
Új fejlesztéseink (NAT 2012) 

Középiskolai fizika, kémia 

 



Új 9.-es fizikatankönyveink (NAT 2012) 

NT-17115 (szki, A) NT-17105 (B) NT-17135 (Emelt) 

Minden tankönyvhöz:  Útmutató és tanmenetjavaslat 
   Feladatok részletes megoldása 
   NTK Player - digitális tananyag 



Új 10.-es fizikatankönyveink (NAT 2012) 

NT-17215 (szki, A) NT-17205 (B) NT-17235 (Emelt) 

Minden tankönyvhöz:  Útmutató és tanmenetjavaslat 
   Feladatok részletes megoldása 
   NTK Player - digitális tananyag 



Honlapon található segédanyagok 

http://www.ntk.hu/kozepiskola/ 
tananyagok/kiadvanyok/fizika 
 
http://www.ntk.hu/kozepiskola/ 
tananyagok/kiadvanyok/kemia 
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2+2+(1)2 órás „A” 
kerettantervhez ajánljuk! 
• gimnáziumi A változat 
• szakközépiskolás alap 
• szakközépiskolás + 1 órás emelt A 

kerettantervekre  
NT-17115 Fizika 9.  
NT-17215 Fizika 10.  
NT-17315 Fizika 11. 



Az „A” kerettantervhez készült fizikatankönyvek 

• Gyakorlati tapasztalatok, használható ismeretek, 
természeti-technikai környezetben eligazodás 

• A számításos feladatok a tananyag mélyebb 
megértését szolgálják vagy a számértékek 
önmagukban érdekesek 

• Az előző kerettantervben nem szereplő és eddig 
nem tanított témák, jelenségek és gyakorlati 
alkalmazások 

• Néhány, eddig 10. és 11.-ben tanított témák 9.-ben 
jelennek meg 

• PROJEKTFELADATOK hangsúlyosak   

 
 
 
 
 
 
 

 



Fejezetek végén: Projektfeladat Fejezetek elején: A témakör bevezetése  
mindennapi jelenségeken keresztül 



Hogyan oldjuk meg? 
Most Te jössz! 

nyitókép, kérdések,  

tanulnivaló, kísérletek olvasmányok 



2+2+2 órás középiskolás 
„reál” képzéshez ajánljuk! 

• gimnáziumi B változat 

• szakközépiskolás + 1 órás emelt B 
kerettantervekre  

 NT-17105 Fizika 9.  

 NT-17205 Fizika 10.  

 NT-17305 Fizika 11. 



• A leckék nyitóképekkel és nyitó kérdéssekkel, illetve  
 bevezető szöveggel kezdődnek.  
• A tananyag tárgyalása a mindennapi tapasztalatokból indul ki, a 

leckékben kísérleti leírások, olvasmányok, kidolgozott 
mintafeladatok, a leckék végén házi feladatok találhatóak.  

• 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 többoldalas rajzos összefoglalás. 
• Az új kerettanterv minden témája megjelenik a tankönyvekben.  
• 9.-ben a Folyadékok, gázok témakör 7 leckéből álló külön fejezet. 
• 10.-ben A hő terjedése, Hőtan az otthonunkban c. új leckék. 
• Szakmailag és módszertanilag magas színvonalú, érdekes, modern, 

esztétikus taneszköz, számos új módszertani megoldással. 

A „B” kerettantervhez készült fizikatankönyvek 



Összefoglalás 
„aktívan” 

• A fejezet fogalmainak, 
törvényeinek, képleteinek 
„összefoglalása”: 
megjelenítése egy adott 
szituációban  

• Példát adunk arra, hogyan 
található meg a „fizika” a 
mindennapokban 

• Feladatként adható: Egy 
másik szituáció keresése, 
amiben a fejezetben tanult 
fogalmak, törvények 
elhelyezhetők 



 



4 éves emelt szintű 
képzéshez ajánljuk! 

NT-17135 Fizika 9. Emelt szintű képzéshez     

NT-17235 Fizika 10. Emelt szintű képzéshez  
NT-17335 Fizika 11. Emelt szintű képzéshez  
NT-17435 Fizika 12. Emelt szintű képzéshez 
 

A négy kötet feldolgozza az emelt  
kerettanterv teljes tananyagát! 
 



Az emelt szintű képzéshez készült fizikatankönyvek 

• A 9.-es tankönyvben az Alapozó mérési gyakorlatok, és a 
Folyadékok és gázok mechanikája témakörök egy-egy teljes, 
több leckéből álló fejezetet kaptak  

• A leckék felépítése: nyitóképek, nyitó kérdések, bevezető 
szöveg, mindennapi tapasztalatokból kiinduló tananyag-
tárgyalás, kísérleti leírások, tanulnivaló részek, olvasmányok, 
kidolgozott mintafeladatok, házi feladatok, mérési kísérletek  

• A könyvben több kidolgozott mérési kísérlet található, 
minden fejezetet rajzos összefoglalás zár.  

 

A négy kötet feldolgozza az emelt kerettanterv teljes 
tananyagát! 



Fizika 9. Emelt szintű képzéshez (NT-17135) 

 



Segédkönyvek 
Fizikai fogalomtár 
középiskolásoknak (NT-81539) 

Fizika feladatgyűjtemény 
középiskolásoknak (NT-81540) 



2+1 órás szakközépiskolás 
képzéshez ajánljuk! 

NT-17139 Kémia 9.  

NT-17239 Kémia 10.  



• A tananyag tárgyalása a mindennapi tapasztalatokból indul ki. 
Sok érdekes kísérlet, több közülük otthon is elvégezhető 
mindennapi tárgyakkal.  

• A leckékben fotókkal bőségesen ellátott, részletes kísérleti 
leírások, olvasmányok, kérdések és feladatok szerepelnek.  

• 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. 

 
 
 

Kémiatankönyvek a 2+1 órás képzéshez 



2+2 órás gimnáziumi „B” 
kerettantervhez ajánljuk! 

NT-17141 Kémia 9. 
(előkészületben) 

NT-17140 Kémia 10. 
(előkészületben) 



4 éves emelt szintű 
képzéshez ajánljuk! 

  
NT-17122 Kémia 9. Emelt szintű képzéshez     

NT-17222 (előkészületben) 
Kémia 10. Emelt szintű képzéshez  
NT-17322 (előkészületben) 
Kémia 11. Emelt szintű képzéshez  
NT-17422 (előkészületben) 
Kémia 12. Emelt szintű képzéshez  



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  









 

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: bognar.edit@ntk.hu 
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