10. évfolyam órarendje
Első hét (03.25.)
Szerda

magy.
T1

Csüt.
09:00 - 10:00
magy.
K1

tört.
T

További hetek (ciklikusan ismétlődik)
Pént.

Hétfő

09:00 - 10:00
matematika
K1

09:00 - 10:00
info. kivéve
10.E
K

09:00 - 10:00
első id. ny
(csak 10.E és 10.B
angolosok)
K2

10:00 - 11:00
fizika
K

10:00 - 11:00
történelem
K

10:00 - 11:00
2 id. ny.
(csak 10. E)
K

mat.
T1

11:00-12:00
első id. nyelv K1
(kivéve 10.E)

11:00 - 12:00
biológia
K

11:00- 12:00
2. id. nyelv
(kivéve 10.E)
K

első
id.ny
T

12:00-13:00
első id. nyelv K1
csak 10.E

12:00 - 13:00
földrajz
K

12:00 - 13:00
info. csak
10.E K

2. id. ny.
T

13:00 - 14:00
kémia
K

13:00-14:00
matematika
(kivéve 10.A)
K2

biol.
T.

mat.
T2

14:00-15:00
matematika
(csak 10.A)
K2

földr.
T.

első idegen
nyelv csak
10. E és 10. B
angolosok
T2

magy. T2

kémia
T

fizika
T

info.
T.

Kedd

11:00 - 12:00
magyar
K2

Értékelésre leadás
határideje
- első idegen
nyelvből,
- matematiká
ból,
- fizikából,
- földrajzból,
- inform.-ból

Szerda

Értékelésre leadás
határideje
- történelem,
- kémia,
- 2. idegen ny.,
- biológia
- magyar
tantárgyakból

és új szerdai feladatok
kiosztása

Magyarázat: Tantárgy T/K/É 1
Magyar T /K/É 1
Melyik
tantárgy?

Tananyagkijelölés vagy
Konzultáció vagy
Értékelés (le kell adni a

Hányadik
alkalom?

feladatot)
Nézzük egy példán! Szerdán 6 tantárgyból kaptok feladatot, új tananyagot (T). Pl. a magyarból
megkapott szerdai feladatról a csütörtöki napon konzultálhattok (K) tanáraitokkal az órarendben
kijelölt időben. A következő hét hétfőjén újabb tananyagot kaptok (T2), erről is konzulháttattok
kedden (K2). A feldolgozott tananyagot, elkészített feladatokat szerdán adjátok le (É) értékelésre.
Vannak tantárgyak, amelyből egy héten kétszer kaptok feladatot, és vannak, amiből kétszer
konzultálhattok is. Ciklikusan ismétlődnek a munkafázisok, tehát szerdánként mindig újraindul a kör.
Felhívjuk figyelmeteket, a határidők betartására!

