
A Nemzetközi Érettségi (IB) program 

A Nemzetközi Érettségire készülő diákok tanulmányaik utolsó két évében az IB jelzésű 
osztály tagjaiként egy, a többi osztályétól eltérő rendszerű oktatási programban vesznek 
részt.

A programban 6+1 tárgyat tanulnak a diákok.  A hat tárgyból hármat emelt szinten, 
hármat pedig középszinten kell tanulniuk és így is kell vizsgázniuk a második év végén. 
A plusz egy tárgy a mindenki számára kötelező Tudáselmélet (Theory of knowledge) 
tantárgy.
A hat tárgyat az alább felsorolt tantárgycsoportokból kell összeválogatni a következő 
szabályok alapján:

• minden csoportból kell egy tárgyat választani, kivéve azt az esetet, ha az 
1-es csoportból mindkét tárgyat tanulja a diák. Ekkor a 2-es csoportból 
nem kötelező választani,

• a Karinthy Frigyes Gimnáziumban valamelyik angol nyelv tárgy 
választása kötelező.

Tantárgycsoportok:
1. Irodalmi és nyelvi tanulmányok: 

• magyar irodalom, 
• angol nyelv és irodalom

2. Idegen nyelvek: 
• angol nyelv, 
• német nyelv, 
• spanyol nyelv, 
• orosz nyelv,
• francia nyelv.

3. Egyén és társadalom: 
• közgazdaságtan, 
• pszichológia,
• történelem 

4. Tudományok: 
• biológia,
• kémia, 
• fizika,
• számítástechnika 

5. Matematikai tudományok: 
• matematika

6. Művészeti tantárgyak: jelenleg ebből a csoportból nincsen választható tárgyunk,
helyette hatodik tantárgyként az előző csoportok kínálatából lehet választani.

Óraszámok:



Tantervek:
Az egyes tantárgyak célkitűzéseit, követelményrendszerét és tananyagát az International
Baccalaureate szervezet határozza meg, és kiadványaiban közéteszi. 
További információ a www.ibo.org oldalon található. A tantárgyak bemutatásait a
http://www.ibo.org/recognition/resourcesanddocumentlibrary/moreresources/index.cfm
oldalról lehet letölteni.

Egyéb kötelező tevékenységek:
A Nemzetközi Érettségi Programban részvevő diákok kötelezően részt vesznek 150 óra
kreatív,  aktív  (sport)  és  közösségi  tevékenységben  (CAS  program).  A  kreativitás  a
művészetekben való részvételt, az aktivitás a testedzést, a közösségi munka az önkéntes
segítő tevékenységeket (pl. szociális, környezetvédelem) foglalja magába.
Minden  diák  elkészít  egy  4000-es  szavas  szakdolgozatot  (Extended  essay)  a  kétéves
program során egy általa választott tantárgyból..

Feltételek:
A program működtetéséhez szükséges a következő humán erőforrások biztosítása:

• IB koordinátor,
• CAS koordinátor,

http://www.ibo.org/recognition/resourcesanddocumentlibrary/moreresources/index.cfm
http://www.ibo.org/


• angol nyelven tanító szaktanárok,
• laboráns,
• IKT technikus,
• továbbtanulási tanácsadó tanár.

A  résztvevő  pedagógusok  a  tantárgyak  oktatásán  túl  szakdolgozati  (Extended  essay)
témavezetőként,  CAS  program  lebonyolítóként  és  CAS  mentorként  is  vállalnak
feladatokat.  Továbbtanulási  tájékoztatók  tartása,  egyetemi  jelentkezések segítése  is  az
erre vállalkozó pedagógusok feladata. 


