
A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 
2018/2019-es tanévben induló osztálytípusai 

 
Belső 
kód 

Osztály 
megnevezése 

Választható a 2. 
nyelv 

(heti 3 órában) 

Egyéb információ 
(pl. tagozat, emelet szintű 

oktatás, orientáció) 

Felvehető 
létszám 

Szóbeli 

 

 

 

0001 

Haladó angol  

(4 évfolyamos) 

nyelvi csoport 

Francia, német, orosz, 

spanyol nyelv kezdő 

vagy középhaladó 

szintről a tanulók 

tudásszintje alapján 

Angol nyelv óraszáma az 

egyes évfolyamokon: 

5-6-4-3 óra/hét. 

Tantárgyi specializáció (fakt) 

az utolsó két évfolyamon: két 
tantárgyból választható. 

18 fő* Angol 

nyelvből 

van. 

 

 

 

0002 

Kezdő angol  

(4 évfolyamos) 

nyelvi csoport 

Francia, német, orosz, 

spanyol nyelv kezdő 

vagy középhaladó 

szintről a tanulók 

tudásszintje alapján 

Angol nyelv óraszáma az 

egyes évfolyamokon: 

5-6-6-6 óra/hét. 

Tantárgyi specializáció (fakt) 

az utolsó két évfolyamon: egy 
tantárgyból választható. 

16 fő* Nincs. 

 

 

 

0003 

Kezdő német 

nyelvi csoport 

(4 évfolyamos) 

Angol, francia, orosz, 

spanyol kezdő vagy 

középhaladó szintről a 

tanulók tudásszintje 

szerint 

A német nyelv óraszáma az 

egyes évfolyamokon: 

5-6-6-6 óra/hét. 

Tantárgyi specializáció (fakt) 

az utolsó két évfolyamon: egy 

tantárgyból választható. 

12 fő Nincs. 

 

 

 

0004 

Kezdő francia 

nyelvi csoport 

(4 évfolyamos) 

Angol, német, orosz, 

spanyol kezdő vagy 

középhaladó szintről a 

tanulók tudásszintje 

szerint 

A francia nyelv óraszáma az 

egyes évfolyamokon: 

5-6-6-6 óra/hét. 

Tantárgyi specializáció (fakt) 

az utolsó két évfolyamon: egy 

tantárgyból választható. 

12 fő Nincs. 

 
 

 

0005 

Kezdő spanyol 
nyelvi csoport 

(4 évfolyamos) 

Angol, német, orosz, 
francia kezdő vagy 

középhaladó szintről a 

tanulók tudásszintje 

szerint 

A spanyol nyelv óraszáma az 
egyes évfolyamokon:  

5-6-6-6 óra/hét. 

Tantárgyi specializáció (fakt) 

az utolsó két évfolyamon: egy 

tantárgyból választható. 

12 fő Nincs. 

 
 

 

 

0006 

Nyelvi 
előkészítő 

osztály angol 

nyelvből  

(5 évfolyamos) 

Kezdő 

szintről! 

Francia, német, orosz, 
spanyol nyelv kezdő 

vagy középhaladó 

szintről a tanulók 

tudásszintje alapján 

csak a  

9-től 12. évfolyamon 

Angol nyelv óraszáma az 
egyes évfolyamokon: 

18-5-6-4-3 óra/hét. 

Tantárgyi specializáció (fakt) 

az utolsó két évfolyamon: két 

tantárgyból választható. 

17 fő Nincs. 

 
 

 

0007 

Nyelvi 
előkészítő 

osztály német 

nyelvből  

(5 évfolyamos) 

Kezdő 
szintről! 

Angol, orosz, francia, 
spanyol nyelv kezdő 

vagy középhaladó 

szintről a tanulók 

tudásszintje alapján 

csak a  
9-től 12. évfolyamon 

Német nyelv óraszáma az 
egyes évfolyamokon: 

18-5-6-4-3 óra/hét. 

Tantárgyi specializáció (fakt) 

az utolsó két évfolyamon: két 

tantárgyból választható. 

17 fő Nincs. 

 

 

 

 

0008 

Arany János 

Tehetséggondo

zó Program  

(5 évfolyamos) 

Angol, orosz, francia, 

spanyol nyelv kezdő 

vagy középhaladó 

szintről a tanulók 

tudásszintje alapján 

csak a  
9-től 12. évfolyamon 

Az angol vagy német nyelv 

oktatása kezdő szintről a 9. 

AJTP évfolyamon heti 7 

órában, majd a főnyelv 

oktatása 5-6-6-6 órában. 

Tantárgyi specializáció (fakt) 
az utolsó két évfolyamon: két 

tantárgyból választható. 

34 fő Az 

országos 

AJTP 

program 

központi 

szabályai 
alapján. 

Összlétszám:                                                                                                            138  

 
* A létszámok tájékoztató jellegűek, a jelentkezés függvényében változhatnak. 


