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FELSŐ TAGOZAT 
• Magyar nyelv 

Magyar nyelv 

és kommunikáció 
 

• Irodalom 
Alföldy– 

Valaczka-sorozat 
 

• Történelem 
Olvasmányos 

történelem 

• Matematika 
Kalandozások 

a matematikában 
 
 

• Természetismeret 
Hartdégenné-sorozat 
 

• Természettudományok 
(biológia, fizika, kémia, földrajz) 



Tankönyvek, tanári segédletek a 
2014/2015-ös tanévre 

A kiadó fizikából és más természettudományos  
tantárgyakhoz színvonalas kiadványokat kínál az új 
tanévre. 

 

• Természetismeretből 5. és 6. évfolyamra − felmenő 
rendszerben a bevezetésre kerülő − a 2012-es 
tanterveknek megfelelő tankönyveket kínáljuk. 

• 7. és 8. évfolyamra a  2007-es tanterveknek megfelelő 
kiadványokat. 



Fizika  

  7. évfolyam 2 óra (1,5 óra) 

00715/1 Fizika 7. 

8. évfolyam 1 óra (1,5 óra) 

00835/1 Fizika 8. 



2014 szeptemberében a 7. és 8. évfolyamon a 
2007-es tantervek szerint készített kiadványokat 
vehetik kezükbe a diákok 

• 7. évfolyam:  

    00715/1 (tankönyv), 00715/M (munkafüzet),  

    00715/F (feladatlap) 

• 8. évfolyam: 

    00835/1 (tankönyv), 00835/M (munkafüzet) 

    00835/F(feladatlap) 

 



Dr. Zátonyi Sándor 

Fizika  
  
• Tapasztalt szerző kipróbált, bevált munkája. 
• Garantált a korrekt szakmai tartalom. 
• Kiváló módszertani eszközök 

 

 



 
 
A tankönyvek erősségei 
 
 
Tanulásközpontú tankönyv 

Modern tanítás- és tanulás-módszertani technikák 
alkalmazása: 

   - készség- és képességfejlesztés (differenciálás), 

   - tanulói kísérletek 

Változatos tantárgymódszertani eszközök alkalmazása 

     megfigyelés, leírás, kísérletezés, mérés, adatkezelés, 

     kommunikáció, következtetés, változók vizsgálata, 
ellenőrzés. 

     

     



A témakörök felosztása  



• Tartalom szorosabban összefüggő részeinek jelölése a), 
b), c) stb a könnyebb áttekinthetőség érdekében. 

• Olvasnivaló alcímmel számos kiegészítést, tudomány- és 

technikatörténeti érdekességet közlünk. 

• Jó tudni című részek a kiemelkedő képességű és jó 

felkészültségű, az átlagosnál érdeklődőbb tanulók 

számára nyújtanak kiegészítő anyagot. 

 

 

A leckék felosztása I.  



• Kísérlet, illetve Mérés címszó alatt további olyan 

kísérletek, mérések elvégzését javasoljuk, amelyek az 

adott fejezetben megismertek elmélyítését segítik. Ezek 

egy része otthon is elvégezhető, más részükhöz azonban 

szertári eszközök is szükségesek. 

• Példák szolgálják a tanult ismeretek megerősítését, 

egyúttal mintát adva a feladatmegoldáshoz. 

• Feladatok szintén az ismeretek elmélyítését segítik. Ezek 

nehézségi szintje széles skálán mozog. 

 

 

A leckék felosztása II.  



• Munkafüzet – feladatai elősegítik a tananyag mélyítését. 

• Feladatlapok – a témakörök mindegyikéhez egy-egy 

feladatlap tartozik A) és B) változatban. 

• Tanmenetjavaslatok  – A kiadó honlapjáról letölthetők. 

• NTK-Player  –  A kiadó honlapjáról letölthetők.  

 

 

Segédletek  



• 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 

• NAT 2012-es évfolyamok (1,2, 5,6, 9,10) könyveihez elérhető 

• Osztálynyi rendelés esetén ingyenes hozzáférés tanárnak és diákoknak 

 

 

NTK Player  



• Tankönyvismertetők a FizKapu honlapon: 

  http://www.fizkapu.hu/fiztan/cikkek/c_09_002.doc 

  http://www.fizkapu.hu/fiztan/cikkek/c_10_001.doc 

 

• Tanhttpmenetjavaslatok a FizKapu honlapon: 

   http://www.fizkapu.hu/fiztan/cikkek/c_09_004.doc 

   http://www.fizkapu.hu/fiztan/cikkek/c_10_002.doc 

 

 

Internetes segítség  



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 

 

E-mail: koreczne.kazinczi.ilona@ntk.hu  
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