
7. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA

Kedves Kollégák!

Megjelent a rendelhető tankönyvek listája. A rendelhető 7. és 8. évfolyamos tankönyvek meg
felelnek a NAT 2020 kerettantervi előírásainak. Mivel a felmenő rendszerben csak a 6 osztályos 
gimnáziumok esetén van szükség a 7. és 8. osztályos NAT 2020hoz illeszkedő tananyagra fizika 
tantárgyból, ezért ezekhez kiegészítő füzetek készültek. Amik a jelenleg is elérhető NAT 2012es 
könyvekkel együtt használhatók ezekben az iskolákban. Ez azt jelenti, hogy a 2021 szeptembe
rében megjelenő – tankönyvlistára kerülő – fizikatankönyvek és a hozzájuk készült kiegészítő 
füzetek minden olyan témakört tartalmaznak, amelyet a 2020 szeptemberétől érvényes keret
tantervek előírnak.
Tankönyvkatalóguson szereplő felső tagozatos fizikatankönyvkínálat ezen a linken érhető el.

FI-505040701/1: Tankönyv változatlan formában 
rendelhető.

FI-505040702/1: Munkafüzet változatlan 
formában rendelhető.
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„Még ha fel is fedeznek a jövőben valamilyen más elméletet, akkor sem hiszem, 
hogy az időutazás bármikor is megvalósulhat. Ha megvalósulhatna, akkor 
mostanra már elözönlöttek volna bennünket a jövőből érkezett turisták.”

Stephen Hawking

„Kérjünk meg egy idegen bolygóról érkezett lényt, hogy próbálja megfejte-
ni a sakkjáték szabályait pusztán a játék megfigyelése alapján. Egy idő után  
a földönkívüli pontosan tudni fogja, milyen szabályok szerint kell lépni a gya-
loggal, a futóval vagy a királlyal. A játék szabályai végesek és egyszerűek.  
A lehetséges játszmák száma azonban tényleg csillagászati. Hasonlóképpen, 
a természet játékszabályai ugyancsak véges számúak és egyszerűek lehet-
nek, de a szabályok alkalmazása kimeríthetetlen lehet.”

Michio Kaku

R.sz.: FI-505040701/1
ISBN 978-963-436-072-8 ÚJGENERÁCIÓS tankönyv

FI-505040701_1_borito_2020_PG.indd   1 2019.12.06.   12:26:25
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R. sz.: FI-505040702/1
ISBN 978-963-436-073-5 ÚJGENERÁCIÓS tankönyv

FI_505040702_Fizika_7_MF_borito_2020_PG.indd   1 2020.01.14.   11:12:16

Fizika 7. 
tankönyv

FI-505040701/1

 NAT 2012

Fizika 7. 
munkafüzet

FI-505040702/1

 NAT 2012

FI-505040701/1-K: NAT 2020 kiegészítő füzete letölthető a tankonyvkatalogus.hu oldalról.

Okostankönyvi formában itt érhető el: https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_7

Fizika 7. 
tankönyv  
kiegészítő füzete

FI-505040701/1-K

 NAT 2020

7. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA NAT 2020

Kiegészítő a Fizika 7. tankönyvhöz  
a hatosztályos gimnáziumi képzés számára

Raktári szám: FI-505040701/1/K 
ISBN 978-615-6178-45-9
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FI-505040801_1_K Fizika 7-8 kiegészítő BORITO.indd   2FI-505040801_1_K Fizika 7-8 kiegészítő BORITO.indd   2 2021. 04. 28.   14:162021. 04. 28.   14:16

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvanyok?SearchForm%5BschoolType%5D=2194&SearchForm%5BschoolYear%5D=&SearchForm%5BschoolSubject%5D=2244&SearchForm%5Bauthor%5D=&SearchForm%5BproductId%5D=&SearchForm%5Btitle%5D=&SearchForm%5Bnat%5D=&yt0=
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-BIO910TA_I
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-BIO910TB_I
https://www.tankonyvkatalogus.hu/
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvanyok?SearchForm%5BschoolType%5D=&SearchForm%5BschoolYear%5D=&SearchForm%5BschoolSubject%5D=2244&SearchForm%5Bauthor%5D=&SearchForm%5BproductId%5D=&SearchForm%5Btitle%5D=&SearchForm%5Bnat%5D=&yt0=
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvanyok?SearchForm%5BschoolType%5D=&SearchForm%5BschoolYear%5D=&SearchForm%5BschoolSubject%5D=2244&SearchForm%5Bauthor%5D=&SearchForm%5BproductId%5D=&SearchForm%5Btitle%5D=&SearchForm%5Bnat%5D=&yt0=


 

Az online és a jelenléti oktatáshoz a folyamatosan bővülő www.nkp.hu portálon keresztül kap hatnak 
a kollégák segítséget. Az új FI-505040701/1-K és FI-505040801/1-K fizikatankönyvek kiegészítő füze
teinek a  www.nkp.hu portálon való feldolgozása 2021 szeptemberétől várható.           

Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu 

8. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA

FI-505040801/1: Tankönyv változatlan formában 
rendelhető.

FI-505040802/1: Munkafüzet formában 
rendelhető.
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„Nincs még egy olyan lenyűgöző és kutatásra érdemes terület, mint a természet 
tanulmányozása. Az emberi értelem legfőbb célja megérteni ezt a nagyszerű 
alkotást, felfedezni a benne ható erőket, és az ezeket irányító törvényeket.”

Nikola Tesla 
 
„Fontos, hogy mindent mérjünk, ami mérhető, és megpróbáljuk mérhetővé tenni, 
ami még nem az.”

Galileo Galilei 

R.sz.: FI-505040801/1  
ISBN 978-963-436-118-3 ÚJGENERÁCIÓS tankönyv

FI-505040801_1_cover_2020_PG.indd   1 2019.12.06.   14:56:26
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Fizika
munkafüzet

R. Sz.: FI-505040802/1
ISBN:978-963-436-119-0

9 789634 361190

ÚJGENERÁCIÓS tankönyv

FI-505040802-1-fizika8mf-borító-2020-OA.indd   1 2020.01.28.   13:32:29

Fizika 8. 
tankönyv

FI-505040801/1

 NAT 2012

Fizika 8. 
munkafüzet

FI-505040802/1

 NAT 2012

FI505040801/1-K: NAT 2020 kiegészítő füzete letölthető a tankonyvkatalogus.hu oldalról.

Okostankönyvi formában itt érhető el: https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/

A 8. évfolyamos kiegészítők sajátossága, hogy a NAT 2020 kerettanterv a fent nevezett hetedikes könyvek
ben szereplő témákat is érinti, ezért ezek a kiegészítő füzetek a két évfolyam könyveinek együttes haszná
latával fedik le a teljes tanyagot.

Kiegészítő a Fizika 7. és 8. tankönyvhöz  
a hatosztályos gimnáziumi képzés számára

Raktári szám: FI-505040801/1/K 
ISBN 978-615-6256-11-9
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Fizika 8. 
tankönyv kiegészítő 
füzete

FI-505040801/1-K

 NAT 2020

8. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA NAT 2020

https://www.nkp.hu/
https://www.nkp.hu/
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-BIO910TA_I
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-BIO910TB_I
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https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvanyok?SearchForm%5BschoolType%5D=&SearchForm%5BschoolYear%5D=&SearchForm%5BschoolSubject%5D=2244&SearchForm%5Bauthor%5D=&SearchForm%5BproductId%5D=&SearchForm%5Btitle%5D=&SearchForm%5Bnat%5D=&yt0=

