
9–10. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA NAT 2020

Kedves Kollégák!

Megjelent a rendelhető tankönyvek listája. A rendelhető 9., 10. és 11. évfolyamos tankönyvek 
meg felelnek a NAT 2020 kerettantervi előírásainak. Ez azt jelenti, hogy a 2020–2022 szeptem-
berében megjelent/megjelenő – tankönyvlistára került/kerülő – középiskolai digitális kultúra 
tankönyvek minden olyan témakört tartalmaznak, amelyet a 2020 szeptemberétől érvényes 
kerettantervek előírnak.
A tankönyvkatalóguson szereplő középiskolai digitális kultúra tankönyvkínálat ezen a linken ér-
hető el.

OH-DIG09TA: 

Készült a NAT 2020 kerettantervi előírásoknak megfelelően. Tananyagfejlesztők: Varga Péter, Jeneiné Hor-
váth Kinga, Reményi Zoltán, Farkas Csaba, Takács Imre, Siegler Gábor, Abonyi-Tóth Andor.

OH-DIG10TA: 

Készült a NAT 2020 kerettantervi előírásoknak megfelelően. Tananyagfejlesztők: Abonyi-Tóth Andor, Farkas 
Csaba, Jeneiné Horváth Kinga, Reményi Zoltán, Tóth Tamás, Varga Péter.

Fontos!
Az átdolgozott és NAT 2020 kompatibilis tankönyvek mindegyike szabadon letölthető PDF-formátumban a 
www.tankonyvkatalogus.hu oldalról. Ugyanitt találhatók meg a tanmenetek, illetve a feladatok megoldá-
sához szükséges forrásállományok is.

Az online és a jelenléti oktatáshoz a folyamatosan bővülő www.nkp.hu portálon keresztül 
kaphatnak a kollégák segítséget. 

Az OH-DIG09TA és OH-DIG10TA kiadói kódú digitális kultúra tankönyvek elérhetősége:
https://www.nkp.hu/tankonyv/digitalis_kultura_9_nat2020/
https://www.nkp.hu/tankonyv/digitalis_kultura_10_nat2020/
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https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvanyok?SearchForm%5BschoolType%5D=2196&SearchForm%5BschoolYear%5D=&SearchForm%5BschoolSubject%5D=2353&SearchForm%5Bauthor%5D=&SearchForm%5BproductId%5D=&SearchForm%5Btitle%5D=&SearchForm%5Bnat%5D=&yt0=
http://www.tankonyvkatalogus.hu 
https://www.nkp.hu/tankonyv/digitalis_kultura_9_nat2020/
https://www.nkp.hu/tankonyv/digitalis_kultura_10_nat2020/ 
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-DIG09TA
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-DIG10TA


 

Az online és a jelenléti oktatáshoz a folyamatosan bővülő www.nkp.hu portálon keresztül kap-
hatnak a kollégák segítséget. Az új OH-DIG11TA digitális kultúra tankönyvnek a www.nkp.hu  
portálon való megjelenése 2022 szeptemberétől várható.           

Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu 

11. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA NAT 2020

OH-DIG11TA: 

A NAT 2020 kerettantervi előírásoknak megfelelően készült. Tananyagfejlesztők: dr. Abonyi-Tóth Andor, 
Farkas Csaba, Fodor Zsolt, Jeneiné Horváth Kinga, Reményi Zoltán, Siegler Gábor, Varga Péter.

Az 9–12. évfolyam számára készülő digitális feladatgyűjtemény fejlesztése folyamatban van, várhatóan 
2022 májusától válik elérhetővé a Nemzeti Köznevelési Portálon.

Fontos!
Az átdolgozott és NAT 2020 kompatibilis tankönyvek mindegyike szabadon letölthető PDF-formátumban a 
www.tankonyvkatalogus.hu oldalról. Ugyanitt találhatók meg a tanmenetek, illetve a feladatok megoldá-
sához szükséges forrásállományok is.
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