
Kedves Diákok! 

Az alábbi táblázat az egyes órasávokban választható tanórákat tartalmazza. Felhívjuk figyelmeteket, hogy egy sávon belül csak egy tanóra választható! A termek 

zsúfoltságának elkerülése érdekében az egyes órák látogatottságát 12 főben maximalizáljuk. Amennyiben a választott órátok létszáma betelt, kérünk, válasszatok másikat! 

Ha nem sikerült beregisztrálnotok egy órára sem, akkor az adott napon keressétek a DÖK sarkot, ahol beosztanak benneteket valahova. Az egyes tanórák tantermi beosztását 

a gimnázium titkársága előtti hirdetőtáblán találjátok majd meg az adott nap reggelén, diákjaink pedig segítenek útbaigazítani benneteket! A tanórák látogatását követően 

az 5. órában igazgatói tájékoztatót tartunk a tetőtérben lévő Audmaxban. Amennyiben a 2-4. órák alatt nem sikerül megtekintenetek az internátusokat, az igazgatói 

tájékoztatót követően is lesz rá lehetőségetek szervezett formában! 

Akinek igazolásra lesz szüksége az általános iskolája számára, az a gimnázium Titkárságán kérheti azt az egész nap folyamán! 

Nagyon fontos, hogy a járványhelyzetre való tekintettel a Nyílt napokon kötelező a maszkviselés, a nagy előadóteremben pedig csak minden második széken foglaljatok 

helyet a biztonságos távolságtartás érdekében. Felhívjuk figyelmeteket, hogy Nyílt napjainkon csak tanulók vehetnek részt, felnőtt kísérőt a járványhelyzet miatt nem 

engedünk be az épületbe! 

 

 A regisztráció menete a következő: Kattints a választani kívánt tantárgyra, add meg a kért információkat! 

2021. 11. 16. Kedd 

2. óra 
8:55- 

matematika 
(tagozat) 

biológia 
(tagozat) 

történelem magyar hittan fizika állatgyűjtemény internátus 

3. óra 
9:55- 

matematika kémia (tagozat) történelem magyar digitális kultúra földrajz állatgyűjtemény internátus 

4. óra 
10:50- 

angol (NyEK) angol angol (lektor) 
angol (célnyelvi 

civilizáció) 
német francia állatgyűjtemény internátus 

 

https://forms.gle/nNsDEpuNjffat2VKA
https://forms.gle/nNsDEpuNjffat2VKA
https://forms.gle/msyF6u1P29UPV4YFA
https://forms.gle/msyF6u1P29UPV4YFA
https://forms.gle/tDq2u7pGN9vFUcdr6
https://forms.gle/XCLKN6HuBCUX9KBj9
https://forms.gle/vm5CaoK79PizkFCF6
https://forms.gle/XYVH3CjiyhEDPYGm9
https://forms.gle/kp8Sopkn6y4gStCJ7
https://forms.gle/4mBXWtmekNpfHoir5
https://forms.gle/3Edzxp3k9SfNvkZ2A
https://forms.gle/Gp9uAWXxJs1vZMzV6
https://forms.gle/oN4BZTwggigJ7ygo6
https://forms.gle/tjzK3V7igFxZDFR49
https://forms.gle/5iNRXqgAUk8BUXDaA
https://forms.gle/aGyDUA5GuTuDuxVf8
https://forms.gle/LHmZ1HnofRQnLKqu7
https://forms.gle/HBNPkcY9zf6JjGi56
https://forms.gle/o9hbkAWPphg6iLXC6
https://forms.gle/aAPX3d8FhCHTLQLj8
https://forms.gle/yi6k9VF3iWpHMr4H8
https://forms.gle/q3kvfbUT6EpgJ1Xx5
https://forms.gle/q3kvfbUT6EpgJ1Xx5
https://forms.gle/exktoojTbqcxEXTx6
https://forms.gle/RZx8iRhXmuonXYMp6
https://forms.gle/HBzG1vRRNG5VLpJ58
https://forms.gle/CwdUYatmcuf9G3wM7


2021. 11. 17. Szerda 

2. óra 
8:55- 

matematika 
(tagozat) 

biológia 
(tagozat) 

történelem magyar hittan fizika állatgyűjtemény internátus 

3. óra 
9:55- 

matematika kémia (tagozat) történelem magyar digitális kultúra földrajz állatgyűjtemény internátus 

4. óra 
10:50- 

angol (NyEK) angol angol (lektor) 
angol (célnyelvi 

civilizáció) 
német francia állatgyűjtemény internátus 

 

 

 

Köszönjük, hogy gondoltál ránk😊 

https://forms.gle/E2is9NunnUZuN1xd6
https://forms.gle/E2is9NunnUZuN1xd6
https://forms.gle/gSRWrN79rDpvgQE76
https://forms.gle/gSRWrN79rDpvgQE76
https://forms.gle/bCZ1twG7rFxWN4MTA
https://forms.gle/b4nzubqpWs9J6cRx8
https://forms.gle/9299fLRP7wBqBSmy9
https://forms.gle/7dgdYUBPUG4q2bk7A
https://forms.gle/vrZB9EHFYX5cKYFQA
https://forms.gle/sH5E5aCmzPzzymfc9
https://forms.gle/ez7cxxq5eqNy5VD3A
https://forms.gle/MeDKLbhNRBphb9FeA
https://forms.gle/EwZq6kG9gqfLHh6b9
https://forms.gle/mB1NgUYrJvkUKAZE8
https://forms.gle/7dXQynMeoBcDLPhp8
https://forms.gle/P7Lo3R969zZ1pc4A7
https://forms.gle/be7FD4yipR5bQ1mv6
https://forms.gle/bTwtSZTBpVLYYCF46
https://forms.gle/UamvvrekpdYk4N836
https://forms.gle/n9y1f2aneyPxFbJU7
https://forms.gle/8vtyntY7mhWSGWCB7
https://forms.gle/yYtwodTeXCyH6C5i9
https://forms.gle/yYtwodTeXCyH6C5i9
https://forms.gle/EB4GG3fovNC91A556
https://forms.gle/ccfHVDH3U9W6SXMf6
https://forms.gle/7w3guoXS9nqb43CCA
https://forms.gle/6av6wsHm2PJmev5BA

