
Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium,  
                                és Kollégium képzései:                 

 

                      
 

   Nyolcévfolyamos 
gimnáziumi képzés  

 Emelt óraszámú angol nyelvi 
képzés 

 Emelt óraszámú német nyelvi 
képzés 

 Emelt óraszámú biológia-
kémia képzés 

 Emelt óraszámú matematika 
képzés 

 Emelt óraszámú humán 
képzés 

 Általános tantervű képzés 
 Sportosztály - utánpótlás-

nevelés 
 Emelt óraszámú informatikai 

képzés 

 

 
http://www.tancsics-ohaza.sulinet.hu 

Emelt óraszámú angol nyelvi képzés 

Miért válassz minket? 

 

 Órai keretek között felkészülhetsz a közép és emelt szintű angol 

érettségi vizsgára, a középfokú és akár a felsőfokú nyelvvizsgára is. 

 Lehetőség van a nemzetközi  nyelvvizsgára való 

felkészülésre és helyben történő vizsgázásra. 

 Versenyeket szervezünk elősegítve a sikeres és rutinos 

nyelvhasználatot. 

A tanév folyamán több próbanyelvvizsga, vers és prózamondó verseny, 

fordítóverseny kínál lehetőséget a megmérettetésre az érdeklődő 

diákok számára.  

Az Angol Nyelvi Napok rendezvényein minden évben egy adott ország 

vagy világváros kerül fókuszba. Az előadásokon túl regionális 

országismereti versenyen indulhatnak diákjaink. 

http://www.tancsics-ohaza.sulinet.hu/


 Iskolánk a Szegedi Tudományegyetem rezidens iskolája  

Az egyetem angol tanszéke által szervezett versenyén évek óta részt 

vesznek diákjaink.  

  Kirándulást szervezünk angol nyelvterületre. A skóciai őszi szünet 

után legközelebbi úticélunk Wales lesz.  

 
Heti óraszámok az angol nyelvi tagozaton: 

9. évfolyam: 6 óra 
10. évfolyam: 6 óra 
11. évfolyam: 6 óra 
12. évfolyam: 5 óra 

 
Az emelt óraszámú angol nyelvi képzésen a diákoknak lehetősége van 

előrehozott érettségi vizsgát tenni, így iskolai keretek között mind a közép, 

mind az emelt szintű vizsgát letehetik. A sikeres emelt szintű érettségi (60 %-

tól) középfokú  (B2) komplex nyelvvizsgával egyenértékű. 

 

Felvételi módja: 
 

Az angol nyelvi képzésre angol nyelvből nincs külön felvételi. Az 

angolszász kultúra és az angol nyelv iránt elkötelezett diákokat várjuk a 

tagozatra. A szakra való jelentkezéskor a központi (magyar és 

matematika) felvételi megírása szükséges. A beiratkozás előtt 

szintfelmérő megírása után alakul ki az osztályban a két nyelvi csoport.  

Nagy szeretettel várunk Benneteket 

az angol emelt óraszámú képzésünkre! 

Give it a try. 

 
 


