
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 földrajztankönyv. Mindkét tankönyvcsaládhoz készül munkafüzet, ami már most 
is rendelhető.
A tankönyvkatalóguson szereplő 7. és 8. évfolyamos földrajztankönyv-kínálat ezen a linken ér-
hető el.

OH-FOL78TA: Földrajz tankönyv 7–8.

Az újgenerációs tankönyvek alapján átdolgozott kiadvány a 7–8. évfolyam földrajz tananyagát tartalmazza a 
NAT 2020 és a kerettanterv követelményeinek megfelelően. A dupla oldalas leckék a törzsszöveg mellett vál-
tozatos, differenciálásra, képességfejlesztésre és ismétlésre, rögzítésre alkalmas feladatokat tartalmaznak.

Tananyagfejlesztők: Arday István, Szőllősy László

> A tankönyv témakörei: 
Tájékozódás földrajzi térben, Lakóhelyünk a Kárpát-medencében, Életünk Magyarországon, Helyünk 
Európában, Tágabb környezetünk, Kitekintés Európába, Távoli tájakon, A megismert „új kontinens”, 
Amerről felkel a Nap: Ázsia, A földrajzi övezetesség, Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa

OH-FOL78MA: Földrajz munkafüzet 7–8.

Az újgenerációs munkafüzetek alapján átdolgozott kiadvány a 7–8. évfolyam földrajz tananyagát tartal-
mazza a NAT 2020 és a kerettanterv követelményeinek megfelelően. A munkafüzetet a tankönyv szerves 
része, amely ismeretanyagával, feladataival kiegészíti a tankönyvet. A feladatok sokszínűségével igyekszik 
felkelteni a diákok érdeklődését. 

Tananyagfejlesztők: Láng György, Pokk Péter

A munkafüzet szorosan követi a tankönyv ütemezését és fő témaköreit.
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https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvanyok?SearchForm%5BschoolType%5D=2194&SearchForm%5BschoolYear%5D=&SearchForm%5BschoolSubject%5D=2237&SearchForm%5Bauthor%5D=&SearchForm%5BproductId%5D=OH-FOL&SearchForm%5Btitle%5D=&SearchForm%5Bnat%5D=&yt0=
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FOL78TA
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FOL78MA


OH-FOL78TB: Földrajz tankönyv 7–8.
Az új fejlesztésű tankönyv a 7–8. évfolyam földrajz tananyagát dolgozza fel a NAT 2020 és az új kerettan-
terv követelményei szerint színes és változatos módon. A sok tevékenységközpontú feladat és az ismétlő, 
rendszerező leckék hatékony eszközei az új ismeretek elsajátításának.

Tananyagfejlesztők: Balázs Brigitta, F. Kusztor Adél

> A tankönyv fő témakörei: 
Tájékozódás a földrajzi térben, Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza, Magyarország földrajza,  
A Kárpát-medence térsége, Európa földrajza, Európán kívüli térségek földrajza, A földrajzi övezetes-
ség rendszere, Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa. 

OH-FOL78MB: Földrajz munkafüzet 7–8.
A munkafüzet hasznos kiegészítője az új fejlesztésű tankönyvnek, mely a 7–8. évfolyam földrajz tananyagát 
dolgozza fel a NAT 2020 és az új kerettanterv követelményei szerint színes és változatos módon. A munka-
füzet bőséges feladatanyagot tartalmaz, ezáltal lehetőséget teremt a tanár számára, hogy az adott csoport 
igényei szerint szelektáljon és differenciáljon.

Tananyagfejlesztők: Balázs Brigitta, F. Kusztor Adél

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-FOL78TA, OH-FOL78MA és OH-FOL78TB, OH-FOL78MB 
földrajz-tankönyveknek a www.nkp.hu portálon való feldolgozása 2022 szeptemberétől várható.           

Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu 
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