
7–8. ÉVFOLYAM – „A” SOROZAT KÍNÁLATA NAT 2020

Kedves Kollégák!

Megjelent a rendelhető tankönyvek listája. A 2020-as Nemzeti alaptantervnek megfelelően 
kétféle tankönyv készül. A hat- és nyolcosztályos gimnázium 7. és 8. évfolyama számára már 
rendelhető a biológia-tankönyv. Mindkét tankönyvcsaládhoz készül munkafüzet, ami már most 
is rendelhető. Ez azt jelenti, hogy a 2020–2022 szeptemberében megjelenő – tankönyvlistára 
kerülő – felső tagozatos nyelvtankönyvek minden olyan témakört tartalmaznak, amelyet a 2020 
szeptemberétől érvényes kerettantervek előírnak.
A tankönyvkatalóguson szereplő 7. és 8. évfolyamos biológiatankönyv-kínálat ezen a linken ér-
hető el.

OH-BIO78TA: Biológia tankönyv 7–8. „A” sorozat

A teljes általános iskolás követelményrendszert felölelő újszerű pedagógiai és tárgyi szemléletű kötet.

A klasszikus ökológia-rendszertan súlyponttal rendelkező kiadványokhoz képest nagyobb arányban találha-
tó benne evolúció, biokémia, illetve anatómia és élettan. A témák a következő arányokat mutatják:

Pedagógiai szempontból a tudáskínáló megoldások mellett növekvő arányban vannak jelen a tudás aktív 
megszerzését elősegítő elemek. Feladatok, kísérletek, gyűjtőmunka, vitatémák, erősen kidomborítva az 
emberközeli természettudomány vonatkozásait, és annak a mindennapi élethez köthető aspektusait. Ezt a 
szemléletet képviselik a fejezetek összefoglalásai is, amelyekben többnyire nem az ismeretek tömör meg-
ismétlését találjuk, hanem a megszerzett ismeretek felhasználásával olvasmány jellegű történetek, kuta-
tások kiértékelését végezhetjük el, illetve az összefüggésekre rámutató kérdéseket, feladatokat oldhatunk 
meg.

OH-BIO78MA: Biológia munkafüzet 7–8. „A” sorozat 

A teljes általános iskolás követelményrendszert felölelő, dupla évfolyamos kötet az OH-BIO78TA raktári 
kódú tankönyvhöz illeszkedik, annak újszerű pedagógiai és tárgyi szemléletét követi.

Pedagógiai szempontból a tudásellenőrző feladatok mellett növekvő arányban vannak jelen a tudás aktív 
megszerzését elősegítő elemek.
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https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvanyok?SearchForm%5BschoolType%5D=2194&SearchForm%5BschoolYear%5D=&SearchForm%5BschoolSubject%5D=2352&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=&SearchForm%5Bauthor%5D=&SearchForm%5BproductId%5D=OH-BIO78TA&SearchForm%5Btitle%5D=&SearchForm%5Bnat%5D=&yt0=
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvanyok?SearchForm%5BschoolType%5D=&SearchForm%5BschoolYear%5D=&SearchForm%5BschoolSubject%5D=&SearchForm%5Bauthor%5D=&SearchForm%5BproductId%5D=OH-BIO78MA&SearchForm%5Btitle%5D=&SearchForm%5Bnat%5D=&yt0=


OH-BIO78TB: Biológia tankönyv 7–8. „B” sorozat

Az általános iskolák 7–8. évfolyama számára készült, a 2020-as kerettantervnek megfelelő tankönyv.

Tananyagfejlesztő: dr. Szerényi Gábor

> Témakörök: 

    I. A biológia tudományának célja és vizsgálati módszerei 
   II. A rendszerezés kezdetei. Növényrendszertan 
  III. Az állatok és a gombák rendszere  
  IV. Élőlények és környezetük 
   V. Biomok a Földön
 VI. A természet védelme és a fenntarthatóság 
VII. Az ember szervezete és működése 

OH-BIO78MB: Biológia munkafüzet 7–8. „B” sorozat

Az általános iskolák 7–8. évfolyama számára készült, a 2020-as kerettantervnek megfelelő munkafüzet. 
Szerkezetében, tananyagfeldolgozásában illeszkedik a Biológia 7–8. tankönyvhöz (OH-BIO78TB).

Tananyagfejlesztő: dr. Szerényi Gábor

A munkafüzet szorosan követi a tankönyv ütemezését és fő témaköreit.

 

Az online és a jelenléti oktatáshoz a folyamatosan bővülő www.nkp.hu portálon keresztül kap-
hatnak a kollégák segítséget. Az új OH-BIO78TA, OH-BIO78MA és OH-BIO78TB, OH-BIO78MB  
biológia-tankönyveknek a  www.nkp.hu portálon való feldolgozása 2022 szeptemberétől várható.           

Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu 
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