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Sorozataink a 2015/2016-os tanévre 

Mind a magyar nyelv, mind az irodalom 

tantárgyhoz színvonalas 

tankönyvcsaládokat kínálunk az új tanévre. 

 

5. , 6. és 7. évfolyamra − felmenő 

rendszerben bevezetésre kerülő − a 2012-

es tanterveknek megfelelő taneszközöket. 

8. évfolyamra a 2004-es tanterveknek 

megfelelő kiadványokat. 

 



Magyar nyelv  

Egy jól ismert sorozat: 

Magyar nyelv és 

kommunikáció  

 



A 2012-es tantervek szerint átdolgozott taneszközök 

5. évfolyam:  

   NT-11531 (tankönyv), NT-11531/M (munkafüzet),  

   NT-00531/F/NAT (feladatlap) 

6. évfolyam: 

    NT-11631 (tankönyv), NT-11631/M (munkafüzet) 

    NT-11631/F (feladatlap) 

7. évfolyam: 

    NT-11731 (tankönyv), NT-11731/M (munkafüzet) 

    NT-11731/F (feladatlap) 

 



A sorozat további elemei 

8. Évfolyam 

NT-00831/2 (tankönyv) 

NT-00831/M/1  (munkafüzet) 

NT-00831/F/1 (feladatlap) 

 

 

Átdolgozott változatuk a  

2016/2017-es tanévtől  

kerül forgalomba. 



Tudnivalók a sorozatról 

• Tapasztalt szerzők kipróbált, bevált munkája. 

• Garantált a korrekt szakmai tartalom. 

• A taneszközök illeszkednek mind az általános 

iskolák tanterveinek „A” és „B” változatához, 

mind pedig a hat- és nyolcosztályos 

gimnáziumok tanterveihez. 

• A 2012-es tantervek szerinti átdolgozás során a 

jól bevált sorozat a Beszéd és írás című 

tankönyvcsalád újításaival egészült ki.  

 



Tudnivalók a sorozatról 

• Az átdolgozásokban nagyobb hangsúlyt kapott 

a szövegértés, szövegalkotás, a tanulási 

képességek fejlesztése, valamint a modern 

tömegkommunikációs műfajok bemutatása.  

• Az átdolgozásokban nagyobb hangsúlyt  

     kaptak a kooperatív tanulási  

     technikák a tananyag  

     feldolgozásánál. 

 

 



Tankönyv a 7. évfolyam számára 

A 7−8. évfolyam tantervéből a következő 

témakörök ismeretanyagát tartalmazza a 

tankönyv: 

• beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése és alkotása → (anyanyelvünk 

zenéje, szövegtanulás, kiselőadás, 

hozzászólás, felszólalás) 

• olvasás, szövegértés → (ismeretterjesztő 

szövegek, internetes szövegek) 

 

 



Tankönyv a 7. évfolyam számára 

• írás, fogalmazás → (hivatkozás, 

szövegszerkesztés) 

• a nyelv szerkezete és jelentése →  

(a szószerkezetek, a szóösszetételek ) 

• helyesírás → (alárendelő szószerkezetek, 

szóösszetételek, mellérendelő 

szóösszetételek, ritkább szóalkotási 

módok) 

 



Tartalom 



Tartalom 



A tananyag elsajátítását segítő apparátus 

• Szerzői ismeretközlő szövegek 

• Példaszövegek, szemelvények 

• Kérdések, feladatok 

• Illusztrációs anyag 

• Összefoglaló táblázatok 

• A kooperatív tanulási technikákat 

bemutató Játéktár 

• Fogalomtár 

 



Az ismeretközlő szövegek 

• Tagoltak és érthetőek. 

• Könnyen tanulhatók. 

• Lapszéli és szövegbeli 

kiemeléseket 

tartalmaznak. 

Tipográfiailag elkülönítve 

jelennek meg: 

• a fontos ismeretek,  

• a kiegészítő ismeretek 



A példaszövegek, szemelvények 

Hosszabb vagy 

rövidebb terjedelmű 

szemelvények, attól 

függően, hogy milyen 

nyelvi kérdést tárgyal 

adott lecke. 



Kérdések, feladatok 

• A tanórai feldolgozást 

segítő, az ábrákhoz, a 

szemelvényekhez 

vagy a tanultakhoz 

kapcsolódó feladatok. 

 

 

• A tanultakat áttekintő, 

rendszerező 

kérdések. 



A tanulást segítő illusztrációs anyag 

ábrák 

 

 

 

táblázatok 

 

 

 

 

 

fotók 

 

 

 

rajzok 

 



Összefoglaló táblázatok 
 

 

A tankönyv végén található táblázatok az egyes témákat 

vázlatszerűen mutatják be. 



Játéktár 

A tankönyv végén 

található gyűjtemény, 

mely a tananyag 

feldolgozásánál 

előforduló kooperatív 

tanulási technikákat 

mutatja be.  



Fogalomtár 

A tankönyv végén a 

kerettantervekben is 

előírt fogalmak 

meghatározását 

tartalmazó gyűjtemény 

található.  



Kiadványok gyakorláshoz, méréshez 

Munkafüzet 

 

A munkafüzet egyénileg, 

párban és 

csoportmunkában 

elvégezhető, bőséges és 

változatos feladatokat 

kínál az ismeretek 

elsajátításához, 

gyakorláshoz.  

 

Feladatlapok 

 

A feladatlapok egy-egy 

nagy témakörhöz 

kapcsolódóan 

ellenőrzésre, a tanultak 

számonkérésére 

szolgálnak. 

 



Irodalom 

Egy közkedvelt sorozat 

megújulása 

 



A 2012-es tantervek szerint átdolgozott 

taneszközök 

5. évfolyam:  

NT-11516 (olvasókönyv) 

NT-11516/M (munkafüzet 

és olvasmányok) 

 

6. évfolyam: 

NT-11613 (olvasókönyv) 

NT-11613/M (munkafüzet 

és olvasmányok) 

 



A 2012-es tantervek szerint átdolgozott 

taneszközök 

7. évfolyam 

NT-11713 (olvasókönyv) 

NT-11713/M 

(munkafüzet és 

olvasmányok) 

 

8. évfolyam 

NT-11813 (olvasókönyv) 

NT-11813/M 

(munkafüzet 

és olvasmányok) 

 

 

 

 

 

 

          Mind a 2004-es,   

           mind a 2012-es  

           tanterveknek   

           megfelelnek. 



Tudnivalók a sorozatról 

• A szerzők tankönyvírói és tanári 

tapasztalata garancia a taneszközök 

„működőképességére”. 

• A taneszközök illeszkednek mind az 

általános iskolák tanterveinek „A” és „B” 

változatához, mind pedig a hat- és 

nyolcosztályos gimnáziumok tanterveihez. 

• A jól bevált Alföldy Jenő-féle sorozat az 

Ikerkönyvek újításaival gazdagodott. 

 

 



Tudnivalók a sorozatról 

• Az átdolgozás során a tantervekben előírt 

tartalmak feldolgozása mellett nagyobb 

hangsúly helyeződött a szövegértési és 

szövegalkotási kompetenciák 

fejlesztésére. 

• Az átdolgozás során nagyobb hangsúlyt  

     kaptak a gondolkodási  képességek és a     

     vitakészség fejlesztésére irányuló 

gyakorlatok.  

 



Olvasókönyv a hetedik évfolyam számára 



A tananyag elsajátítását segítő apparátus 

• Olvasmányok 

• Szerzői ismeretközlő szövegek 

• Kérdések, feladatok 

• Illusztrációs anyag 

• A tankönyv végén álló Kis fogalomtár 

 



Az olvasmányanyag 

• Jegyzetekkel ellátott 

irodalmi művek, 

műrészletek. 

• Az olvasott mű 

témájához, 

kérdésfelvetéseihez 

kapcsolódóan további, a 

munkafüzetben található 

művek ajánlása 

lányoknak és fiúknak. 

 



Az ismeretközlő szövegek 

• Az irodalmi anyaghoz 

kapcsolódó elemzések, 

összefoglalók. 

• A mű szerzőjét bemutató 

rövid portrék. 

• A Beszéjük meg! modul 

(esszészerű, 

ismeretterjesztő szöveg 

feladattal) 

 

 



A kérdések, feladatok 

• Feladatok a szöveg 

értelmezéséhez. 

 

• Feladatok a mű 

elemzéséhez. 

 

• A gondolkodási 

képességeket 

fejlesztő feladatok. 



Az illusztrációs anyag 

fotók                   festmények 

 

 

 

 

filmjelenetek 

 

     rajzok 

 

 

 

     ábrák 



A munkafüzet 

• Bőséges feladatanyaga alkalmas az 

algoritmikus gondolkodás fejlesztésére, a 

szintetizáló képesség kialakítására.  

• A feladatanyag mellett gazdag 

olvasmányanyagot is tartalmaz a tanórán 

elemzett művek kérdésfeltevéseihez 

kapcsolódóan. 



Segédanyagok 

 

 

Mind a nyelvtan-, mind pedig az 

irodalomsorozathoz készültek, és 

folyamatosan készülnek letölthető 

tanmenetek, feladatmegoldások. 
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