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  Matematika 



Matematika 

 

Ajánlatunk: 

 

• 2 sorozat: Heuréka, Az érthető matematika  

• Emelt szintű tankönyv  

• Érettségi feladatgyűjtemények 

 



Matematika 

Heuréka Az érthető matematika 

Gimnázium 9-12. 3.2.04 (3 + 3 + 3 + 3) 

Gimnázium 7-12. 4.2.04 (3 + 3 + 3 + 3) 

Gimnázium 5-12. 5.2.04 (3 + 3 + 3 + 3) 

Szakközépiskola  6.2.03 (3 + 3 + 3 + 3) 

Gimnázium 9-12. 3.3.2.2 b emelt 

(4 + 3 + 3 + 4) 

Szakközépiskola  6.3.2.2 b emelt 

(4 + 3 + 3 + 4) 

Emelt szintű kiegészítő tankönyv, 11-12. évfolyam (fakultáció) 



Matematika 

Sorozataink 

 



Az érthető matematika 

Tankönyvek: 
NT-17112 Matematika 9.  
NT-17212 Matematika 10. 
(rendelhetők) 
 
NT-17312 Matematika 11. 
(tankönyvvé nyilvánítása 
folyamatban) 
 
NT-17412 Matematika 12.  
(elérhető 2016-tól) 
 
Honlapunkról letölthetők: 
Megoldások 
Tanmenetjavaslatok 



Az érthető matematika 

Erősségei: 

• szakmai korrektség, pontosság; 

• korszerű, tanulóbarát tartalom; 

• esztétikus külső, egységes stílus- és formavilág; 

• motiváló, figyelemfelkeltő fotók; 

• tudománytörténeti érdekességek; 

• gyakorlatközpontúság, valóságközeli feladatok; 

• sikeres emberek bemutatása 



Az érthető matematika 

A középszintű érettségire készít fel, 
de emelt szintű kiegészítéseket is 
tartalmaz. 

Kidolgozott példák vezetik be a 
tanulókat az elsajátítandó 
tananyagba. 

Tipográfiai módszerekkel 
kiemeltük a definíciókat és 
tételeket.  

A leckék végén összegyűjtöttük  
a legfontosabb fogalmakat. 



Az érthető matematika 

 
A leckék végén nehézségi szintjük 
szerint szintezett feladatok 
vannak:  
 
K1 = középszintű, könnyebb;  
K2 = középszintű, nehezebb;  
E1 = emelt szintű, könnyebb;  
E2 = emelt szintű, nehezebb. 
 
 



Az érthető matematika 

 
 
 
További feladatokat  
is ajánlunk a 
MATEMATIKA Gyakorló és 
érettségire felkészítő 
feladatgyűjtemény  
családból. 



Heuréka 

Tankönyvek: 
17102 Matematika 9.  
17202 Matematika 10.  
17302 Matematika 11.  
(tankönyvvé nyilvánításuk 
folyamatban) 
 
17402 Matematika 12.  
(elérhető 2016-tól) 
 
Honlapunkról letölthetők: 
Megoldások 
Tanmenetjavaslatok 



Heuréka 

Erősségei: 

• világos, érthető megfogalmazások, jól követhető 
gondolatmenetek; 

• bőséges és értékes szöveges feladatok; 

• feladatok a természettudományok területéről; 

• esztétikus kivitel 



Heuréka 

A tankönyvek célja a középszintű 
érettségire történő felkészítés.  

 

A matematikai szemlélet fejlesztése 
a definíciókhoz és fogalmakhoz 
kapcsolódó tananyagelemek 
kidolgozásával történik. 

 

Kidolgozott példák segítik az új 
ismeretek bevezetését, a tananyag 
megértését. 



Heuréka 

 

 

Szinteztük az összes feladatot.  

 

 

 

További feladatokat is ajánlunk a 

MATEMATIKA Gyakorló és 
érettségire felkészítő 
feladatgyűjtemény családból. 



Emelt szintű tankönyv 
NT-17512 
Matematika 
Emelt szintű tananyag 
11-12. évfolyam 
 
Kiegészítő tankönyv bármely 
középiskolai matematika 
tankönyvhöz. (Mindkét 
sorozatunkhoz illeszkedik.) 
 
Az emelt szintű érettségire készít 
fel. 
 
Tankönyvi engedéllyel 
rendelkezik, rendelhető. 



Érettségi 
feladatgyűjtemények 

16125/NAT      
16126/NAT          
16127/NAT 

Az érthető matematika és a Heuréka 
sorozatban plusz feladatokat 
ajánlunk belőlük.  

A könyvekhez mellékeljük CD-n a 
megoldásokat. 



Gyakorláshoz, felkészüléshez 
ajánljuk 

Matematika  
feladatgyűjtemény 
NT-13135/NAT 
(Tartalmazza a 
megoldásokat is.) 
 
Készüljünk az írásbeli 
érettségi vizsgára! 
NT-81555 – középszint 
NT- 81556 – emelt szint 
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   Fizika 



Fizika 

 

Ajánlatunk: 

 

• 2 középszintű sorozat: A mi világunk, Fedezd fel 
a világot! 

• Emelt szintű sorozat: Fedezd fel a világot! 

• Feladatgyűjtemény 

• Fogalomtár 

 



Fizika 

Sorozataink 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fizika 
A mi világunk 

(2 + 2 + 1{2}) 

Fedezd fel a világot! 

(2 + 2 + 2) 

Fedezd fel a világot!  

(4 éves képzéshez, 

emelt szintű 

kiegészítésekkel) 

Gimnázium 9-10. 

3.2.08.1 a vált. 

 

Gimnázium 7-12. 

4.2.09.1 a vált. 

 

Gimnázium 5-12. 

5.2.13.1 a vált. 

 

Szakközépiskola 9-12. 

6.2.07 

6.3.4.1 (emelt) 

Gimnázium 9-10. 

3.2.08.2 b vált. 

 

Gimnázium 7-12. 

4.2.09.2 b vált. 

 

Gimnázium 5-12. 

5.2.13.2 b vált. 

 

Szakközépiskola 9-12. 

6.3.4.2 emelt b 

 

Gimnázium 9-10. 

3.3.4 (emelt) 

 

Gimnázium 7-12. 

4.3.4 (emelt) 

 

Gimnázium 5-12. 

5.3.4 (emelt) 

 

Szakközépiskola 9-12. 

6.3.4.4 (emelt) 

 



Fizika 

Fizikasorozataink erősségei: 

• szaktudományi megalapozottság;  

• gyakorlatias szemlélet, naprakész információk; 

• változatos, bőséges feladatanyag; 

• projektfeladatok (A mi világunk), kísérletek 
(Fedezd fel a világot!); 

• esztétikus megjelenés, informatív kép- és 
ábraanyag 

 



A mi világunk 

Tankönyvek: 
NT-17115 Fizika 9.  
NT-17215 Fizika 10.  
NT-17315 Fizika 11. 
(rendelhetők) 
 
Honlapunkról letölthetők: 
Megoldások 
Tanmenetjavaslatok 



A mi világunk 

A fejezetek elején  

a témakör 
bevezetése 
hétköznapi 
jelenségeken 
keresztül.  

 

A fejezetek végén 
projektfeladat. 



A mi világunk 

A leckék 
felépítése:  

nyitókép, 
kérdések, 
tanulnivaló, 
kísérletek, 
olvasmányok, 
kidolgozott és 
megoldandó 
feladatok 

 



Fedezd fel a világot!  

Tankönyvek: 
NT-17105 Fizika 9.  
NT-17205 Fizika 10.  
NT-17305 Fizika 11. 
(rendelhetők) 
 
Honlapunkról letölthetők: 
Megoldások 
Tanmenetjavaslatok 
 



Fedezd fel a világot!  
Emelt szintű képzéshez 

Tankönyvek: 
NT-17135 Fizika 9. Emelt szintű képzéshez 
(rendelhető) 
 
NT-17235 Fizika 10. Emelt szintű képzéshez 
(tankönyvvé nyilvánítása folyamatban) 
 
NT-17335 Fizika 11. Emelt szintű képzéshez 
NT-17435 Fizika 12. Emelt szintű képzéshez 
(elérhetők 2016-tól, illetve 2017-től) 
 
Honlapunkról letölthetők: 
Megoldások 
Tanmenetjavaslatok 
 



Fedezd fel a világot!  

• A leckék nyitóképekkel és 
nyitókérdéssekkel, illetve bevezető 
szöveggel kezdődnek.  

• A tananyag tárgyalása a mindennapi 
tapasztalatokból indul ki. A leckékben 
kísérleti leírások, olvasmányok, 
kidolgozott mintafeladatok, a leckék 
végén házi feladatok találhatók.  

• A tankönyvben szereplő kísérletek 
hármas tagolásban jelennek meg: a 
kísérlet pontos leírása, a kísérlet során 
tapasztaltak összegyűjtése, végül a 
következtetések levonása a kísérletből.  

• Minden fejezet végén a fejezet 
fogalmainak, törvényeinek, képleteinek 
többoldalas rajzos összefoglalása, 
megjelenítése egy adott szituációban.  

 



Fizika 

Rendelhetők.  
A feladatgyűjtemény feladatainak 
megoldásai a honlapunkról letölthetők 
lesznek; elkészítésük folyamatban van. 
Várható megjelenés: szeptember. 
 
    
NT-81539  
NT-81540   
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   Biológia 



Biológia 

 

Alcím: Tahoma 28pt, zöld 

SZAKKÖZÉPISKOLA GIMNÁZIUM 

„B” Emelt szint 

 9. évfolyam - - 17521 Biológia 9. 
(rendelhető) 
Fedezd fel a világot!  
– Emelt szint 

10. évfolyam 17456 Biológia 10. 
(rendelhető) 
A mi világunk 
 

17208 Biológia 10. 
(rendelhető) 
Fedezd fel a világot! 
 

17621 Biológia 10. 
(rendelhető) 
Fedezd fel a világot!  
– Emelt szint 

11. évfolyam 17458 Biológia 11. 
(rendelhető) 
A mi világunk 

17308 Biológia 11.  
(rendelhető) 
Fedezd fel a világot! 
 

17721 Biológia 11. 
(készül) 
Fedezd fel a világot!  
– Emelt szint 

12. évfolyam 17459 Biológia 12.  
(készül) 
A mi világunk 
 

17408 Biológia 12. 
(készül) 
Fedezd fel a világot! 
 

 

17821Biológia 12. 
Fedezd fel a világot!  
– Emelt szint 



Biológia 9. emelt szint 

 



A leckék 
felépítése:  
nyitóképek, 
nyitókérdés, 
tanulnivaló, 
kísérletek, 
olvasmányok,  
kérdések és 
feladatok. 
 





Biológia 10. emelt szint 



Fedezd fel a világot! sorozat 
(gimnázium)  



A leckék 
felépítése:  
nyitóképek, 
nyitókérdés, 
tanulnivaló, 
olvasmá-
nyok, 
kérdések és 
feladatok 



A fejezeteket 
összefoglalás 
zárja. 
Kérdések, 
feladatok; 
projektfel-
adatok; 
szövegelem-
zés 



A tankönyv 
végén a 
tananyaghoz 
kapcsolódó 
kísérletek, 
vizsgálatok 
leírása 
található. 



A mi világunk sorozat 
(szakközépiskola) 



A leckék 
felépítése:  
tanulnivaló, 
kísérletek, 
olvasmá-
nyok, 
kérdések és 
feladatok 



A fejezeteket 
szöveges 
összefoglalás 
és 
rendszerező 
kérdések, 
feladatok 
zárják. 
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   Földrajz 



Földrajz 

SZAKKÖZÉPISKOLA GIMNÁZIUM 

9. évfolyam 17130 Lakóhelyünk, a Föld 
A mi világunk 
tankönyv és munkafüzet  

17133 Földrajz 9.  
Fedezd fel a világot!  
tankönyv és munkafüzet  
 

10. évfolyam 17230 Az ember és a Föld 
A mi világunk  
tankönyv és munkafüzet 
 

17136 Földrajz 10.  
Fedezd fel a világot!  
tankönyv és munkafüzet  
 



Fedezd fel a világot! sorozat 
(gimnázium)  



A leckék 
felépítése:  
nyitóképek, 
nyitókérdés, 
tanulnivaló, 
olvasmányo
k, kérdések 
és feladatok 





A mi világunk sorozat 
(szakközépiskola) 



A leckék 
felépítése:  
tanulnivaló, 
olvasmányok, 
kérdések és 
feladatok 
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   Kémia 



2+2 órás 
gimnáziumi „B” 
kerettantervhez 
ajánljuk! 

NT-17141 Kémia 9.  

NT-17140 Kémia 10.  
 



A leckék 
felépítése:  
nyitóképek, 
nyitókérdés, 
tanulnivaló, 
kísérletek, 
olvasmányok, 
kidolgozott és 
megoldandó 
feladatok 





A tankönyv 
végén 
rendszerező, 
összefoglaló 
rész 
található. 



NT-17139 Kémia 9. 
NT-17239 Kémia 10.  
 
A leckék felépítése:  
nyitókép, kérdések, 
tanulnivaló,  
kísérletek, 
olvasmányok,  
kidolgozott és 
megoldandó 
feladatok 



NT-17139 Kémia 9. 
NT-17239 Kémia 10.  
 

2+1 órás szakközépiskolás képzéshez ajánljuk 
• A tananyag tárgyalása a mindennapi tapasztalatokból indul ki. 

Érdekes kísérletek gazdagítják, melyek közül több otthon is 
elvégezhető. 

• A fejezetek végén összefoglalás, a 10.-es kötetben projektfeladatok. 
• Számos érdekesség olvasható a tankönyvben a természeti jelenségek 

kémiájáról, illetve a kémia megjelenéséről a mindennapokban.   
• Szakmailag és módszertanilag magas színvonalú, érdekes, modern, 

képekkel gazdagon illusztrált, igényes kivitelű kiadványok. 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

www.tankonyvkatalogus.hu 

www.ofi.hu 


