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SZAKKÖZÉPISKOLA GIMNÁZIUM 

„A” Emelt szint 

  9. évfolyam - - 2 óra 

17521 (rendelhető a KIR 

listáról) 

Fedezd fel a világot!  

– Emelt szint 

10. évfolyam 2 óra 

17456 (rendelhető, ajánlott listán) 

A mi világunk 

 

2 óra 

17221 (rendelhető, ajánlott 

listáról) 

Fedezd fel a világot! 

 

3 óra 

17621 (engedélyre vár) 

Fedezd fel a világot!  

– Emelt szint 

11. évfolyam 2 óra 

17458 (készül) 

A mi világunk 

2 óra  

17321 (készül) 

Fedezd fel a világot! 

 

3 óra 

17721 (készül) 

Fedezd fel a világot!  

– Emelt szint 

12. évfolyam  

1 óra 

17459 

A mi világunk 

 

 

2 óra 

17421 

Fedezd fel a világot! 

 

 

 

3 óra 

17821 

Fedezd fel a világot!  

– Emelt szint 

Biológia – tankönyvek felsorolása 



Gimnázium „A” kerettanterv 

•  Modernebb felfogás szerint rendezi el a tananyagot,  
       szakít a korábbi évtizedek berögzült logikájával  
•  Sok új kutatási terület is megjelent a követelményekben,  
       ami a tudományos élethez való igazodást mutatja  
•  Nőtt a tananyag gyakorlati alkalmazásához köthető részek aránya  
•  A kapcsolódási pontok konkrét meghatározása hasznos  
       a tanár számára segítség az előhívandó ismeretek  
       összegyűjtésében  
•  Választható az emelt szintű képzés is (iskola döntése) 



Szakközépiskola 

•  A szakközépiskolás biológiaoktatásban jelentkező változás,  
       hogy 9. évfolyam helyett 10-ben kezdődik,  
       és hogy az óraszám nőtt: a korábbi két éves tantárgy  
       három éves lett.  
•  A 10. évfolyamon induló biológia kedvezőbb, mert így  
       a kémiával való kapcsolódási pontok jobban kihasználhatók. 
•  A modern szemléletű megközelítés és felépítés 
       a szakközépiskolás  tananyagra is igaz. 
 

Szakiskola 
•  Megszűnik a biológia mint önálló tantárgy, helyette  
       természetismeret tantárgyat vezettek be. 



Biológia 9. emelt szint 
A tankönyv erősségei 
Tanulásközpontú tankönyv 
Modern természettudományos-biológiai szemléletet közvetít  
   - A tudományos megismerésnek, mint folyamatnak a bemutatása. 
   - A tudományos munkával kapcsolatos reális elképzelések kialakítása. 
   - A vitatott kérdésekre is igyekszik választ adni, illetve olyan tudományos   
     érveket sorakoztat fel, amelyek a válaszadáshoz szükségesek. 
  

 

Modern tanítás- és tanulás-módszertani technikák alkalmazása: 
   - kooperatív tanulási és tanítási technikák, 
   - készség- és képességfejlesztés (differenciálás), 
   - projektmódszer 
Változatos tantárgymódszertani eszközök alkalmazása 
     megfigyelés, leírás, kísérletezés, osztályozás, mérés, adatkezelés, 
     kommunikáció, következtetés, változók vizsgálata, modellek és elméletek     
     kidolgozása, előfeltevések és előrejelzések megfogalmazása, ellenőrzés. 

 



Biológia 9. emelt szint 



Biológia 9. emelt szint 



Biológia 9. emelt szint 



Érettségire felkészítő kiadványaink: 
 

81551 Biológia Fotoszintetizáló szervezetek I. 
81552 Biológia Fotoszintetizáló szervezetek II. 
81553 Biológia Állati szervezetek 
81554 Biológia Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan,  
   élettan 
 
81538 Témavázlatok a biológia tanulásához (rendelhető) 
 
81537 Biológiai fogalomtár középiskolásoknak (rendelhető) 
 
  



 
Földrajz – tankönyvek felsorolása 

SZAKKÖZÉPISKOLA GIMNÁZIUM 

  9. 

évfolyam 

2 óra (1,5 óra) 

17130 Lakóhelyünk, a Föld 

A mi világunk (van 

engedélye, ajánlott listán) 

2 óra 

17133 Földrajz 9.  

Fedezd fel a világot! (van 

engedélye, ajánlott listán) 

10. 

évfolyam 

1 óra (1,5 óra) 

17230 Az ember és a Föld 

A mi világunk (engedélyre 

vár) 

2 óra 

17136 Földrajz 10.  

Fedezd fel a világot! (van 

engedélye, ajánlott listán) 



                    Gimnázium 
Hagyományos tagolódás, de hangsúlyeltolódások 

9. évfolyam 

• Új tartalmi elemek (pl. kozmikus környezetünk, térképészet) 

• Naprakész, gyakorlatorientált - cselekedtetés 

• Koncentráció 

• Erősödő környezeti szemlélet 

10. évfolyam 

• Átalakuló általános gazdaságföldrajz – inkább a konkrét helyekhez 
kapcsolódva 

• Megmaradó közgazdasági tartalmak 

• Új szemléletű regionális földrajz – kultúra, világgazdasági szerep 

• Környezeti szemlélet erősödése 







 

 



 

A mi világunk sorozat (szakközépiskola) 





                Szakközépiskola 

• 111 óra – 2+1 – nehéz szétbontás 

• Nem marad ki témakör a gimnáziumhoz képest 

• Különbség a feldolgozás mélységében – még inkább az 
alkalmazhatóság 

• Választható a gimnáziumi is! (pl. a 10.-es gimnáziumi a 
szakközepes 9.-es után) 

 



Tankönyvön alapuló, multimédia anyagokkal kiegészített  
       digitális tananyag 
Jegyzetekkel, multimédia anyagokkal, dokumentumokkal  
       bővíthető digitális tankönyv 
Támogatja az interaktív táblás használatot 
Kerettantervhez igazított, előre elkészített,  
       személyre szabható óramenet 
Digitális tankönyvbe beillesztett feladatok 
Online házi feladat kiosztás, üzenetküldési lehetőség  
        az osztály tagjainak 
Felmenő évfolyamok (1., 5., 9.) könyveihez 2013. szeptembertől 
Osztálynyi rendelés esetén ingyenes hozzáférés  
        tanárnak és diákoknak 
 

NTK Player 



A tankönyvekhez sokféle multimédiás kiegészítő anyagot 
biztosítunk 

Képek 

Dokumentumok 

Animációk 

Hanganyagok 

Videók 

NTK Player – multimédiás tartalommal kiegészített tananyag 



A felhasználó 
által beszúrt 
elemek házi 
feladatként 
kiadhatók 

Saját 
tartalom 
beszúrása 

A tananyagot a felhasználó jegyzetekkel, multimédia elemekkel, 
dokumentumokkal és linkekkel egészítheti ki 

NTK Player – bővíthető tananyagok 
 



 

Az NTK letölthető segédanyagai pedagógusok 
számára 

• NTK Player 

http://www.ntk.hu/player 

• Tanmenetek, tanári kézikönyvek, helyi tantervi ajánlások, 
megoldókulcsok, tananyag-kiegészítések 

http://www.ntk.hu 

• Érettségi videók 

http://erettsegivideok.ntk.hu 

E-mail: kincses.ildiko@ntk.hu 
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