
Pedagógusképzés  

támogatása 

TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 

MAGYAR NYELV 

ÉS IRODALOM 

 
KÖZÉPISKOLA 



Sorozataink a 2015/2016-os tanévre 

Mind a magyar nyelv, mind az irodalom 

tantárgyhoz színvonalas 

tankönyvcsaládokat kínálunk az új tanévre. 

 

9. , 10. és 11. évfolyamra − felmenő 

rendszerben bevezetésre kerülő − a 2012-

es tanterveknek megfelelő taneszközöket. 

12. évfolyamra a 2004-es tanterveknek 

megfelelő kiadványokat. 

 



Magyar nyelv  

Egy jól ismert sorozat: 

Magyar nyelv és 

kommunikáció  

 



A 2012-es tantervek szerint átdolgozott taneszközök 

9. évfolyam:  

    NT-17137 (tankönyv), NT-17137/M 

 (munkafüzet)  

10. évfolyam: 

    NT-17237 (tankönyv), NT-17237/M 

 (munkafüzet) 

11. évfolyam: 

    NT-17337 (tankönyv), NT-17337/M 

 (munkafüzet) 

 



A sorozat további elemei 

12. évfolyam 

    NT-01231/2 (tankönyv), NT-01231/M/1   

    (munkafüzet) 

      

 

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 a 

négyosztályos gimnáziumok és a 

szakközépiskolák, mind pedig a hat- és 

nyolcosztályos gimnáziumok tanterveihez. 

 

 



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 11. évfolyam számára 

A 11−12. évfolyam tantervéből a következő 

témakörök ismeretanyagát tartalmazza a 

tankönyv: 

• kommunikáció → (szövegszerkesztés menete, 

vita, előadás, hozzászólás, értekezés) 

• nyelv és társadalom → (anyanyelvünk 

változatai, nyelvjárások, határon túli magyarok 

nyelvhasználata, nyelvi tervezés, nyelvpolitika, 

nyelvművelés, nyelvi tanácsadás) 

 

 



Tankönyv a 11. évfolyam számára 

• retorika → (szónok feladata, 

tulajdonságai, beszéd felépítése, 

megszólaltatása, bizonyítás, cáfolat, vita) 

• szövegalkotás → (szöveg felépítése, 

kidolgozása, idézés, hivatkozás, 

irodalomjegyzék, előadás, hozzászólás, 

értekezés) 

 



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.  



A munkafüzet 

A munkafüzet egyénileg, 

párban és 

csoportmunkában 

elvégezhető, bőséges és 

változatos feladatokat 

kínál az ismeretek 

elsajátításához, 

gyakorláshoz.  

 



Irodalom 

Középpontban a 

befogadó 



A 2012-es tanterveknek megfelelő taneszközök 

9. évfolyam:  

NT-17120/I, NT-17120/II 

(kétkötetes taneszköz: tankönyv, 

szöveg- és feladatgyűjtemény); 

NT-17545 (szöveggyűjtemény) 

10. évfolyam: 

NT-17220/I, NT-17220/II 

(kétkötetes taneszköz: tankönyv, 

szöveg- és feladatgyűjtemény); 

NT-17546 (szöveggyűjtemény) 

 



A 2012-es tanterveknek megfelelő taneszközök 

11. évfolyam: 

NT-17320/I, NT-17320/II 

(kétkötetes taneszköz: tankönyv, 

szöveg- és feladatgyűjtemény);  

NT-17547 (szöveggyűjtemény) 

 

12. évfolyam: 

NT-16420/I, NT-16420/II 

(kétkötetes taneszköz: tankönyv,  

szöveg- és feladatgyűjtemény) 

 

 

 

 

 

  Megfelel a 2004-  

  es és a 2012-es   

  tanterveknek 



Tudnivalók a sorozatról 

• A szerző sokéves tanári tapasztalata garancia 

a taneszközök „működőképességére”. 

 

• A taneszközök illeszkednek mind a      

négyosztályos gimnáziumok és a      

szakközépiskolák, mind pedig a hat- és 

nyolcosztályos gimnáziumok tanterveihez. 

 

• Az évfolyamonként két kötetből álló 

tankönyvek tartalmazzák a szerzői ismeretközlő 

szövegek mellett a szemelvényeket, valamint a 

kérdéseket és feladatokat. 

 



Tudnivalók a sorozatról 

•   A kétkötetes tankönyvek mellett nincs szükség  

    külön szöveggyűjtemény használatára,  

    ugyanakkor a tankönyvekhez kapcsolódik  

    szöveggyűjtemény is, amely alkalmas lehet  

    mérésekhez, önálló munkában történő tanórai  

    szövegfeldolgozáshoz, valamint használható az  

    érettségi vizsgán. 



A 11.-es tankönyvet érintő tantervi változások 

•  A 10. évfolyamról Arany János a 11. 

évfolyamra került. 

•  A realista regény a 10. évfolyam 

taneszközében kapott helyet. 

 



A 11.-es tankönyv 



A 11.-es tankönyv 



A 11.-es tankönyv 



A tananyag elsajátítását segítő apparátus 

• Olvasmányok 

• Szerzői ismeretközlő szövegek 

• Kérdések, feladatok 

• Illusztrációs anyag 

• Névmutató, fogalommutató 

 



Olvasmányok 

A tantervek 

alapján 

válogatott 

művek, 

műrészletek.  

 

 

A főszövegekhez 

kapcsolódó 

irodalmi és nem 

irodalmi 

szövegek. 



Szerzői ismeretközlő szövegek 

A főszövegekhez 

kapcsolódó tagolt, 

alcímekkel jelölt 

elemzések, értekezések. 

Fogalmak 

 

Szerzői portrék, valamint a 

kiegészítő szövegekhez 

kapcsolódó ismeretközlő, 

műértelmező írások. 



Kérdések, feladatok 

A tanulási folyamatban 

betöltött szerep szerinti 

struktúrában 

(ráhangolódás–

jelentésteremtés–

reflektálás) jelennek 

meg. Feldolgozásuk 

történhet egyéni, páros 

vagy csoportmunkában.  

 



Az illusztrációs anyag 

fotók, képzőművészeti alkotások 

 

 

 

 

előadások, filmek jelenetei 

 

     táblázatok 

 

 

 

     ábrák 



Egy téma feldolgozása a tankönyvben 



Egy téma feldolgozása a tankönyvben 



Egy téma feldolgozása a tankönyvben 



Segédanyagok 

 

Mind a nyelvtan-, mind pedig az 

irodalomsorozathoz készültek, és 

folyamatosan készülnek letölthető 

tanmenetek.  
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