Kedves Kollégák!
Megjelent a rendelhető tankönyvek listája. A rendelhető 9. és 10. évfolyamos tankönyvek meg
felelnek a NAT 2020 kerettantervi előírásainak. Ez azt jelenti, hogy a 2021 szeptemberében
megjelent – tankönyvlistára került – középiskolai földrajztankönyvek minden olyan témakört
tartalmaznak, amelyet a 2020 szeptemberétől érvényes kerettantervek előírnak.
A tankönyvkatalóguson szereplő földrajztankönyv-kínálat ezen a linken érhető el.

9. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA

NAT 2020

Földrajz 9–10.
tankönyv
I. kötet

Földrajz 9–10.
munkafüzet
I. kötet

OH-FOL910TA/I

OH-FOL910MA/I

NAT 2020

NAT 2020

OH-FOL910TA/I: A 2020-ban átdolgozott tankönyv új kiadói kóddal. Az átdolgozott tankönyv terjedelme
160 oldal.
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FOL910TA_I
A tankönyv okostankönyvi formában itt érhető el: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_9_nat2020/
OH-FOL910MA/I: A kiadvány az újgenerációs munkafüzetek (FI-5060100902/1, FI-506011002/1) átdolgo
zásával készült. Az átdolgozott munkafüzet terjedelme 120 oldal.
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FOL910MA_I

Földrajz
tankönyv 9–10.
I. kötet

Földrajz
munkafüzet 9–10.
I. kötet

OH-FOL910TB/I

OH-FOL910MB/I

NAT 2020

NAT 2020

OH-FOL910TB/I: A kiadvány a korábbi Nemerkényi–Nagy–Ütőné Földrajz 9 tankönyv 2020-ban jelentősen
átdolgozott változata. A 2021/2022-es tankönyvjegyzéken új kiadói kóddal szerepel, tartalmilag megegye
zik a 2020. évi kiadással (OH-FOL09TB).
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FOL910TB_I
OH-FOL910MB/I: A munkafüzet a korábbi Farkas P. B.–Neumann V. Földrajz munkafüzet átdolgozott válto
zata, szorosan illeszkedik az OH-FOL910TB/I tankönyvhöz.
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FOL910MB_I

10. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA

NAT 2020

Földrajz
tankönyv 9–10.
II. kötet

Földrajz
munkafüzet 9–10.
II. kötet

OH-FOL910TA/II

OH-FOL910MA/II

NAT 2020

NAT 2020

OH-FOL910TA/II: A kiadvány az újgenerációs FI-506011001/1 kötet átdolgozása. Az átdolgozott
tankönyv terjedelme 144 oldal.
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FOL910TA_II
A tankönyv okostankönyvi formában itt érhető el: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_10_nat2020/
OH-FOL910MA/II: A kiadvány az újgenerációs munkafüzetek (FI-5060100902/1, FI-506011002/1) átdol
gozásával készült. Az átdolgozott munkafüzet terjedelme 80 oldal.
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FOL910MA_II

Földrajz
tankönyv 9–10.
II. kötet

Földrajz
munkafüzet 9–10.
II. kötet

OH-FOL910TB/II

OH-FOL910MB/II

NAT 2020

NAT 2020

OH-FOL910TB/II: : A kiadvány a korábbi Probáld–Ütőné Földrajz 10 tankönyv 2021-ben jelentősen átdol
gozott, a módosított kerettantervhez igazított változata.
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FOL910TB_II
OH-FOL910MB/II: A kötet a korábbi (NT-s) Földrajz 9. és Földrajz 10. munkafüzetek átdolgozásával ké
szült. Az átdolgozott kiadvány szorosan illeszkedik az OH-FOL910TB/II tankönyvhöz. A kiadvány terjedelme
44 oldal.
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FOL910MB_II

Fontos! Az I. és II. kötetek együtt és külön is rendelhetők az egyes évfolyamokra. A rendelést az
iskolák a helyi tantervükkel összhangban adják le.
Az online és a jelenléti oktatáshoz a folyamatosan bővülő www.nkp.hu portálon keresztül kap
hatnak a kollégák segítséget.
Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu

Kedves Kollégák!
Megjelent a rendelhető tankönyvek listája. A rendelhető 11. évfolyamos tankönyv megfelel a
NAT 2020 kerettantervi előírásainak. Ez azt jelenti, hogy a 2022 szeptemberében megjelenő
– tankönyvlistára kerülő – középiskolai Természettudomány – Földrajz modul tankönyv minden
olyan témakört tartalmaz, amelyet a 2020 szeptemberétől érvényes kerettantervek előírnak.
A tankönyvkatalóguson szereplő középiskolai Természettudomány – Földrajz modul tankönyvkínálat ezen a linken érhető el.

11. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA

NAT 2020

Természettudomány
Földrajz modul
11.
OH-FOL11TA
NAT 2020

OH-FOL11TA: Természettudomány 11. – Földrajz modul
Az új fejlesztésű tankönyv a középiskolák 11. évfolyamán természettudományos szakirányban továbbtanulni nem kívánó tanulók számára készült. A tananyag a természeti és a társadalmi környezet összefüggéseivel, kölcsönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít az általános iskolában, valamint a középiskola 9. és 10.
évfolyamán elsajátított földrajzi, természet- és társadalomtudományi ismeretekre.
Tananyagfejlesztők: Arday István, F. Kusztor Adél, Kapusi János, Láng György, Ütőné dr. Visi Judit

>

Témakörök: Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó elemei, Az élelmiszer-termelés és
-fogyasztás környezeti vonatkozásai, Demográfiai válsághelyzetek és következményei, Szolgáltatások
a 21. században, Az éghajlatváltozás kérdései, A víz mint erőforrás, Hulladéktermelés és -felhasználás, A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata, A környezeti hatások következményei – Élhető marad-e a Föld?

Az online és a jelenléti oktatáshoz a folyamatosan bővülő www.nkp.hu portálon keresztül kaphatnak
a kollégák segítséget. Az új OH-FOL11TA Természettudomány – Földrajz modul tankönyvnek a
www.nkp.hu portálon való feldolgozása 2022 szeptemberétől várható.
Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu

