyar magyar 

10.00-10.30 technika magyar etika/hittan angol környezet 

11.00-11.30 magyar magyar matek ének matek 

12.00-12.30 - testnevelés - - - 

13.00-13.30 - - - - - 

 

2.b Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.15-8.45 magyar - etika/hittan magyar matek 

9.00-9.30 magyar angol technika angol magyar 

10.00-10.30 környezet matek matek magyar magyar 

11.00-11.30 ének rajz - testnevelés magyar 

12.00-12.30 - - - matek - 

13.00-13.30 - - - - - 
 

3.a Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.15-8.45 matek matek matek magyar matek 

9.00-9.30 környezet angol angol magyar magyar 

10.00-10.30 testnevelés magyar technika rajz magyar 

11.00-11.30 magyar ének etika/hittan japán - 

12.00-12.30 - - magyar - - 

13.00-13.30 - - - - - 
 

 

 

 

 



3.b Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.15-8.45 matek matek magyar magyar ének 

9.00-9.30 környezet magyar magyar magyar matek 

10.00-10.30 testnevelés angol technika matek rajz 

11.00-11.30 magyar magyar etika/hittan angol - 

12.00-12.30 - japán - - - 

13.00-13.30 - - - - - 
 

 

4.a Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.15-8.45 matek matek testnevelés magyar - 

9.00-9.30 magyar rajz matek magyar magyar 

10.00-10.30 1.csop 
infó/2.csop 

ének 

magyar környezet technika magyar 

11.00-11.30 angol magyar angol matek - 

12.00-12.30 - 1.csop 
ének/2.csop 

infó 

etika/hittan angol - 

13.00-13.30 - japán - - - 
 

 

4.b Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.15-8.45 magyar magyar angol angol magyar 

9.00-9.30 angol magyar matek 2.csop 
infó/1.csop 

technika 

magyar 

10.00-10.30 magyar rajz környezet matek magyar 

11.00-11.30 matek testnevelés 1.csop 
infó/2.csop 

technika 

ének matek 

12.00-12.30 japán - etika/hittan - - 

13.00-13.30 - -  - - 

 


