
Kedves Kollégák!

Megjelent a rendelhető tankönyvek listája. A rendelhető 7. és 8. évfolyamos tankönyvek meg
felelnek a NAT 2020 kerettantervi előírásainak. A 2022 szeptemberében megjelenő – tankönyv
listára kerülő – fizikatankönyvek minden olyan témakört tartalmaznak, amelyet a 2020 szeptem
berétől érvényes kerettantervek előírnak.
A tankönyvkatalóguson szereplő felső tagozatos fizikatankönyvkínálat ezen a linken érhető el.

OH-FIZ78TA: A Fizika 7–8. tankönyv a korábban forgalomban lévő Újgenerációs tankönyvsoro
zat (tan anyagfejlesztők: Dégen Csaba, Kartaly István, Sztanó Péterné, Urbán János, raktári száma:  
FI505040701/1, FI505040801/1) 7. és 8. évfolyamos tankönyvének átdolgozása. Egy kötetben (szerzők: 
Dégen Csaba, Medgyes Sándorné, Sztanó Péterné) jelent meg a 7. és 8. évfolyamos a kerettantervnek 
megfelelő csökkentett tananyag. 

Fizika 
tankönyv tankönyv 7–8. 

OH-FIZ78TA

 NAT 2020

7. ÉVFOLYAM – „A” SOROZAT KÍNÁLATA NAT 2020

Fizika 
munkafüzet 7–8.

OH-FIZ78MA 

 NAT 2020

OH-FIZ78MA: A tankönyvhöz szorosan kapcsolódik a Fizika 7–8. munkafüzet, mely számos hétköznapi al
kalmazást tartalmazó feladatkitűzéseket tartalmaz.

Az előzménykiadványok okostankönyvi formában itt érhetők el: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_7/ 

https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/

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-FIZ78TA
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FIZ78MA
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/


 

Az online és a jelenléti oktatáshoz a folyamatosan bővülő www.nkp.hu portálon keresztül kap
hatnak a kollégák segítséget. Az új OH-FIZ78TA fizikatankönyv és az OH-FIZ78MA munkafüzetnek a 
www.nkp.hu portálon való feldolgozása 2022 szeptemberétől várható.           

Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu 

OH-FIZ78TB: A Fizika 7–8. tankönyv (tananyagfejlesztők: Dégen Csaba, Major Balázs) NAT 2020 kerettan
tervi előírásoknak megfelelő, igényes szakmai tartalommal, számos hétköznapi alkalmazást tartalmazó új 
fejlesztés, amely a 6 osztályos gimnáziumok részére készült kerettanterv elvárásait is tartalmazza. 

Fizika 
tankönyv 7–8. 

OH-FIZ78TB

 NAT 2020

7. ÉVFOLYAM – „B” SOROZAT KÍNÁLATA NAT 2020

Fizika 
munkafüzet 7–8.

OH-FIZ78MB 

 NAT 2020

OH-FIZ78MB: A Fizika 7–8. munkafüzet széles körű feladatai, elvégzendő kísérletei és mérései érdekessé 
teszik a fizika tantárgyat a tanulók számára.  

https://www.nkp.hu/
https://www.nkp.hu/
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FIZ78TB
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FIZ78MB


8. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA

Fizika 8. 
tankönyv

FI-505040801/1

 NAT 2012

Fizika 8. 
munkafüzet

FI-505040802/1

 NAT 2012

NT-11815, NT-11815/M, NT-11815/F: Zátonyi Sándor Fizika 8. tankönyv, a hozzátartozó Fizika 8. munka
füzet és Fizika 8. témazáró feladatlapok is rendelhetők a 8. évfolyam számára. 

A tankönyv okostankönyvi formában itt érhető el: https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/

Fizika 
tankönyv 8.

NT-11815

 NAT 2012

8. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA

FI-505040801/1, FI-505040802/1: Az újgenerációs tankönyvsorozatban megjelenő Fizika 8. tankönyv és 
Fizika 8. munka füzet továbbra is változatlan kiadásban rendelhető.

A tankönyv okostankönyvi formában itt érhető el: https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/

Fizika 
munkafüzet 8.

NT-11815/M

 NAT 2012

Fizika 
témazáró feladatlapok 8.

NT-11815/F

 NAT 2012

NAT 2012

NAT 2012

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-505040801_1
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-505040802_1
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/NT-11815
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/NT-11815_M
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/NT-11815_F

