
ELLENŐRZŐ / КОНТРОЛНИ
5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c

DOLGOZAT / ПИСМЕНИ

16. január 2023 po-h

17. január 2023 u-k

18. január 2023 sr-sze
Српски језик и 
књижевност - 

контролни

19. január 2023 č-cs

20. január 2023 pe-p

21. január 2023 su-szo

23. január 2023 po-h
Биологија - 
контролни

24. január 2023 u-k
Српски језик и 
књижевност - 

контролни

Magyar nyelv és 
irodalom - ellenőrző

Magyar nyelv és 
irodalom - ellenőrző

25. január 2023 sr-sze
Математика - 

контролни
Математика - 

контролни
Математика - 

контролни

26. január 2023 č-cs
Биологија - 
контролни

Биологија - 
контролни

27. január 2023 pe-p
SZENT SZÁVA NAP (MUNKANAP, NEM TANÍTÁSI NAP)

ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА (РАДНИ, НЕНАСТАВНИ ДАН)

28. január 2023 su-szo

30. január 2023 po-h
Биологија - 
контролни Biológia - ellenőrző Földrajz - ellenőrző Földrajz - ellenőrző

31. január 2023 u-k Biológia - ellenőrző Biológia - ellenőrző

01. február 2023 sr-sze Biológia - ellenőrző Географија - 
контролни

Német nyelv - 
ellenőrző Biológia - ellenőrző Biológia - ellenőrző

02. február 2023 č-cs
Német nyelv - 

ellenőrző Földrajz - ellenőrző Математика - 
контролни

03. február 2023 pe-p
Географија - 

контролни Földrajz - ellenőrző Matematika - 
ellenőrző

04. február 2023 su-szo

06. február 2023 po-h
Angol nyelv - 

ellenőrző
Történelem - 

ellenőrző

Српски језик и 
књижевност - 

контролни

07. február 2023 u-k
Енглески језик - 

контролни Földrajz - ellenőrző Történelem - 
ellenőrző

Географија - 
контролни

Angol nyelv - 
ellenőrző



ELLENŐRZŐ / КОНТРОЛНИ
5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c

DOLGOZAT / ПИСМЕНИ

08. február 2023 sr-sze
Географија - 

контролни Földrajz - ellenőrző
Српски језик и 
књижевност - 

контролни

09. február 2023 č-cs
Történelem - 

ellenőrző
Математика - 

контролни
Angol nyelv - 

ellenőrző
Matematika - 

ellenőrző
Matematika - 

ellenőrző
Angol nyelv - 

ellenőrző

10. február 2023 pe-p
Српски језик и 
књижевност - 

контролни

Matematika - 
ellenőrző

Matematika - 
ellenőrző

Енглески језик - 
контролни Földrajz - ellenőrző Földrajz - ellenőrző

11. február 2023 su-szo

13. február 2023 po-h
Енглески језик - 

контролни Földrajz - ellenőrző Földrajz - ellenőrző Енглески језик - 
контролни

14. február 2023 u-k
Немачки језик - 

контролни

15. február 2023 sr-sze
ÁLLAMI ÜNNEP - NEM MUNKANAP

ДРЖАВНИ ПРАЗНИК - НЕРАДНИ ДАН
16. február 2023 č-cs

17. február 2023 pe-p
TANULÓI SZÜNET

УЧЕНИЧКИ РАСПУСТ

18. február 2023 su-szo

20. február 2023 po-h
Angol nyelv - 

ellenőrző
Математика - 

контролни
Историја - 
контролни

21. február 2023 u-k
Историја - 
контролни

Magyar nyelv és 
irodalom - ellenőrző

Magyar nyelv és 
irodalom - ellenőrző

Magyar nyelv és 
irodalom - ellenőrző

Német nyelv - 
ellenőrző

22. február 2023 sr-sze
Немачки језик - 

контролни
Német nyelv - 

ellenőrző
Биологија - 
контролни Kémia - ellenőrző Kémia - ellenőrző

23. február 2023 č-cs
Математика - 

контролни Biológia - ellenőrző Biológia - ellenőrző Német nyelv - 
ellenőrző

Német nyelv - 
ellenőrző

Немачки језик - 
контролни

24. február 2023 pe-p
Német nyelv - 

ellenőrző
Географија - 

контролни
Történelem - 

ellenőrző

25. február 2023 su-szo

27. február 2023 po-h
Történelem - 

ellenőrző
Történelem - 

ellenőrző

28. február 2023 u-k
Српски језик и 
књижевност - 

контролни

Magyar nyelv és 
irodalom - ellenőrző

Magyar nyelv és 
irodalom - ellenőrző

Биологија - 
контролни

Биологија - 
контролни Biológia - ellenőrző Történelem - 

ellenőrző

01. március 2023 sr-sze
Географија - 

контролни Földrajz - ellenőrző Историја - 
контролни Kémia - ellenőrző Kémia - ellenőrző Biológia - ellenőrző

02. március 2023 č-cs Biológia - ellenőrző Математика - 
контролни Földrajz - ellenőrző Matematika - 

ellenőrző
Matematika - 

ellenőrző
Математика - 

контролни



ELLENŐRZŐ / КОНТРОЛНИ
5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c

DOLGOZAT / ПИСМЕНИ

03. március 2023 pe-p Biológia - ellenőrző Matematika - 
ellenőrző

04. március 2023 su-szo

06. március 2023 po-h
Биологија - 
контролни

Magyar nyelv és 
irodalom - dolgozat

Magyar nyelv és 
irodalom - dolgozat

Magyar nyelv és 
irodalom - ellenőrző

Математика - 
контролни

Szerb mint nem 
anyanyelv - dolgozat

Német nyelv - 
ellenőrző

07. március 2023 u-k Biológia - ellenőrző

08. március 2023 sr-sze
Математика - 

контролни
Немачки језик - 

контролни Biológia - ellenőrző Matematika - 
ellenőrző

09. március 2023 č-cs
Matematika - 

ellenőrző
Matematika - 

ellenőrző Fizika - ellenőrző

10. március 2023 pe-p Физика - контролни Fizika - ellenőrző Хемија - контролни Физика - контролни Magyar nyelv és 
irodalom - dolgozat

Magyar nyelv és 
irodalom - dolgozat

11. március 2023 su-szo

13. március 2023 po-h
Szerb mint nem 

anyanyelv - dolgozat
Történelem - 

ellenőrző
Magyar nyelv és 

irodalom - dolgozat
Szerb mint nem 

anyanyelv - dolgozat

14. március 2023 u-k
Историја - 
контролни Földrajz - ellenőrző Szerb mint nem 

anyanyelv - dolgozat
Szerb mint nem 

anyanyelv - dolgozat
Географија - 

контролни
Szerb mint nem 

anyanyelv - dolgozat

15. március 2023 sr-sze
Географија - 

контролни Földrajz - ellenőrző Физика - контролни Fizika - ellenőrző Szerb mint nem 
anyanyelv - dolgozat

16. március 2023 č-cs
Српски језик и 
књижевност -  

писмени

Magyar nyelv és 
irodalom - dolgozat

Magyar nyelv és 
irodalom - dolgozat Földrajz - ellenőrző Földrajz - ellenőrző

17. március 2023 pe-p Хемија - контролни

18. március 2023 su-szo

20. március 2023 po-h
Српски језик и 
књижевност - 

контролни

Биологија - 
контролни

Српски језик и 
књижевност -  

писмени

Történelem - 
ellenőrző

21. március 2023 u-k
Математика - 

контролни
Magyar nyelv és 

irodalom - dolgozat
Matematika - 

ellenőrző Fizika - ellenőrző Математика - 
писмени Fizika - ellenőrző Fizika - ellenőrző

22. március 2023 sr-sze
Történelem - 

ellenőrző
Matematika - 

ellenőrző
Német nyelv - 

dolgozat
Történelem - 

ellenőrző

Српски језик и 
књижевност -  

писмени

23. március 2023 č-cs
Magyar nyelv és 

irodalom - ellenőrző
Matematika - 

dolgozat
Matematika - 

dolgozat

24. március 2023 pe-p
PRÓBAÉRETTSÉGI

ПРОБНИ ИСПИТ
25. március 2023 su-szo



ELLENŐRZŐ / КОНТРОЛНИ
5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c

DOLGOZAT / ПИСМЕНИ

27. március 2023 po-h
Енглески језик - 

контролни Földrajz - ellenőrző Földrajz - ellenőrző

28. március 2023 u-k
Математика - 

писмени
Matematika - 

dolgozat
Angol nyelv - 

ellenőrző
Angol nyelv - 

ellenőrző

29. március 2023 sr-sze
Енглески језик - 

контролни
Angol nyelv - 

ellenőrző
Географија - 

контролни
Математика - 

писмени
Matematika - 

dolgozat
Matematika - 

dolgozat
Енглески језик - 

контролни

30. március 2023 č-cs
Angol nyelv - 

ellenőrző
Matematika - 

dolgozat
Angol nyelv - 

ellenőrző
Angol nyelv - 

ellenőrző
Angol nyelv - 

ellenőrző
Немачки језик - 

писмени

31. március 2023 pe-p
Angol nyelv - 

ellenőrző
Енглески језик - 

контролни

01. április 2023 su-szo

03. április 2023 po-h
Magyar nyelv és 

irodalom - ellenőrző

04. április 2023 u-k
Немачки језик - 

писмени
Német nyelv - 

dolgozat
Német nyelv - 

dolgozat

Српски језик и 
књижевност - 

контролни
Biológia - ellenőrző Biológia - ellenőrző Географија - 

контролни
Német nyelv - 

dolgozat

05. április 2023 sr-sze Kémia - ellenőrző Kémia - ellenőrző Математика - 
контролни Földrajz - ellenőrző Földrajz - ellenőrző

06. április 2023 č-cs
Историја - 
контролни

Történelem - 
ellenőrző

Немачки језик - 
писмени

Német nyelv - 
dolgozat

Német nyelv - 
dolgozat

Matematika - 
ellenőrző

07. április 2023 pe-p

TANULÓI SZÜNIDŐ - TAVASZI SZÜNIDŐ
УЧЕНИЧКИ РАСПУСТ- ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ

08. április 2023 su-szo

10. április 2023 po-h

11. április 2023 u-k

12. április 2023 sr-sze

13. április 2023 č-cs

14. április 2023 pe-p

15. április 2023 su-szo

17. április 2023 po-h

18. április 2023 u-k



ELLENŐRZŐ / КОНТРОЛНИ
5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c

DOLGOZAT / ПИСМЕНИ

19. április 2023 sr-sze
Magyar nyelv és 

irodalom - ellenőrző
Magyar nyelv és 

irodalom - ellenőrző

20. április 2023 č-cs
Математика - 

писмени
Matematika - 

dolgozat
Matematika - 

dolgozat

21. április 2023 pe-p
Magyar nyelv és 

irodalom - ellenőrző
Magyar nyelv és 

irodalom - ellenőrző

22. április 2023 su-szo

24. április 2023 po-h
Биологија - 
контролни

Történelem - 
ellenőrző Biológia - ellenőrző Biológia - ellenőrző

25. április 2023 u-k
Биологија - 
контролни

26. április 2023 sr-sze
Биологија - 
контролни Biológia - ellenőrző Német nyelv - 

dolgozat Biológia - ellenőrző Biológia - ellenőrző

27. április 2023 č-cs Biológia - ellenőrző Немачки језик - 
писмени

Magyar nyelv és 
irodalom - ellenőrző

Биологија - 
контролни

28. április 2023 pe-p Kémia - ellenőrző Kémia - ellenőrző

29. április 2023 su-szo

01. május 2023 po-h
ÁLLAMI ÜNNEP - NEM MUNKANAP (A MUNKA ÜNNEPE)

ДРЖАВНИ ПРАЗНИК - НЕРАДНИ ДАН (ПРАЗНИК РАДА)
02. május 2023 u-k

03. május 2023 sr-sze

04. május 2023 č-cs
Математика - 

контролни
Matematika - 

ellenőrző
Matematika - 

ellenőrző

05. május 2023 pe-p
Српски језик и 
књижевност - 

контролни
Хемија - контролни Matematika - 

ellenőrző

06. május 2023 su-szo

08. május 2023 po-h
Angol nyelv - 

dolgozat
Математика - 

контролни
Német nyelv - 

dolgozat
Matematika - 

ellenőrző

09. május 2023 u-k
Математика - 

контролни
Angol nyelv - 

dolgozat
Angol nyelv - 

dolgozat

10. május 2023 sr-sze
Енглески језик - 

писмени
Енглески језик - 

писмени
Енглески језик - 

писмени
Angol nyelv - 

dolgozat

11. május 2023 č-cs
Magyar nyelv és 

irodalom - ellenőrző
Angol nyelv - 

dolgozat
Angol nyelv - 

dolgozat
Енглески језик - 

писмени



ELLENŐRZŐ / КОНТРОЛНИ
5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c

DOLGOZAT / ПИСМЕНИ

12. május 2023 pe-p
Angol nyelv - 

dolgozat

13. május 2023 su-szo

15. május 2023 po-h
Magyar nyelv és 

irodalom - dolgozat

Српски језик и 
књижевност - 

контролни

Српски језик и 
књижевност -  

писмени

16. május 2023 u-k
Szerb mint nem 

anyanyelv - dolgozat
Német nyelv - 

ellenőrző

17. május 2023 sr-sze
Српски језик и 
књижевност -  

писмени

18. május 2023 č-cs
Немачки језик - 

контролни

19. május 2023 pe-p Физика - контролни Fizika - ellenőrző Magyar nyelv és 
irodalom - dolgozat

Magyar nyelv és 
irodalom - dolgozat

20. május 2023 su-szo

22. május 2023 po-h

23. május 2023 u-k Földrajz - ellenőrző

24. május 2023 sr-sze
Географија - 

контролни Földrajz - ellenőrző Magyar nyelv és 
irodalom - dolgozat

Magyar nyelv és 
irodalom - dolgozat Физика - контролни

25. május 2023 č-cs
Математика - 

контролни
Matematika - 

ellenőrző
Matematika - 

ellenőrző

Српски језик и 
књижевност -  

писмени

Географија - 
контролни Földrajz - ellenőrző Математика - 

писмени
Német nyelv - 

ellenőrző

26. május 2023 pe-p
Математика - 

контролни
Magyar nyelv és 

irodalom - ellenőrző

Српски језик и 
књижевност -  

писмени
Földrajz - ellenőrző Matematika - 

dolgozat

27. május 2023 su-szo

29. május 2023 po-h
Magyar nyelv és 

irodalom - dolgozat
Magyar nyelv és 

irodalom - dolgozat

30. május 2023 u-k
Немачки језик - 

контролни
Német nyelv - 

ellenőrző
Német nyelv - 

ellenőrző Fizika - ellenőrző Fizika - ellenőrző

31. május 2023 sr-sze
Német nyelv - 

ellenőrző
Matematika - 

dolgozat

01. június 2023 č-cs
Немачки језик - 

контролни
Német nyelv - 

ellenőrző
Német nyelv - 

ellenőrző

02. június 2023 pe-p Kémia - ellenőrző Kémia - ellenőrző

03. június 2023 su-szo



ELLENŐRZŐ / КОНТРОЛНИ
5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c

DOLGOZAT / ПИСМЕНИ

05. június 2023 po-h Хемија - контролни

06. június 2023 u-k Fizika - ellenőrző Fizika - ellenőrző

07. június 2023 sr-sze
Magyar nyelv és 

irodalom - ellenőrző
Magyar nyelv és 

irodalom - ellenőrző Физика - контролни Fizika - ellenőrző

08. június 2023 č-cs
Matematika - 

dolgozat

09. június 2023 pe-p
Математика - 

писмени
Matematika - 

dolgozat

10. június 2023 su-szo

12. június 2023 po-h
Математика - 

писмени
Matematika - 

dolgozat
Matematika - 

dolgozat
Magyar nyelv és 

irodalom - dolgozat
Magyar nyelv és 

irodalom - ellenőrző
Математика - 

писмени

13. június 2023 u-k

14. június 2023 sr-sze

15. június 2023 č-cs
Matematika - 

dolgozat
Matematika - 

dolgozat

16. június 2023 pe-p

17. június 2023 su-szo

19. június 2023 po-h

20. június 2023 u-k


