
Felsős reál munkaközösség 

A munkaközösségünk három részből épül fel, a matematika, az informatika és természettudományos 

munkacsoportból. Ennek köszönhetően feladataink sokrétűek.  

 A tantervi követelmények mellett munkaközösségünk tagjaira hárul a kompetenciamérésre való 

felkészítés, az iskolánk által helyet adó megyei versenyek szervezése és levezetése, versenyfelkészítés, 

eredményes felvételire felkészítés, ECDL Base vizsgára készítés, és az iskolaéves munkatervéből 

adódóan a tanórákon kívüli programok szervezése, és ezeken a programokon közreműködés, 

diákönkormányzat segítése.  

SZEMÉLYI FELTÉTELEK: 

Munkaközösségünkhöz 1-8. osztályig az informatikát, digitális kultúrát tanító munkatársak, 5-8. 

osztályig a matematikát tanító pedagógusok, és 5-8. osztályig a természettudományos tantárgyakat 

tanító kollégák tartoznak. A munkaközösség tagjai: 

1. Bányai Józsefné 

2. Békésiné Katona Tünde 

3. Kovácsné Pesti Andrea 

4. Kállai-Nagy Anita 

5. Liskáné Farkas Angéla 

6. Mészáros Márta 

7. Mihály Anikó 

8. Mikula László 

9. Négyesi Erzsébet 

10. Révész Nikolett  

11. Schönborn Tamás    

12. Schwancer –Csák Marianna 

13. Tóth Norbert 

14. Várnai Beáta    

 

A természettudományos tantárgyak oktatása osztályszinten történik. Az informatikát az osztályok 

csoportbontásban tanulják. A matematika oktatása az 5. 7. és 8. évfolyamon osztálykeretben, történik. 

Hetedik osztályban nívó csoportot hoztunk létre, ahol a tehetséges tanulók oktatása zajlik. 

Jelenleg, a tantervnek megfelelően, 5-6.osztályban heti 2 órában folyik a természettudomány tantárgy 

oktatása. A 7. évfolyamon a fizika, kémia oktatása heti egy, a biológia és a földrajz oktatása  heti két 

órában történik. A 8. évfolyamon a fizika, kémia és a földrajz heti 1,5 órában, a biológia heti 2 órában 

kerül oktatásra. A matematika tantárgyak oktatása 5-7 évfolyamon heti 4, nyolcadik évfolyamon heti 

4,5 órában történik.   

Informatika oktatása évfolyamonként és csoportonként heti egy órában folyik. 



A matematika és a természettudományos tantárgyak oktatását a tantermek egy részében laptop, projektor 

és internetelérés teszi változatosabbá. Jól beillesztettük munkánkba a rendelkezésre álló számítógépes 

háttérrendszert.  

Rendszeresen járunk a városban elkészült természettudományos laborokba. 

Az informatika tanításához két jól felszerelt informatika terem áll rendelkezésünkre. 

Hetedik osztály második félétől kezdve a tanulóknak középiskolai felvételire felkészítő foglalkozást 

tartunk matematikából. 

VERSENYEK 

Verseny neve Osztály Tantárgy 
Eredményeink 

 2020/2021. tanév 

Nemzetközi Kenguru 

Matematika Verseny  
5 - 8. matematika 

megyei 2. hely 

megyei 3. hely 

 

Bolyai Matematika  

Csapatverseny 

(4 fő) 

 

3- 8. 

 

 

matematika 

megyei 3 hely 

Bolyai 

Természettudomány 

Csapatverseny 

8. 

kémia, 

földrajz, 

biológia, 

fizika 

 

Országos első hely, megyei 

első hely. 

„Maradjatok kíváncsiak” 

Országos 

Természettudomány 

Verseny  

8. matematika 

Országos 3. hely 

Helytörténeti verseny 

 
4-6. informatika 

Az iskola tanulói számára 

tartott online verseny 

.  

Verseny Osztály Tantárgy 
2021/2022 tanév 

 

 

Bolyai Matematika  

Csapatverseny 

(4 fő) 

 

3- 8. 

 

 

matematika 

 

megyei 10 hely 

 

 

 



 

 

Liskáné Farkas Angéla 

munkaközösség-vezető 

Nemzetközi Kenguru 

Matematika verseny 

5. 

6. 
matematika 

megyei 2. hely 

megyei 3.hely 

 

”Matematika kis 

hercegei” Csapatverseny 
6 matematika 

megyei 8. és 10.hely 

Matek Ászok 5 matematika Megyei 1. hely 

Helytörténeti Verseny 4-6 informatika Iskolai verseny 


