
1. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA – „A” SOROZAT NAT 2020

Kedves Kollégák!

Megjelent a rendelhető tankönyvek listája. A rendelhető 1., 2. és 3. évfolyamos tankönyvek 
meg felelnek a NAT 2020 kerettantervi előírásainak. Ez azt jelenti, hogy a 2020–2022 szep-
temberében megjelent/megjelenő – tankönyvlistára került/kerülő – alsó tagozatos matemati-
ka-tankönyvek minden olyan témakört tartalmaznak, amelyet a 2020 szeptemberétől érvényes 
kerettantervek előírnak. A tankönyvek kiadói kódjának utolsó betűjele mutatja meg, hogy az A, 
B vagy C sorozathoz tartozik az adott könyv. A tankönyvkatalóguson szereplő matematikatan-
könyv-kínálat ezen a linken érhető el.

OH-MAT01TA/I, OH-MAT01TA/II és OH-MAT01MA/I, OH-MAT01MA/II: 

Ami változatlan maradt az átdolgozás során:> A szám- és műveletfogalom kialakítása lépésről lépésre történik. Mindig eggyel nagyobb számkör-
ben dolgoznak a tanulók.

> Egy-egy témakörön belül az adott bevezetőkép témájához illeszkednek a feladatok.

> A könyv az ismeretek közvetítéséhez a gyerekek mindennapi életéből vett példákat használ. 

> A szemléltetésen túl a feladatok cselekvésre is késztetik a tanulókat (rajzolás, színezés, építés, mére-
getés), segítve a tapasztalatszerzést.

Matematika
tankönyv 1.
I. kötet

OH-MAT01TA/I

 NAT 2020

Matematika 
tankönyv 1.
II. kötet

OH-MAT01TA/II

 NAT 2020

Matematika 
munkafüzet 1.
I. kötet

OH-MAT01MA/I

 NAT 2020

Matematika 
munkafüzet 1.
II. kötet

OH-MAT01MA/II

 NAT 2020

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvanyok?SearchForm%5BschoolType%5D=2192&SearchForm%5BschoolYear%5D=&SearchForm%5BschoolSubject%5D=2225&SearchForm%5Bauthor%5D=&SearchForm%5BproductId%5D=&SearchForm%5Btitle%5D=&SearchForm%5Bnat%5D=&yt0=
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT01TA_I
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT01TA_II
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT01MA_I
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT01MA_II


1. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA – „B” SOROZAT NAT 2020

Az én matematikám 
tankönyv 1.

OH-MAT01TB

 NAT 2020

Az én matematikám 
munkafüzet 1.

OH-MAT01MB

 NAT 2020

OH-MAT01TB és OH-MAT01MB: 

A tankönyv és munkafüzet újdonságai:

> A tankönyv 16, a munkafüzet 4 oldallal bővült, de az egyes oldalak zsúfoltságát enyhítettük.

> A kerettantervnek megfelelően, hosszabb lett az előkészítő szakasz (8 hétre tervezve).

> Mindkét taneszközből kivettük az öncélú rajzokat.

> Egységessé tettük a szöveges feladatokat.

> Bővültek a geometriai, a kombinatorikai feladatok.

> Néhány ismeretanyagot (pl. római számok) nem tettük be az első évfolyam anyagába.

> Amellett, hogy a maximálisan figyelembe vettük a kerettanterv változásait, igyekeztünk megőrizni a 
tankönyv és munkafüzet erényeit.

Okostankönyv: https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_1_okosgyujtemeny/

Amivel bővültek a kiadványok:

1. az előkészítő időszak feladatai, 

2. a cselekvő tapasztalatra épülő tanítás-tanulás megvalósítását segítő feladatok,

3. készség- és képességfejlesztő feladatok,

4. játékok,

5. a tanórai differenciálást segítő megállók,

6. a tankönyv I. kötetének mellékleteként vázolólapok.

Ami kimaradt a könyvekből:

• római számok (csak 2. évfolyamtól)
• fordított szövegezésű szöveges feladatok (kerettanterv szerint 3. évfolyamtól)
• bonyolultabb nyitott mondatok
• kitekintő oldalak a szorzás és osztás előkészítéséhez

Okostankönyv: https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_1_okosgyujtemeny/

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT01TB
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT01MB
https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_1_okosgyujtemeny/
 https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_1_okosgyujtemeny/ 
https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_1_okosgyujtemeny/


1. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA – „C” SOROZAT NAT 2020

Építsük fel!  
Matematika gyűjtemény 1.

OH-MAT01TC

 NAT 2020

OH-MAT01TC: 

Építsük fel! Matematika gyűjtemény 1. címmel jelent meg (tananyagfejlesztők: C. Neményi Eszter, Ora-
vecz Márta, Móricz Márk) a korábbi NT-11125 raktári számú tankönyv (szerzők: C. Neményi Eszter, Oravecz 
Márta) átdolgozása a NAT 2020 kerettantervi előírásoknak megfelelően.  

Építsük fel! 
Matematika 
munkáltató feladatlapok 1.

OH-MAT01MC

 NAT 2020

OH-MAT01MC: 

Az Építsük fel! Matematika munkáltató feladatlapok 1. című kiadvány (tananyagfejlesztők: C. Neményi 
Eszter, Oravecz Márta, Móricz Márk) a korábbi NT-11125/M/1 raktári számú munkafüzet (szerzők: C. Ne-
ményi Eszter, Oravecz Márta) átdolgozása a NAT 2020 kerettantervi előírásoknak megfelelően.

Az 1. osztályos kiadványok mindegyike szabadon letölthető pdf-formátumban a 
https://www.tankonyvkatalogus.hu/ oldalról. Ugyanitt található meg a tanmenetjavaslat is.

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT01TC
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT01MC
https://www.tankonyvkatalogus.hu/
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Matematika 
tankönyv 2.
I. kötet

OH-MAT02TA/I

 NAT 2020

Matematika
tankönyv 2.
II. kötet

OH-MAT02TA/II

 NAT 2020

Matematika
munkafüzet 2.
I. kötet

OH-MAT02MA/I

 NAT 2020

Matematika 
munkafüzet 2.
II. kötet

OH-MAT02MA/II

 NAT 2020

OH-MAT02TA/I, OH-MAT02TA/II és OH-MAT02MA/I, OH-MAT02MA/II: 

Ami változatlan maradt az átdolgozás során:

> A szám- és műveletfogalom kialakítása tízesével történik.

> Egy-egy témakörön belül a bevezetőkép témájához illeszkednek a feladatok.

> A könyv az ismeretek közvetítéséhez a gyerekek mindennapi életéből vett példákat használ.

> A szemléltetésen túl a feladatok cselekvésre is késztetik a tanulókat, segítve a tapasztalatszerzést.

Amivel bővültek a kiadványok:

1. a szorzás és osztás előkészítésének feladatai,

2. a cselekvő tapasztalatra épülő tanítás-tanulás megvalósítását segítő feladatok,

3. készség- és képességfejlesztő feladatok,

4. játékok,

5. új illusztrációk.

Ami kimaradt a könyvekből:
• műveletek sorrendje,
• zárójelek használata,
• maradékos osztás művelettel való lejegyzése,
• bonyolultabb nyitott mondatok,
• dkg és cl használata.
(A kimaradt tananyagrészek a kerettanterv szerint a 3–4. évfolyamon jelennek meg.)

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT02TA_I
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT02TA_II
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT02MA_I
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT02MA_II
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Az én matematikám  
tankönyv 2.

OH-MAT02TB

 NAT 2020

Az én matematikám  
munkafüzet 2.

OH-MAT02MB

 NAT 2020

OH-MAT02TB és OH-MAT02MB: 

A tankönyv és munkafüzet újdonságai:

> Kimarad a műveletek sorrendje és a zárójel tanítása.

> Egységessé tettük a szöveges feladatokat.

> Bővültek a geometriai, kombinatorikai feladatok.

Amellett, hogy maximálisan figyelembe vettük a kerettanterv változásait, igyekeztünk megőrizni a tan-
könyv és munkafüzet erényeit.

Az én matematikám tankönyv és munkafüzet könnyen tanítható, mert

> sok-sok megfigyelésre, tanulói tapasztalatszerzésre buzdító feladat van bennük,

> kis lépésekben alakítjuk ki a fogalmak megértését, az összefüggések kialakítását,

> a feladatok megoldási algoritmusának a kidolgozása olyan, hogy a szülők is könnyedén tudnak segí-
teni gyermekeiknek,

> a fejlesztési feladatokat, ismereteket többféle feladattípuson keresztül, többféle megközelítésben 
gyakorolhatják a tanulók.

Okostankönyv: https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_2_okosgyujtemeny/

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT02TB
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT02MB
 https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_2_okosgyujtemeny/


Építsük fel!  
Matematika gyűjtemény 2.

OH-MAT02TC

 NAT 2020

Építsük fel! 
Matematika 
munkáltató feladatlapok 2.

OH-MAT02MC

 NAT 2020

2. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA – „C” SOROZAT NAT 2020

OH-MAT02TC: 

Építsük fel! Matematika gyűjtemény 2. címmel jelent meg (tananyagfejlesztők: C. Neményi Eszter,  
Oravecz Márta, Móricz Márk) a korábbi NT-11225 raktári számú tankönyv (szerzők: C. Neményi Eszter,  
Oravecz Márta) átdolgozása a NAT 2020 kerettantervi előírásoknak megfelelően. 

OH-MAT02MC: 

Az Építsük fel! Matematika munkáltató feladatlapok 2. című kiadvány (tananyagfejlesztők: C. Neményi  
Eszter, Oravecz Márta, Móricz Márk) a korábbi NT11225/M raktári számú munkafüzet (szerzők: C. Neményi 
Eszter, Oravecz Márta) átdolgozása a NAT 2020 kerettantervi előírásoknak megfelelően.

Az 2. osztályos kiadványok mindegyike szabadon letölthető pdf-formátumban a 
https://www.tankonyvkatalogus.hu/ oldalról. Ugyanitt található meg a tanmenetjavaslat is.

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT02TC
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT02MC
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvanyok?SearchForm%5BschoolType%5D=&SearchForm%5BschoolYear%5D=&SearchForm%5BschoolSubject%5D=&SearchForm%5Bauthor%5D=&SearchForm%5BproductId%5D=OH-MAT02&SearchForm%5Btitle%5D=&SearchForm%5Bnat%5D=&yt0=
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Matematika  
tankönyv 3.

OH-MAT03TA

 NAT 2020

Matematika
munkafüzet 3.
I. kötet

OH-MAT03MA/I

 NAT 2020

Matematika
munkafüzet 3.
II. kötet

OH-MAT03MA/II

 NAT 2020

OH-MAT03TA és OH-MAT03MA/I, OH-MAT03MA/II: 

Ami változatlan maradt az átdolgozás során:

> Egy-egy témakörön belül az adott bevezetőkép témájához illeszkednek a feladatok.

> Szám- és műveletfogalom kialakítása először a 200-as, majd az 500-as, végül az 1000-es számkörben 
történik.

> A könyv az ismeretek közvetítéséhez a gyerekek mindennapi életéből vett példákat használ. 

> A szemléltetésen túl a feladatok cselekvésre is késztetik a tanulókat (rajzolás, színezés, építés, mére-
getés), segítve a tapasztalatszerzést.

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT03TA
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT03MA_I
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT03MA_II


3. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA – „B” SOROZAT Nat 2020

Harmadik 
matematikakönyvem  
tankönyv 3.

OH-MAT03TB

 NAT 2020

Harmadik 
matematika-munkafüzetem 
munkafüzet 3.

OH-MAT03MB

 NAT 2020

OH-MAT03TB és OH-MAT03MB: 

A tankönyv és munkafüzet újdonságai:

> A tankönyv tartalma megfelel a Nemzeti alaptantervben leírtaknak, alkalmas az ismeretek elmélyí-
tésére, gyakorlására.

> A megfelelően hosszú, alapos ismétlés alkalmas a 2. osztályban kevésbé begyakorolt tananyagok 
elmélyítésére. 

> A szöveges feladatok tanításánál előtérbe kerül a szakaszos ábrázolás.

> Szembetűnő a vizuális formanyelv változása. Az illusztrációk jobban igazodnak a mai gyerekek ízlés- 
és képvilágához.

Amivel bővültek a kiadványok:

1. műveletek sorrendje

2. zárójelek használata

3. maradékos osztás művelettel való lejegyzése 

4. szorzó- és bennfoglaló-tábla hangsúlyosabb gyakorlása a 100-as számkörben

5. a cselekvő tapasztalatra épülő tanítás-tanulás megvalósítását segítő feladatok

6. készség- és képességfejlesztő feladatok

7. játékok

8. a tanórai differenciálást segítő megállók

Ami kimaradt a könyvekből:

• római számok 30 fölött (átkerült az 5. évfolyamra)
• bonyolultabb nyitott mondatok
• írásbeli osztás egyjegyű osztóval (átkerült a 4. évfolyamra)
• g, km mérése (átkerült a 4. évfolyamra)
• hl mérése

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT03TB
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT03MB


 

Az online és a jelenléti oktatáshoz a folyamatosan bővülő www.nkp.hu portálon keresztül  
kap hatnak a kollégák segítséget. Az új OH-MAT03TA/I és OH-MAT03MA/I és OH-MAT03MA/II,  
OH-MAT03TB és OH-MAT03MB, OH-MAT03TC és OH-MAT03MC matematikatankönyveknek 
és -munkafüzeteknek a  www.nkp.hu portálon való feldolgozása 2022 szeptem berétől várható.           

Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu 

Építsük fel!  
Matematika gyűjtemény 3.

OH-MAT03TC

 NAT 2020

3. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA – „C” SOROZAT NAT 2020

Építsük fel! 
Matematika 
munkáltató feladatlapok 3.

OH-MAT03MC

 NAT 2020

OH-MAT03TC: 

Építsük fel! Matematika gyűjtemény 3. címmel jelent meg (tananyagfejlesztők: C. Neményi Eszter, Wéber 
Anikó, Konrád Ágnes, Móricz Márk) a korábbi NT-00335/1 raktári számú tankönyv (szerzők: C. Neményi 
Eszter, Wéber Anikó) átdolgozása a NAT 2020 kerettantervi előírásoknak megfelelően.  

OH-MAT03MC: 

Az Építsük fel! Matematika munkáltató feladatlapok 3. című kiadvány (tananyagfejlesztők: C. Nemé-
nyi Eszter, Wéber Anikó, Konrád Ágnes, Móricz Márk) a korábbi NT-00335/M/1 raktári számú munkafüzet 
(szerzők: C. Neményi Eszter, Wéber Anikó) átdolgozása a NAT 2020 kerettantervi előírásoknak megfelelően. 

A 3. osztályos kiadványok mindegyike szabadon letölthető lesz pdf-formátumban a  
https://www.tankonyvkatalogus.hu/ oldalról. Ugyanitt lesz majd megtalálható a tanmenetjavaslat is.

https://www.nkp.hu/
https://www.nkp.hu/
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT03TC
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MAT03MC
https://www.tankonyvkatalogus.hu/

