
1. Lehet-e a 0012-es kódú (Európai Uniós kéttanítási nyelvű osztály) osztályban az első 

idegen nyelv (célnyelv) a német? 

Nem lehet, a célnyelv csak az angol nyelv. A második idegen nyelv lehet német, francia 

vagy olasz. 

 

2. Bekapcsolódhat-e a DSD programba az is, akinek a második idegen nyelve a német? 

Természetesen igen, a tizedik végén lévő tesztet kell sikeresen teljesíteni ehhez. A 

kisgimnazisták és a kéttannyelvűsök között több olyan diák van, akinek a második 

idegen nyelve a német és bekerülnek a DSD programba, a második nyelvből is 

nyelvvizsgát szereznek már a középiskolában. 

 

3. Beszámítják-e a felvételi eredménybe a Neumann tantárgyi versenyeket? 

A sikeresen szereplő tanulókat várjuk az iskolába, természetesen előnyt élveznek, de 

ugyanúgy részt kell venniük a központi felvételin, mint a többi tanulónak. A szóbeli 

elbeszélgetésen ismerkedünk meg személyesen is a tanulókkal és szüleikkel, ekkor 

mesélnek a tanulók versenyeredményeikről (természetesen a Neumann versenyen 

elért eredményüket már tudjuk 😊), tanulmányi vagy sport sikereikről. Tapasztalatunk 

az, hogy a díjazottak szinte kivétel nélkül bekerülnek a választott induló osztályainkba. 

 

4. A technikumban lehet-e az első idegen nyelv a német? 

Sajnos nem, a technikumban (az informatikai és a közgazdasági technikumban is) a 

tanult idegen nyelv az angol nyelv. Ebben a képzésben csak egy idegen nyelv kötelező, 

az angol nyelv, ebből azonban szakmai nyelvet is tanulnak a diákok, és 13. osztály 

végén teszik le az angol nyelv érettségit a technikusi vizsgával együtt. 

 

5. A két tanítási nyelvű osztályban lehet-e biológia és kémia emelt érettségit szerezni? 

A két tanítási nyelvűosztályok nem válnak szét a 10. osztály után, a tanulók együtt 

tanulnak öt évig. A tizedikes választás során kialakuló biológia-kémia tagozatos 

osztályokban lehet biológiát és kémiát választani emelt szinten, ennek óraszáma 4-4 

óra hetente. Egyedül ez az a variáció, amit nem tudunk a kéttannyelvű osztályban 

megoldani. A két tanítási nyelvű osztályokban 11-12. évfolyamon emelt szintre az 

angol célnyelvből és általában történelemből vagy matematikából készülnek a diákok.  

 

6. Mit jelent az, hogy a 0013-as kód a műszaki nyelvi előkészítő osztály? 

Két féle nyelvi előkészítő osztály indul a Neumannban, a 0003 és a 0013. Mindkét 

osztály nyelvi előkészítő évvel indul, ahol az első idegen nyelvet heti 13 órában (ez 

angol vagy német lehet), a második idegen nyelvet heti 5 órában tanulják a diákok. 

Emellett mindkét kódon informatikát – digitális kultúrát – is emelt óraszámban. A 

0013-as kódon magasabb óraszámban van viszont a matematika és a fizika is. Ezt az 

osztályt azoknak ajánljuk, akik szeretik az informatikát, matematikát, fizikát, a 

későbbiekben szeretnének műszaki irányban vagy informatikai pálya irányában 

továbbtanulni. A 0013-as kódot digitális módszertan jellemzi, a tanulók jellemzően 

sokszor sikeresen szerepelnek informatikai, matematikai versenyeken. Szakkörön 

tanulhatnak programozást is. 



7. Hogyan lehet programozást tanulni a Neumannban? 

A 9 előkészítő-9-10. évfolyamokon az érdeklődő tanulók szakkörön tanulhatnak 

programozást van robotika szakkör is. A 0001-es kódú, négy évfolyamos gimnáziumban 

választható tehetséggondozás keretében lehet matematika-informatika plusz órát 

(vagy második idegen nyelv plusz órát vagy biológia-kémia plusz órát) választani az 

érdeklődő tanulóknak. A 0013-as kódú, műszaki nyelvi előkészítő informatika 

tantárgyában is szerepelnek a programozás elemei. A tizedikes választáskor a 

matematika-informatika irányt választó tanulók heti 3 órában tanulják tovább az 

informatikát, ennek kereteiben programozást is tanulnak. Az informatikai 

technikumban a szakmai tárgyak között külön tantárgyként szerepel a programozás, 

ha a technikumban 10. után a tanuló a szoftverfejlesztő és -tesztelő szakképesítési 

irányt választja, akkor még magasabb arányban. 


