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Előszó
Az idegennyelv-oktatás jelentőségét aligha kell hosszasan bizonygatni. Mára közhelyszámba megy, hogy kis ország vagyunk, amelynek
nyelvét határainkon túl nem igazán ismerik. A határok nélküli Európa még inkább megnyitotta a lehetőséget arra, hogy az emberek külföldre
utazzanak, nemzetközi környezetben tanuljanak, dolgozzanak, különböző emberekkel érintkezzenek. Ennek elengedhetetlen feltétele
a megfelelő szintű idegennyelv-ismeret. A nyelvtudás tehát érték lett, ennek köszönhetően központi témává vált, hogy a nyelvtanításban
milyen módszereket és segédanyagokat érdemes használni. Ha csak felszínesen átfutjuk a nyelvtudás megszerzését kínáló szolgáltatások
és tankönyvek hirdetéseit, rögtön szembetűnik majd néhány kulcsszó: gyorsan és könnyedén, hatékonyan. Ezek a reklámok általában „valódi
nyelvtudást” ígérnek, amit többnyire szembeállítanak az iskolában megszerezhető, „használhatatlan” tudással.
Egy nyelv tanítása és tanulása nem egyszerű folyamat; arra nem számíthatunk, hogy megtaláljuk az „egyetlen, igazi módszert”, amely
mindenki számára eredményes. Amikor arra vállalkozunk, hogy tankönyveket készítünk, akkor annyit ígérhetünk, hogy olyan megközelítést,
olyan módszereket használunk, amelyek a mai világunkban, jelenlegi ismereteink szerint hasznos kiegészítői lehetnek a nyelvtanári munkának.
Az élményalapú nyelvtanulás célja, hogy a megszokott osztálytermi gyakorlatok, a hagyományos oktatási formák, a tipikus feladatok mellett
találjunk olyan eszközöket, tevékenységeket, módszereket, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulók tevőlegesen részt vegyenek a tanulási
folyamatban. Ez a célkitűzés nem csak egy divatos csomagolás részünkről; használata az oktatásban régóta megalapozott és indokolt.
Amikor azt mondjuk, hogy legyen élmény a nyelvtanulás, nem amellett érvelünk, hogy ez a megközelítés a válasz minden problémára,
nem csodamódszert kínálunk. Csupán azt állítjuk, hogy nyelvet tanulni érdemes, mindezt pedig olyan tankönyvek és segédanyagok
segítségével tehetik meg a diákok, melyek használata élvezetes számukra, s melyeket nem csupán otthon, de az iskolában is eredményesen
alkalmazhatnak.
Kiadónk nyelvkönyvei ebben a szellemben készülnek, középiskolásoknak és fiatal felnőtteknek szánt nyelvi sorozataink az alapfoktól erős
középfokig vezetik végig a diákokat immáron 4 nyelven: az angol, a német és a francia mellett oroszul is velünk készülhetnek fel. Két tanítási
nyelvű angol kiadványaink portfólióját teljessé tettük; a földrajz, biológia, ének-zene, történelem, vizuális kultúra mellett informatikából is
kínálunk könyveket. Szakmai idegen nyelvi könyveink sorát is folyamatosan bővítjük, nemrég megjelent kereskedelmi és egészségügyi
kiadványaink már a legújabb trendek szerint készültek.
Korunk kihívásainak megfelelően kiadványainkat már nem csupán papír alapon, hanem digitális formában is elérhetik az OK! Online Könyvek
rendszerén. Könyveink online változatát hotspotok támogatják. Az egy kattintással elérhető kiegészítő tartalmak, hanganyagok segítségével
megoldható az órai differenciálás is. A rendszer különlegessége, hogy a felhasználó is elkészítheti és feltöltheti a könyvbe saját hotspotjait,
amelyek lehetnek jegyzetek, képek vagy akár videólinkek is.
Célunk továbbra is ugyanaz: olyan jól használható nyelvkönyvek és segédanyagok készítése, amelyek segítségével eredményes és élvezetes
lesz a nyelvtanulás.
Legyünk partnerek a 2021/2022-es tanévben is!
Műszaki Könyvkiadó
Idegen nyelvi szerkesztőség
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Elérhetőségeink
Munkatársaink szívesen segítenek Önnek bármilyen kiadónkkal,
kiadványainkkal kapcsolatos kérdésben az alábbi elérhetőségeken:
VEVŐSZOLGÁLAT
e-mail: info@mkkonyvkiado.hu
telefon: +36 33 473-473

OK! Online Könyvek webáruház: www.okkonyvek.hu

TUDJON MEG TÖBBET KÖNYVEINKRŐL!
Kiadónk teljes kínálatát megtekintheti és megvásárolhatja webáruházunkban és könyvesboltjainkban. Amennyiben boltunkban nagyobb
mennyiséget szeretne vásárolni, kérjük, ezt 4 munkanappal korábban
jelezze számunkra telefonon, hogy a szükséges mennyiség rendelkezésre álljon.
KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN!
Honlap: www.mkkonyvkiado.hu

Webáruházunk állandó kedvezményekkel várja vásárlóinkat. Felhívjuk
figyelmüket arra, hogy a kedvezményeket kizárólag webáruházi
megrendelés esetén lehet érvényesíteni.
A megrendelt termékeket átveheti személyesen könyvesboltjainkban, vagy kérheti azok futárszolgálattal való kiszállítását is. Könyvesboltjainkban bankkártyával is fizethet. Házhoz szállítás esetén
megrendelését utánvéttel készpénzben vagy bankkártyával is fizetheti a futárszolgálat munkatársának.
Webáruház: www.konyvbagoly.hu

TUDJON MEG TÖBBET ONLINE KÖNYVEINKRŐL!
2017-től saját fejlesztésű keretrendszerünk biztosítja, hogy
tankönyveinket, kiadványainkat elektronikus úton is elérhessék
vásárlóink. Az OK! Online Könyvek ötvözik a hagyományos
megbízhatóságot, az ellenőrzött, jól követhető tartalmat és az
internet kínálta széles körű lehetőségek kihasználását a felhasználók által elhelyezett online hivatkozásokkal vagy egyes
könyvekben a Kiadó által készített kiegészítésekkel, az ún.
hotspotokkal bárki számára, tér- és időbeli korlát nélkül, az
internet segítségével bárhol és bármikor elérhetők a licencelt
időtartamon belül.
KÖVESSEN MINKET ONLINE!
https://www.facebook.com/muszaki.kiado
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A MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ MINTABOLTJA
1032 Budapest, San Marco u. 57.
(San Marco utca – Föld utca sarok, bejárat a Föld u. felől)
Telefon: +36 1 437-2405 /2-es mellék
NYITVATARTÁS:
hétfőtől péntekig: 9:30–17:30
MEGKÖZELÍTHETŐ:
Tömegközlekedéssel:
• Az 1-es villamossal vagy a 9-es, 34-es, 106-os, 109-es, 111-es,
134-es busszal a Flórián térig, onnan gyalog a Föld utcán;
• A 17-es, 19-es vagy 41-es villamossal a Margit kórházig,
onnan gyalog a Föld utcán.
Autóval:
• A Bécsi út felől a Reménység utcáról a San Marco utcára vagy
a Kiscelli utcáról a Zápor utcán át a Föld utcára kanyarodva;
• Az Árpád híd irányából érkezve a Kiscelli utca – Zápor utca
– Föld utca útvonalon.
A parkolás a könyvesbolt előtt és a környező utcákban fizetős!
Parkolási zóna: 0302
Mintaboltunkban készpénzzel és bankkártyával is fizethet.

BABITS MIHÁLY KÖNYVESBOLT
2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 4.
Telefon: +36 33 413-575
NYITVATARTÁS:
hétfőtől péntekig: 8:30–17:00
szombaton: 8:00–12:00
A parkolás a Bástya Áruház előtt és a környező utcákban fizetős!
Könyvesboltunkban készpénzzel és bankkártyával is fizethet.
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Nyelvkönyvek

1.
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Talents-sorozat

Középiskolásoknak szánt nyelvkönyvsorozatunk kötetei nem csupán
a megtanulandó tananyagot tartalmazzák, hanem egy-egy érdekes
történet segítségével adják át az ismereteket. Történeteink szereplőivel
a diákok könnyen tudnak azonosulni, az izgalmas sztori miatt pedig
élménnyé válik számukra a tanulás. A leckékben találhatók ismeretterjesztő olvasmányok/párbeszédek, amelyek bevezetik az új nyelvtani
ismereteket, valamint szövegértési, kommunikációs készségeket
gyakoroltató feladatok. A fejezetek autentikus szövegeket is tartalmaznak, számos civilizációs információval a frankofón világról.
Lotfi Éva
Pócsné Berkesi Zsuzsanna
Spéderné Négyesi Zsuzsanna
TALENTS 1
MK-1609
A4, 180 oldal

•
•
•
•
•

Hanganyag szövegátirata
Hanganyag
Tanmenet
Nyelvtani táblázatok
Kahoot! játékok

TALENTS 2.

Lotfi Éva
Pócsné Berkesi Zsuzsanna

T LENTS2.

Lotfi Éva
Pócsné Berkesi Zsuzsanna
TALENTS 2
MK-1610
A4, 180 oldal

TALENTS 2.

Lotfi Éva
Pócsné Berkesi Zsuzsanna

MK-1610

édiaire

Niveau interm
A2-B1

Cahier d’exercices

MK-1610
ISBN 978-963-16-4650-1
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édiaire

MK-1610/M

Lotfi Éva
Pócsné Berkesi Zsuzsanna
Spéderné Négyesi Zsuzsanna
TALENTS 1
Cahier d'exercises
MK-1609/M
A4, 160 oldal

T LENTS2.
Niveau interm
A2-B1

MK-1610/M
ISBN 978-963-16-4751-8

Lotfi Éva
Pócsné Berkesi Zsuzsanna
TALENTS 2
Cahier d'exercises
MK-1610/M
A4, 160 oldal

Talents-sorozat
•
•
•
•
•

Hanganyag szövegátirata
Hanganyag
Tanmenet
Nyelvtani táblázatok
Kahoot! játékok

Lotfi Éva
Pócsné Berkesi Zsuzsanna
TALENTS 3
MK-1611
A4, 168 oldal

Lotfi Éva
Pócsné Berkesi Zsuzsanna
TALENTS 3
Cahier d'exercises
MK-1611/M
A4, 140 oldal
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A német nyelvtanárok, illetve a németül tanuló középiskolások kiváló
társa a Blick auf Deutsch nyelvkönyvsorozat. A kiadvány egyedülálló
módon, izgalmakkal teli történet keretében követi végig egy ötfős
berlini lakóközösség életét, miközben észrevétlenül sajátíttatja el az
A1, valamint A2-B1 szintnek megfelelő témákat és nyelvtani
szerkezeteket.

Maros Judit

BL CK
auf
DEUTSCH1

•
•
•
•
•

Hanganyag szövegátirata
Hanganyag
Tanmenet
Nyelvtani táblázatok
Kahoot! játékok

Maros Judit
BLICK AUF
DEUTSCH 1
MK-0941
A4, 132 oldal

Blick auf Deutsch 1

BLiCK aUf DEUTSCH 1

A beszédcentrikus gyakorlást a feladatokkal teli munkafüzet mellett
az online változatban található hotspotok is támogatják. Az egy
kattintással elérhető videók, szövegek, nyelvtani gyakoroltatók, interaktív
játékok segítségével megoldható az órai differenciálás, az évről évre
változó felkészültségű csoportokhoz való igazodás. Ha pedig a nyelvtanár
is feltölti mellé a saját hotspotjait, máris valódi kincsesbánya van a
kezében, amelyet folyamatosan alakíthat, aktualizálhat.

Blick-sorozat

Maros Judit

auf

Bl ck
Deutsch1
arbeitsbuch

MK-0941/M

veau

MK-0941

fängerniveau

An
A1

Anfängerni
A1

MK-0941/M
ISBN 978-963-16-4737-2

MK-0941
ISBN 978-963-16-4736-5
MK 0941_M Blick1_MF_UJLOGO_borito.indd 1

MK 0941 Blick1_TK_UJLOGO_borito.indd 1
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2019.08.09. 10:22

2019.08.09. 10:19

Maros Judit
BLICK AUF
DEUTSCH 1
Arbeitsbuch
MK-0941/M
A4, 116 oldal

Blick-sorozat
Maros Judit
BLICK AUF
DEUTSCH 2
MK-0942
A4, 142 oldal

•
•
•
•
•

Hanganyag szövegátirata
Hanganyag
Tanmenet
Nyelvtani táblázatok
Kahoot! játékok

Maros Judit
BLICK AUF
DEUTSCH 2
MK-0942
Arbeitsbuch
A4, 132 oldal
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KTO TAM?-sorozat
A KTO TAM? friss szemléletű, kommunikatív orosz nyelvkönyvsorozat,
amely a teljesen kezdőtől a középfokú nyelvtudásig készíti fel olvasóját.
A kötetek középiskolásoknak, valamint fiatal felnőttek számára készültek nyelviskolákban való használatra. Az első kötetben megismerhetjük
a Makarev család hétköznapjait, a két kamasz, Zlata és Anton történetein
keresztül életszerű, ugyanakkor vicces szituációkkal találkozhatunk.

•
•
•
•
•

Ирина Осипова

?

KTO
T M

Ирина Осипова
KTO TAM? 1
MK-1551
A4, kb. 112 oldal

1

Ирина Осипова

Ирина Осипова
KTO TAM? 1
Pабочая тетрадь
MK-1551/M
A4, kb. 112 oldal

?

KTO
T M
р аб оч а я

1

те тр ад ь

начальный
MK-1551

KTO TAM? 1

KTO TAM? 1

A munkafüzet szorosan követi a könyv törzsanyagát, számos gyakorlófeladattal segíti az ismeretek elmélyítését. A cirill betűs írásmód
elsajátításában pedig ingyenesen letölthető online feladatlapok
segítenek.

Hanganyag szövegátirata
Hanganyag
Tanmenet
Nyelvtani táblázatok
Kahoot! játékok

уровень

A1

MK-1551
ISBN 978-963-16-4736-5

овень

MK-1551

ур
начальный

MK-1551
ISBN 978-963-16-4736-5
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A1

orosz_MF_borito.indd 1

2019.12.17. 9:07

A My English háromkötetes angol nyelvkönyvsorozat, amely a teljesen kezdőtől a középfokú nyelvtudásig készíti fel olvasóját. Célja, hogy
eljuttassa a tanulókat a használható nyelvtudás megszerzéséhez, és
képessé tegye őket az angol nyelv megfelelő használatára adott szituációkban a hétköznapi élet különböző területein. A logikus, világos
felépítésű nyelvkönyv könnyen használható mind a tanuló, mind
a nyelvtanár számára. Nincs szükség kiegészítő anyagokra, fénymásolásra,
hosszas készülésre – egyszerűen követni kell a könyv lépéseit, amelyek
adják magukat, ezzel nyújtva biztonságérzetet a felhasználónak.
A munkafüzetek, a hanganyag, az interaktív tananyag sokrétű tevékenységre ad lehetőséget, fejlesztve mind a négy alapkészséget. A sorozathoz ingyenesen letölthető tanári útmutatók is készültek.
Liv Marton
Csikós Borbála
MY ENGLISH
INTERMEDIATE
MK-0922
A4, 112 oldal

Liv Marton
Csikós Borbála
MY ENGLISH
INTERMEDIATE
Workbook
MK-0923
A4, 116 oldal

My English-sorozat
•
•
•
•
•

Hanganyag szövegátirata
Hanganyag
Tanmenet
Nyelvtani táblázatok
Tesztek
Liv Marton
MY ENGLISH
ELEMENTARY
MK-0920
A4, 120 oldal

Liv Marton
MY ENGLISH
ELEMENTARY
Workbook
MK-0921
A4, 112 oldal
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English „Light” angol háromkötetes nyelvkönyvsorozatunk szakközépiskolások számára készült. A könyvekben különböző, a mindennapi
élethez szorosan kötődő, egyszerű témaköröket dolgozunk fel: család,
iskola, ruházat, evés, vásárlás, sport, munkainterjú. Az alapszókincs
mellett a legfontosabb nyelvtani ismereteket röviden és egyszerűen
összefoglaljuk, a gyakorlókönyvekben pedig kellő mennyiségű feladattal
segítjük az ismeretek elmélyítését. A kiadványok hosszabb szövegrészeit
és párbeszédeit anyanyelvi színészek mondták fel, így segítve a helyes
kiejtést és a hallás utáni szövegértés elsajátítását.

•
•

Hanganyag
Tanmenet

Kuli Anna
ENGLISH „LIGHT”
Angol nyelvkönyv
a szakközépiskolák

Kuli Anna
ENGLISH „LIGHT”
Angol nyelvkönyv
a szakközépiskolák

évfolyama számára
MK-0902
A4, 156 oldal

évfolyama számára
MK-0903
A4, 136 oldal

Kuli Anna
ENGLISH „LIGHT”
Angol nyelvi
gyakorlókönyv
a szakközépiskolák

Kuli Anna
ENGLISH „LIGHT”
Angol nyelvi gyakorlókönyv
a szakközépiskolák

9.

9.

évfolyama számára
MK-0902/M
A4, 72 oldal
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English „Light”-sorozat

10.

10.

évfolyama számára
MK-0903/M
A4, 120 oldal

A könyvek alapja egy folytatásos történet állandó szereplőkkel.
A főhősünk a kamasz Jocó, aki előbb az Egyesült Királyságba, majd
Amerikába utazik, hogy barátaival és távoli rokonaival találkozzon.
Jocó kalandjain keresztül megismerhetjük az angolszász és az amerikai kultúrát, érdekességeket tudhatunk meg az ott élő emberekről.
A legfontosabb nyelvtani témákat a történetből vett példákkal
szemléltetjük, magyarázzuk, és a gyakorlatok is a szövegre épülnek.

English „Light”-sorozat
•
•

Hanganyag
Tanmenet

Kuli Anna
ENGLISH „LIGHT”
Angol nyelvkönyv
a szakközépiskolák

Kuli Anna
ENGLISH „LIGHT”
Angol nyelvi gyakorlókönyv
a szakközépiskolák

évfolyama számára
MK-0904
A4, 124 oldal

évfolyama számára
MK-0904/M
A4, 128 oldal

11.

11.

INTRODUCTION
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RE VIS IO N
Compare the

1.
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Example:

s.
rtunate Udo’
le than Unfo
more comfortab Unfortunate Udo’s.
holiday was
Lucky Luke’s
modern than
hotel was more
Lucky Luke’s
lucky
modern

expensive
dirty

comfortable
noisy

rude

disgusting

funny
beautiful

2.

the
thing about
Revise every
sentences.
Example:

s. Work out the

re and the word

Look at the pictu

wing words.

n. Use the follo

last lesso
holidays of the

disastrous
ugly

meaning of the

passenger
crew
ground
air
pilot
cockpit
stewardess
aeroplane

nal building
terminal/termi
runway
customs
(go through)
trolley
luggage
im
baggage recla
cabin
take off
sel
baggage carou

land

words.

2.

passport
duty-free shop
window seat
aisle seat
ID card
desk
information
elt
fasten your seatb
emergency exit

comparative
res and make
at the pictu
form. Look
comparative

gold watch.
r than the cat.
The lion is faste is more beautiful than the
ring
The diamond

3.

T2

ersation.

Read the conv

3.

as.
structure as....
nces with the
the wine.
as delicious as
The beer is not r as the lion.
cleve
The cat is as

Now make sente
Example:

you.’
to nally meet age?’
Horváth?’
lugg
s. Hello. It’s nice
‘Hi, are you Jocó be Andrew, Andrew Jone
. Where is your
must be tired
must
age reclaim too.’
use of fog. You
‘Yes, and you
delayed beca
ing at the bagg
‘Your ight was y. I spent a lot of time wait in the car park.’
de
trolle
‘Here on the
r is waiting outsi
go. My fathe
‘All right, let’s
‘Ok, let’s go.’
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Könyveink mindenben igazodnak a közép- és emelt szintű érettségi
vizsgának az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott
jellemzőihez és feladattípusaihoz. Szerkezetük, felépítésük és a feladataik
csoportosítása révén elsősorban önálló gyakorlásra és felkészülésre
alkalmasak. A könyveket a gyakorlásra, az idegen nyelvi vizsgára és
általában a nyelvtanulásra vonatkozó praktikus ajánlások és megjegyzések
teszik még hasznosabbá és könnyebben forgathatóvá.

Érettségire felkészítő
könyvek
•
•

Angol nyelvi érettségi középszint – hanganyag
Angol nyelvi érettségi emelt szint – hanganyag

Magyarics Péter
ANGOL NYELVI ÉRETTSÉGI
középszint
MK-1101
A4, 196 oldal

Magyarics Péter
ANGOL NYELVI ÉRETTSÉGI
emelt szint
MK-1104
A4, 212 oldal

Claire P. Bridges
ANGOL NYELVTAN
MAGYAROKNAK
VÁZLATOSAN
TM-91001
A4, 256 oldal

Claire P. Bridges
ANGOL NYELVTAN
MAGYAROKNAK
A GYAKORLATBAN
TM-91101
A4, 276 oldal

A szerző szándékosan vállalja fel a vázlatos megközelítést,
a szabályok leírása rövid, lényegre törő, a példák találóan szemléltetik
a tárgyalt jelenségeket, a leírások nem vesznek el a részletekben.

16

ANGOL
Két tanítási nyelvű
angol tankönyvek

2.
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ANGOL
A 7–8. osztályosoknak szánt angol nyelvű biológiakönyvek a két tanítási
nyelvű és a nemzetiségi iskolákban egyaránt alkalmazhatók. Mindkét
évfolyamon külön tankönyv és munkafüzet dolgozza fel a tananyagot.
A munkafüzetek feladatai a tantárgyi ismeretek elmélyítését, valamint
a szókincs bővítését célozzák meg.

Biológia
•
•

Biology Book 7 – tanmenet
Biology Book 8 – tanmenet

Tóth Rita
BIOLOGY BOOK

Tóth Rita
BIOLOGY BOOK

évfolyam számára
KT-1733
A4, 80 oldal

évfolyam számára
KT-1737
A4, 52 oldal

7.

8.

Tóth Rita
BIOLOGY
WORKBOOK

7.

évfolyam számára
KT-1734
A4, 84 oldal
Tóth Rita
BIOLOGY
WORKBOOK

8.

évfolyam számára
KT-1738
A4, 56 oldal
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ANGOL
A 7–8. osztályosoknak szánt angol nyelvű földrajzkönyvek a két tanítási
nyelvű és a nemzetiségi iskolákban egyaránt alkalmazhatók. Mindkét
évfolyamon külön tankönyv és munkafüzet dolgozza fel a tananyagot.
A munkafüzetek feladatai a tantárgyi ismeretek elmélyítését, valamint
a szókincs bővítését célozzák meg.

Földrajz
•
•

Geography Book 7 – tanmenet
Geography Book 8 – tanmenet

Ocsenás Mária
GEOGRAPHY BOOK

Ocsenás Mária
GEOGRAPHY BOOK

évfolyam számára
KT-1735
A4, 76 oldal

évfolyam számára
KT-1739
A4, 76 oldal

Ocsenás Mária
GEOGRAPHY
WORKBOOK

Ocsenás Mária
GEOGRAPHY
WORKBOOK

7.

7.

évfolyam számára
KT-1736
A4, 68 oldal

8.

8.

évfolyam számára
KT-1740
A4, 76 oldal
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ANGOL
A Chemistry-sorozat a népszerű szerzőpáros középiskolák számára
kiadott B típusú kerettantervének követelményeit figyelembe véve
íródott kémiakönyveinek (az MK-4624-5 Kémia 9. B és az MK-3607
Kémia 10. B kerettantervek szerint) angol két tanítási nyelvű gimnáziumok és szakközépiskolák részére készült változatai. A leckék többsége
valamilyen meghökkentő adattal, hasonlattal vagy érdekes tapasztalati
ténnyel, esetleg az adott téma köznapi kapcsolataival kezdődik.

‚How to Get an A in Chemistry’ has been written for chemistry teachers, for students
of secondary schools and universities who show special interest for chemistry and is
accompanied by a practice book covering the whole organic and inorganic chemistry,
including the solutions of the exercises as well. these problems lead the reader step by step
into the practice of the solution of the calculative chemical exercises. the problems get
gradually more and more difficult till we get to the most difficult and most complex ones.
For each exercise there is a detailed solution with explanation. content and structure of this
book enables the reader to learn by himself, however, it can be used not only for practicing
but to test one’s knowledge as well.

MK-1080/A
ISBN 978-963-16-4726-6

attila Villányi

How to Get
an a
in CHemistry?
Problems And solutions

Villányi Attila
Sebő Péter
CHEMISTRY
General Chemistry

9.

évfolyam számára
MK-1750
B5, 188 oldal

Villányi Attila
HOW TO GET AN A
IN CHEMISTRY?
MK-1080/A
B5, kb. 624 oldal

MK-1080/A

How to get an a in cHemistry?

How to Get an a in CHemistry?

A How to Get an A in Chemistry? című könyvünk, a szerző Ötösöm
lesz kémiából című könyvének angol változata. A kötet nagy segítséget
jelent a közép- és emelt szintű érettségire való felkészülésben is.
Tartalma lehetővé teszi az egyéni tanulást, az önálló gyakorlást és
a tudás ellenőrzését.

Kémia

Villányi Attila
Sebő Péter
CHEMISTRY
Organic Chemistry

10.

évfolyam számára
MK-1751
B5, 188 oldal
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ANGOL
A tankönyvek a két tanítási nyelvű iskolák első és második osztályosainak
környezetismeret tantárgyhoz íródtak angol és magyar nyelven. A szerzők
célja a gyermekek sokrétű fejlesztési lehetőségeinek bemutatása egymásra
épülő játékos tanulói tevékenységekkel, változatos munkaformák
alkalmazásával. Ötlettárukban olyan játékokat is ismertetnek, melyek
tanórákon kívül, kirándulásokon, nyári táborokban is jól alkalmazhatók.
Kulin Eszter
Mátyás Ildikó
Morvay Ildikó
MY FIRST BILINGUAL
SCIENCE BOOK

1.

évfolyam számára
KT-1728
A4, 44 oldal

Környezetismeret
•
•

Nature and Science 3 – tanmenet
Nature and Science 4 – tanmenet

Természettudományos tankönyvsorozatunk a két tanítási nyelvű
programban tanuló diákoknak készült. Az angol nyelvű tankönyvek
a magyar tantervi követelményeknek megfelelően dolgozzák fel
a környezetismeret és természetismeret tantárgyak elsajátításához
szükséges ismereteket.
Vizi Andrea
NATURE AND SCIENCE
FOR CHILDREN CLASS 3

3.

évfolyam számára
MK-1753
A4, 116 oldal
Kulin Eszter
Molnárné Lipták Erika
MY SECOND BILINGUAL
SCIENCE BOOK

2.

évfolyam számára
KT-1729
A4, 44 oldal

Vizi Andrea
NATURE AND SCIENCE
FOR CHILDREN CLASS 4

4.

évfolyam számára
KT-1754
A4, 134 oldal
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ANGOL
A 3–4. osztályban megismert Nature and Science-sorozatunk folytatása a Science-sorozat, amely a két tanítási nyelvű általános iskolák
5–6. osztályosainak készült. A 2012-es Nemzeti alaptanterv alapján
átdolgozott tankönyvek és munkafüzetek az alsó tagozatban megalapozott
ismeretekre építve bővítik tovább a tanulók eddig megszerzett
természettudományos ismereteit és idegen nyelvi szókincsét. Ebben
a két évfolyamban a tankönyvek mellett a színes, sok gyakorlófeladatot
tartalmazó munkafüzetek segítik a tananyag elsajátítását.
Farkasné Megyeri Veronika
SCIENCE BOOK

5.

évfolyam számára
MK-1755
A4, 168 oldal

•
•

Science Book – Grade 5 – tanmenet
Science Book – Grade 6 – tanmenet

Ocsenás Mária
Tóth Rita
SCIENCE BOOK

6.

évfolyam számára
MK-1756
A4, 168 oldal

Farkasné Megyeri
Veronika
SCIENCE
Workbook

Ocsenás Mária
Tóth Rita
SCIENCE
Workbook

évfolyam számára
MK-1755/M
A4, 140 oldal

évfolyam számára
MK-1756/M
A4, 152 oldal

5.
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Környezetismeret

6.

ANGOL
Munkatankönyveink a kerettanterv által meghatározott történelmi
témákon vezetik végig az 5–7. osztályosokat. A könyvek felépítése azonos,
a leckék elején található ismereteket érdekes és változatos feladatok
követik, amelyek a történelem megismerésén túl segítik az angol nyelv
adott témán keresztüli gyakorlását is.
Magyarics Péter
HISTORY

5.

évfolyam számára
KT-1705
A4, 172 oldal

Történelem
Magyarics Péter
HISTORY
(jegyzet)

6.

évfolyam számára
KT-1706
A4, 96 oldal
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exercise, first ident
a museum. You
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erful
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conversation like
tions. Start the
you a lot of ques
those strange
birds wearing
ple, why are the
es mean? For exam
figur
the
do
t
________
Tourist: Wha
olise that ____
symb
They
hats?
crowns.
hats, they are
, they are not
Guide: Well
t the following:
and talk abou
Now go on. Ask
✓ the hawks
✓ the snakes
disks
✓ the sun
✓ the ankhs
part of
beetle
lower middle
✓ the scarab
structure in the
✓ The house-like
of the
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middle part
in the upper
uche
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✓ The
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The tourists ask

Magyarics Péter
HISTORY

7.

?
Task 8
this stone relief
can you see on
What animals

2
52

PM
6/15/10 3:54:40

.indd 52

tortenelem5_2010

évfolyam számára
KT-1707
A4, 120 oldal
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ANGOL
A történelem tanulmányozása nemcsak térben, de időben is izgalmas
feladat. Négyrészes angol nyelvű történelem sorozatunk egyfajta
„útikönyv”, amelyből betekintést nyerhetünk az emberiség történelmének legfontosabb időszakaiba. Az utazás első állomása az emberiség
őskora, innen jutunk el egészen napjainkig. Az utazásra való ráhangolódást és a kalandok izgalmának levezetését a fejezetek elején/végén
található Warm-up/Follow-up kérdések segítik. A sorozat a két tanítási
nyelvű iskolák számára íródott kerettantervek célkitűzéseinek megfelel,
sőt azon túlmutatva magyarországi vonatkozásokat is tárgyal.
Botosné Csatlós Csilla
Horváth Orsolya
Király Ágnes
HISTORY

5.

évfolyam számára
MK-1715
A4, 112 oldal

Botosné Csatlós Csilla
Horváth Orsolya
Király Ágnes
HISTORY
Workbook

5.

évfolyam számára
MK-1715/M
A4, 64 oldal
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Történelem
•
•

History 5 – tanmenet
History 6 – tanmenet

Botosné Csatlós Csilla
Horváth Orsolya
Király Ágnes
HISTORY

6.

évfolyam számára
MK-1716
A4, 58 oldal

Botosné Csatlós Csilla
Horváth Orsolya
Király Ágnes
HISTORY
Workbook

6.

évfolyam számára
MK-1716/M
A4, 48 oldal

ANGOL
Tö rt én elem
Horváth Orsolya
Király Ágnes
HISTORY

7.

évfolyam számára
MK-1717
A4, 100 oldal

•
•

History 7 – tanmenet
History 8 – tanmenet

Horváth Orsolya
Király Ágnes
HISTORY
Horváth Orsolya
Király Ágnes
HISTORY
Workbook

7.

8.

évfolyam számára
MK-1718
A4, 104 oldal

évfolyam számára
MK-1717/M
A4, 56 oldal
Horváth Orsolya
Király Ágnes
HISTORY
Workbook

8.

évfolyam
számára
MK-1718/M
A4, 68 oldal
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ANGOL
Az angol–magyar két tanítási nyelvű általános iskolák célnyelvi civilizáció
tantárgyához írt könyvek és munkafüzetek témái az angol anyanyelvű
országok sajátosságai, kultúrája, történelmi eseményei és földrajzi
adottságai. A tanulók a könyv segítségével értelmezhetik az anyanyelvi
kultúrától eltérő társadalmi szokásokat és szabályokat (udvariassági
szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor). Az érdekes olvasmányok és a munkafüzet feladatai mellett a szerző egy
társasjátékot is készített a gyerekeknek, amellyel játékosan ellenőrizhetik
a megszerzett tudásukat.

Országismeret
•
•
•

Civilisation 5–6 – tanmenet
Civilisation
7 – tanmenet
Civilisation
8 – tanmenet
Bártfai-Juhász Gabriella
CIVILISATION

7.

évfolyam számára
MK-1742
A4, 84 oldal
+ melléklet

Bártfai-Juhász Gabriella
CIVILISATION
Workbook

5–6.

évfolyam számára
MK-1741/M
A4, 100 oldal

Bártfai-Juhász Gabriella
CIVILISATION

7.

évfolyam számára
MK-1742/M
A4, 100 oldal

5–6.

évfolyam számára
MK-1741
A4, 92 oldal
+ melléklet

Bártfai-Juhász Gabriella
CIVILISATION

8.

évfolyam számára
MK-1743
A4, 88 oldal
+ melléklet
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Bártfai-Juhász Gabriella
CIVILISATION
Workbook

Bártfai-Juhász Gabriella
CIVILISATION
Workbook

8.

évfolyam számára
MK-1743/M
A4, 92 oldal

ANGOL
Az angol–magyar két tanítási nyelvű általános iskolák célnyelvi
civilizáció tantárgyához készült játékos feladatgyűjteménynek egységes
szerkezete van: minden témát 5 részre, 4 altémára és egy témazáró
tesztre osztottunk. A fejezetek témakörei a következők: EnglishSpeaking Countries and Their Symbols, Legends, Nursery Rhymes,
Food, Festivals, Sports.

Országismeret
•
•
•

Hanganyag szövegátirata
Hanganyag
Kahoot! játékok

A könyv további érdekessége, hogy az egyes egységek negyedik
altémáját a projektmunkának szenteli. A feladatgyűjtemény másik
jellemzője, hogy a második altémától kezdve a leckék egy rövid
„Revision” feladattal kezdődnek játékos formában (szókeresés,
keresztrejtvény, dominójáték, memóriajáték stb.). Az érdekes
olvasmányok és feladatok mellett a szerzők egy Kahoot!-játékot is
készítettek a gyerekek számára.

Judit Kovács, Viktória Sirokmány
CULTURE OF THE ENGLISHSPEAKING COUNTRIES

5.

évfolyam számára
MK-1771
A4, 64 oldal

27

ANGOL
A négyrészes tankönyvsorozat célja, hogy megismertesse a gyerekekkel
a művészettörténet főbb korszakait, azok stílusait és technikáit az
őskortól egészen a modern művészeti irányzatokig. Gyakorlati feladatok segítenek a különböző ábrázolási technikák kipróbálásában.
A „Hallottál-e már róla?” részekben a gyerekek további ismereteket
gyűjthetnek az éppen tanult témákhoz. A könyvek végén segítségül
a tárgyalt művészek és szakkifejezések listája, valamint egy angol–
magyar szószedet is található.
Kovácsné Gaál Éva
HISTORY OF ART

5.

évfolyam számára
KT-1709
A4, 88 oldal

Művészettörténet
•
•
•
•

History
History
History
History

of
of
of
of

Art
Art
Art
Art

5
6
7
8

–
–
–
–

tanmenet
tanmenet
tanmenet
tanmenet
Jug Zsófia
HISTORY OF ART

7.

évfolyam számára
KT-1711
A4, 144 oldal

Kovácsné Gaál Éva
HISTORY OF ART

6.

évfolyam számára
KT-1710
A4, 120 oldal

Jug Zsófia
HISTORY OF ART

8.

évfolyam számára
KT-1712
A4, 128 oldal
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ANGOL
A Let’s play with Art négyrészes sorozat elsőtől negyedik osztályig
segíti a gyerekeket a művészeti kifejezőeszközök világában tájékozódni.
A kötetekben játszhatnak a vonalakkal, foltokkal, formákkal és színekkel,
kipróbálhatnak érdekes technikákat, megismerkedhetnek különböző
műalkotásokkal. A könyv feladatain keresztül a gyerekek önálló
problémamegoldó képessége, kreativitása is fejlődik. A sorozat
témaköreiben igyekszik az idegen nyelven tanított tantárgyak tanulása során szerzett egyéb ismereteket is felhasználni.

Rajz és vizuális kultúra
•
•
•
•

Let's
Let's
Let's
Let's

Play
Play
Play
Play

with
with
with
with

Art
Art
Art
Art

1
2
3
4

–
–
–
–

tanmenet
tanmenet
tanmenet
tanmenet

Kovácsné Gaál Éva
LET’S PLAY WITH ART

Kovácsná Gaál Éva
LET’S PLAY WITH ART

évfolyam számára
KT-1724
A4, 96 oldal

évfolyam számára
MK-1726
A4, 116 oldal

1.

3.

Kovácsná Gaál Éva
LET’S PLAY WITH ART

4.

Kovácsné Gaál Éva
LET’S PLAY WITH ART

évfolyam számára
MK-1727
A4, 116 oldal

2.

Kovácsné Gaál Éva

Let’s Play with Art

4

MK-1727

Let’ s P lay w i t h Art 4

évfolyam számára
KT-1725
A4, 100 oldal

MK-1727
ISBN 978 963 16 4770 9

Kéttannyelvű program

ANGOL

Lets_play_Borito_4.indd 1

2019.06.27. 14:02
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ANGOL
Ének-zene

Énekkönyvsorozatunk a Kodály-módszert alapul véve, a két tanítási
nyelvű általános iskolák alsó osztályai számára készült. A könyvek
oldalpárjain megosztva magyar és angol nyelvű énekek találhatók,
helyenként feladatokkal kiegészülve. A párhuzamba állított dalok
azonban nem egymás fordításai, hanem egymással tartalmilag,
hangkészletben vagy ritmikában összekapcsolódó, önálló dalok
(népdalok és közismert gyerekdalok). A tananyag elmélyítésére
minden oldal alján szerepel egy hallás után megtanítandó ének is.

9/21/17

_2_14_27

enek_curri

Once

Gállné Gróh Ilona
Kismartony Katalin
MY FIRST BILINGUAL
SONGBOOK

If

a

he

1:09 PM

man

fell

had

Page 21

in a well
splish,

not

fal- len in,

he

splash
splash,

would

not

he

have

sound-

ed

drown- ed

1.

évfolyam számára
KT-1720
A4, 48 oldal
+ Tanítói kézikönyv
KT-1720/T
A4, 148 oldal

Gállné Gróh Ilona
Kismartony Katalin
MY THIRD BILINGUAL
SONGBOOK

3.

évfolyam számára
KT-1722
A4, 44 oldal
+ Tanítói kézikönyv
KT-1722/T
A4, 80 oldal

30

Gállné Gróh Ilona
Kismartony Katalin
MY SECOND BILINGUAL
SONGBOOK

rhythm...
this? Clap this
Which song is

2.

by Loo..
Here we go Loo town...
s to London
How many mile

évfolyam számára
KT-1721
A4, 48 oldal
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+ Tanítói kézikönyv
KT-1721/T
A4, 80 oldal

Gállné Gróh Ilona
Kismartony Katalin
MY FOURTH BILINGUAL
SONGBOOK

4.

évfolyam számára
KT-1723
A4, 48 oldal

ANGOL
Music Book angol ének-zene sorozatunk az angol–magyar két tanítási
nyelvű általános iskolák 1–2. osztályosainak készült. A zenei alapokat
játékosan megtanító könyveket kedves illusztrációk, valamint a könyvek
végén található, a feladatokhoz kapcsolódó kreatív mellékletek teszik
még színesebbé. A sorozat témaköreiben igyekszik az idegen nyelven
tanított tantárgyak tanulása során szerzett egyéb ismereteket is
felhasználni.

Ének-zene
•
•
•

Music Book 1 – tanmenet
Music Book 2 – tanmenet
Music Book 2 – hanganyag

Paschekné
Borbély Mónika
MUSIC BOOK

Paschekné
Borbély Mónika
MUSIC BOOK

évfolyam számára
KT-1701
A4, 40 oldal

évfolyam számára
MK-1702
A4, 76 oldal

1.

2.

Szerk.:
Nagy Ildikó
Berecz Anikó
Pálinkás Zsuzsanna
MY SECOND
SINGING BOOK
(jegyzet)
KT-1702
B5, 36 oldal
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ANGOL
A könyv legfőbb célja az 1–4. osztályosoknak tartandó testnevelésórák
tervezésének segítése a két tanítási nyelvű általános iskolákban.
A kézikönyv angol és magyar nyelven tartalmazza a tudnivalókat.
Az első fejezet elsősorban a külföldieknek számol be a testnevelés
tanításának legfontosabb irányelveiről hazánkban, valamint a Nemzeti
alaptanterv elemeit ismerteti. Ezt követően megismerhetjük
a tantantervben meghatározott tevékenységeket, valamint a kétnyelvű
szakterminológiát is. A könyv utolsó része testnevelési játékokat
tartalmaz, ezek között udvaron, táborokban, kirándulások során
végezhető mozgásos játékokat is találunk.
Tihanyiné dr. Hős Ágnes
ANGOL–MAGYAR TESTNEVELÉS
TANANYAG A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK RÉSZÉRE

1–4.

évfolyam számára
KT-1732
A4, 128 oldal
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Testnevelés

A N G O L – M A G YA R
Informatika

A könyv modern szemléletmóddal, objektumokra alapozva és vizuális
fejlesztőeszközök segítségével vezeti be az olvasót a számítógépprogramozás világába. A számítógép kezelésének ismeretén kívül nem
igényel semmilyen programozási gyakorlatot. A programtervezési
fogalmakat, az algoritmusokat és az adatszerkezeteket az esetek
többségében a programozási nyelvektől függetlenül tárgyalja a könyv.
A programozás tanulását azonban nem lehet teljesen elvonatkoztatni
egy konkrét programozási nyelvtől, ezért a könyv anyagának feldolgozásához javasolt egy korszerű, vizuális fejlesztőrendszer, például
a Microsoft Visual Studio (Visual Basic vagy Visual C#) használata.

A 6. osztályosoknak szánt munkatankönyv egészen az alapoktól
kezdődik, és fokozatosan vezeti be a tanulókat az informatika
világába. A változatos feladatok mellett számos magyarázó ábra,
szószedet, valamint a Need to know kiemelések alatt egyszerű
definíciók találhatók.
•
•
•
•
•
•

A könyv értékét nagymértékben növeli, hogy az egyes leckék anyagát
számos gyakorlat és feladat zárja, amelyek bármely vizuális programozási
nyelv segítségével megoldhatók. A gyakorlatok megoldása Visual Basic,
illetve Visual C# (esetenként C++) nyelven letölthető a könyv webhelyéről:
www.zmgzeg.sulinet.hu/programozas.
•
•
•
•

Uses of IT tools
Uses of Applications
Problem solving with IT tools and methods
ICT – Information & Communication Technologies
Information Society
Vocabulary

I The basics of programming
II Data and algorithms
III Advanced programming
IV Chapters of programming
Juhász Tibor
Kiss Zsolt
A BEGINNER’S GUIDE
TO COMPUTER
PROGRAMMING
MK-1790
B5, 328 oldal
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évfolyam számára
MK-1746
A4, 72 oldal
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Nemzetiségi tankönyvek

34

3.

NÉMET
A tankönyvsorozatot a nemzetiségi iskolák mellett a két tanítási nyelvű
iskolák is használhatják. Két-két kötetéből az ötödik és hatodik
osztályosok tanulhatnak. A tankönyvekben a német ifjúsági irodalomból
ismert Heinrich Heine Freunde című művének főhőseit színvonalas
illusztrációk jelenítik meg. Az egér, a kismalac és a kakas témáról témára
kíséri a tanulókat. A munkafüzet első részében a tankönyv témaköreihez
kapcsolódó feladatok szerepelnek, a második részében pedig az
évfolyam nyelvi követelményeit dolgozza fel a mellékletben lévő
számos játékkal kiegészítve.
Frey Mária
DEUTSCH FREU(N)DE
LEHRBUCH

5.

évfolyam számára
KT-1313/2
A4, 96 oldal
keménytáblás

Frey Mária
DEUTSCH FREU(N)DE
ARBEITS- UND
SPRACHBUCH

5.

évfolyam számára
KT-1313/M
A4, 96 oldal
+ melléklet

Nyelv és irodalom
•
•

Deutsch Freu(n)de – Klasse 5 tanmenet
Deutsch Freu(n)de – Klasse 6 tanmenet

Frey Mária
DEUTSCH FREU(N)DE
LEHRBUCH

6.

évfolyam számára
KT-1314
A4, 96 oldal
keménytáblás

Frey Mária
DEUTSCH FREU(N)DE
ARBEITS- UND
SPRACHBUCH

6.

évfolyam számára
KT-1314/M
A4, 124 oldal
+ melléklet
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NÉMET
Az 1–4. osztályosoknak szóló nyelvkönyvcsalád mind a két tanítási
nyelvű, mind a nemzetiségi iskolákban alkalmazható. A négy tankönyv
és négy munkafüzet tartalmában és külső megjelenésben valóban
színesen dolgozza fel az évfolyamonként egyre komolyodó hétköznapi
és a gyerekek számára vonzó témákat. A színvonalas illusztráció és
az ötletes feladatok segítségével még könnyebb elmélyíteni
a megszerzett tudást.

Flódung Mária
Reil Anita
Zirnstein-Papp Ildikó
BUNTE WELT
BILDER- UND
ARBEITSBUCH

1–2.

Nyelv és irodalom
•

Bunte Welt – tanmenet

Flódung Mária
Reil Anita
Zirnstein-Papp Ildikó
BUNTE WELT
LESEBUCH

2.

évfolyam számára
KT-1307
A4, 88 oldal

évfolyam számára
KT-1305
A4, 136 oldal
+ 36 oldal melléklet

Flódung Mária
Reil Anita
Zirnstein-Papp Ildikó
BUNTE WELT
SCHREIBHEFT

1–2.

évfolyam számára
KT-1306
A4, 52 oldal
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Flódung Mária
Reil Anita
Zirnstein-Papp Ildikó
BUNTE WELT
ARBEITSHEFT

2.

évfolyam számára
KT-1308
A4, 80 oldal

NÉMET
Nyelv és irodalom
•
Flódung Mária
Reil Anita
Zirnstein-Papp Ildikó
BUNTE WELT
LESEBUCH

3.

évfolyam számára
KT-1309/A
A4, 116 oldal

Bunte Welt – tanmenet

Flódung Mária
Reil Anita
Zirnstein-Papp Ildikó
BUNTE WELT
LESEBUCH

4.

évfolyam számára
KT-1311/A
A4, 112 oldal
Flódung Mária
Reil Anita
Zirnstein-Papp Ildikó
BUNTE WELT
ARBEITSHEFT

3.

évfolyam számára
KT-1310/A
A4, 72 oldal

Flódung Mária
Reil Anita
Zirnstein-Papp Ildikó
BUNTE WELT
ARBEITSHEFT

4.

évfolyam számára
KT-1312/A
A4, 72 oldal
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NÉMET
A Kombi nyelvkönyvcsalád a két tanítási nyelvű és nemzetiségi
oktatáshoz egyaránt kiválóan használható. Az alsó tagozatosak számára
készült négy tankönyv és négy munkafüzet kedves rajzok, szemléletes
ábrák támogatásával vezeti be az 1–4. osztályosokat a nyelvtanulás
világába. Az oldott, személyesebb témák lehetővé teszik az intenzív
beszédkészség-fejlődést, a hétköznapi szituációkba ágyazott feladatok
pedig a nyelvtani ismeretek elsajátítását biztosítják.

Kombi-sorozat
•
•

Kombi Spielheft – tanmenet
Kombi Mini – tanmenet

A Spielhefthez tartozó CD játékos, interaktív feladványai, dalai,
egyszerű nyelvtani magyarázatai és a szókincs elsajátítását segítő
szemléltető ábrái teszik még élvezetesebbé a tananyagot.
Lazri Judit
KOMBI SPIELHEFT
LESEBUCH

Lazri Judit
KOMBI MINI
LESEBUCH

1.

2.

évfolyam számára
KT-1301/A
A4, 80 oldal

évfolyam számára
KT-1302/A
A4, 80 oldal

Lazri Judit
KOMBI SPIELHEFT
FLIPBOOK
KT-1301/D

Lazri Judit
KOMBI SPIELHEFT
ARBEITSHEFT

1.

évfolyam számára
KT-1325
A4, 80 oldal
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Lazri Judit
KOMBI MINI
ARBEITSHEFT

2.

évfolyam számára
KT-1326
A4, 80 oldal

NÉMET
Kombi-sorozat
Lazri Judit
KOMBI MIDI
LESEBUCH

3.

évfolyam számára
KT-1303/A
A4, 104 oldal
keménytáblás

Lazri Judit
KOMBI MIDI
ARBEITSHEFT

3.

évfolyam számára
KT-1327
A4, 104 oldal

•
•

Kombi Midi – tanmenet
Kombi Maxi – tanmenet

Lazri Judit
KOMBI MAXI
LESEBUCH

4.

évfolyam számára
KT-1304/A
A4, 120 oldal
Lazri Judit
KOMBI MAXI
ARBEITSHEFT

4.

évfolyam számára
KT-1328
A4, 96 oldal
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NÉMET
A Litera-Tour kétkötetes tankönyv és a második kötethez tartozó
munkafüzet elsősorban a nemzetiségi középiskolák tanulóinak készült.
A kötetek áttekintést adnak a német nyelvű irodalom történetéről
a középkortól napjainkig, valamint a magyarországi németek irodalmát
is feldolgozzák. A változatos feladatok segítik a művek megértését,
a különböző kompetenciák fejlesztését, és felkészítenek mind az emelt,
mind a középszintű érettségire.
N. Laczkó Erzsébet
Szép Tímea
Varsányi Krisztina
LITERA-TOUR I.
Ein Lehrbuch für den Unterricht
der deutschen Literatur
in den ungarndeutschen
Nationalitätsgymnasien

9–12.

évfolyam számára
KT-1340
B5, 296 oldal
keménytáblás
N. Laczkó Erzsébet
Varsányi Krisztina
LITERA-TOUR II.
Ein Lehrbuch für den Unterricht
der deutschen Literatur
in den ungarndeutschen
Nationalitätsgymnasien

9–12.

évfolyam számára
KT-1341
B5, 360 oldal
keménytáblás
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Nyelv és irodalom

N. Laczkó Erzsébet
Varsányi Krisztina
LITERA-TOUR II.
Ein Arbeitsbuch für den Unterricht
der deutschen Literatur
in den ungarndeutschen
Nationälitatsgymnasien

9–12.

évfolyam számára
KT-1341/M
B5, 132 oldal

NÉMET
Földrajz

Az összesen hat kötetből álló Geographie tankönyvcsaládot a nemzetiségi és a két tanítási nyelvű iskolák hetedik és nyolcadik osztályos
tanulóinak állították össze. A három tankönyv és a három munkafüzet
igazodik a kerettantervi követelményekhez, ezeken túlmenően azonban
olyan gondolatébresztő feladatokat is tartalmaz, amelyek aktivitásra,
vitaindító beszélgetésekre ösztönöznek, ezzel segítve az önálló
véleményalkotás lehetőségét és megalapozását.
B. Wigand Katalin
Wolfgang Goldhammer
Radnai Katalin
GEOGRAPHIE 7

7.

évfolyam számára
KT-1334
A4, 136 oldal
keménytáblás

B. Wigand Katalin
Wolfgang Goldhammer
Radnai Katalin
GEOGRAPHIE 8/1

8.

évfolyam számára
KT-1336
A4, 84 oldal
keménytáblás

B. Wigand Katalin
Wolfgang Goldhammer
Radnai Katalin
GEOGRAPHIE
ARBEITSHEFT 7

7.

B. Wigand Katalin
Wolfgang Goldhammer
Radnai Katalin
GEOGRAPHIE
ARBEITSHEFT 8/1

8.

évfolyam számára
KT-1335
A4, 64 oldal

évfolyam számára
KT-1337
A4, 56 oldal

B. Wigand Katalin
Radnai Katalin
GEOGRAPHIE 8/2

8.

évfolyam számára
KT-1338
A4, 88 oldal
keménytáblás

B. Wigand Katalin
Radnai Katalin
GEOGRAPHIE
ARBEITSHEFT 8/2

8.

évfolyam számára
KT-1339
A4, 56 oldal
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NÉMET
Az Entdecke deine Welt tankönyvcsalád figyelemfelkeltő fotókkal,
szemléletes ábrákkal, gondolkodtató feladatokkal vezeti rá az alsó
tagozatosokat a környezetük, a természet felfedezésére. Az 1–4.
osztályosoknak készült két tankönyv és két munkafüzet a cselekvés,
a felfedezés, a játék és a fizikai megtapasztalás, észlelés útján biztosítja
a tananyag elsajátítását, a természettudományos kompetenciák
elmélyítését.
Reil Anita
P. Zirnstein Ildikó
ENTDECKE
DEINE WELT
BUCH

1–2.

évfolyam számára
KT-1350
A4, 88 oldal
keménytáblás

Reil Anita
P. Zirnstein Ildikó
ENTDECKE
DEINE
WELT
ARBEITSBUCH

1–2.

évfolyam számára
KT-1350/M
A4, 88 oldal
+ melléklet
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Környezetismeret

Reil Anita
P. Zirnstein Ildikó
ENTDECKE
DEINE WELT
BUCH

3–4.

évfolyam számára
KT-1351
A4, 136 oldal
keménytáblás

Reil Anita
P. Zirnstein Ildikó
ENTDECKE
DEINE WELT
ARBEITSBUCH

3–4.

évfolyam számára
KT-1351/M
A4, 112 oldal

NÉMET
A Mathematik I–II. nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskoláknak
készült az Egységes érettségi gyűjtemény – Matematika I–II. tankönyvek
német nyelvű fordításaként. Kétkötetes feladatgyűjteményünk
a középszintű matematika érettségi vizsgára való felkészülést és
felkészítést támogatja.
Hortobágyi, Marosvári,
Pálmay, Pósfai,
Siposs, Vancsó
ABITURAUFGABEN
– SAMMLUNG
MATHEMATIK I.

9–12.

évfolyam számára
KT-0320/N
B5, 364 oldal

Matematika

Hortobágyi, Marosvári,
Pálmay, Pósfai,
Siposs, Vancsó
ABITURAUFGABEN
– SAMMLUNG
MATHEMATIK II.

9–12.

évfolyam számára
KT-0321/N
B5, 372 oldal
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NÉMET
A német néphagyományokat megelevenítő Omas Fotoalbum erzählt
könyvcsalád egy, az 5–8. osztálynak szóló szöveggyűjteményből,
valamint a hozzá tartozó két munkafüzetből áll. A gyűjtésekből származó
szövegekkel a tanulók megismerhetik például a múltbéli foglalkozásokat,
eszközöket, ételeket. Az évkör eseményeinek megértését és a szókincs
elsajátítását szemléletes táblázatok, változatos feladatok mellett
kivágható kártyák is segítik.

Népismeret
•
•

Omas Fotoalbum – tanmenet

Frey Mária
OMAS FOTOALBUM ERZÄHLT
Arbeitsbuch zum
Volkskundeunterricht

5–6.

évfolyam számára
MK-1320/M
A4, 168 oldal
+ melléklet

Frey Mária
OMAS FOTOALBUM ERZÄHLT
Arbeitsbuch zum
Volkskundeunterricht

7–8.

évfolyam számára
MK-1321/M
A4, 196 oldal
+ melléklet

Frey Mária
OMAS FOTOALBUM
ERZÄHLT
Textsammlung zum
Volkskundeunterricht

7–8.

évfolyam számára
KT-1321
B5, 200 oldal
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NÉMET
9–12. osztályos középiskolásoknak készült a német néphagyományokat
bemutató szöveggyűjtemény és munkafüzet. A múlt megismerésére
látványos fotók, szemléletes grafikus illusztrációk és változatos feladatok
motiválják a középiskolásokat. A kartonlapokból álló mellékletek egyéni
és csoportmunkát is lehetővé tesznek.
Frey Mária
OHNE VERGANGENHEIT KEINE
ZUKUNFT
Textsammlung zum
Volkskundeunterricht

9–12.

évfolyam számára
KT-1323
B5, 180 oldal
keménytáblás

Népismeret

Frey Mária
OHNE VERGANGENHEIT
KEINE ZUKUNFT
Arbeitsbuch zum
Volkskundeunterricht

9–12.

évfolyam számára
KT-1324
A4, 120 oldal
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NÉMET
Népismeret

Valóban igazi kincsesláda a Schatztruhe német könyvcsalád, amelyben
mind a nemzetiségi, mind a két tanítási nyelvű iskolák alsó tagozatos
tanulói találnak kedvükre valót az élményalapú nyelvtanuláshoz és
a néphagyományok megismeréséhez. A játékos kincskeresésre hívó
tankönyv és a négy munkafüzet szemléletes fotók, színvonalas ábrák,
hanganyagok és projektmunkára ösztönző mellékletek segítségével
idézi meg a német nemzetiség múltját, hétköznapjait, ünnepeit.
Frey Mária
Fáth Éva
Flódung Mária
SCHATZTRUHE
ARBEITSBUCH

1.

évfolyam számára
KT-1319/M1
A4, 64 oldal
+ melléklet

Frey Mária
Fáth Éva
Flódung Mária
SCHATZTRUHE
ARBEITSBUCH

Frey Mária
Fáth Éva
Flódung Mária
SCHATZTRUHE
ARBEITSBUCH

3.

évfolyam számára
KT-1319/M3
A4, 64 oldal
+ melléklet

Frey Mária
Fáth Éva
Flódung Mária
SCHATZTRUHE
ARBEITSBUCH

2.

évfolyam számára
KT-1319/M2
A4, 64 oldal
+ melléklet

4.

Frey Mária
Fáth Éva
Flódung Mária
SCHATZTRUHE
LEHRBUCH

1–3.

évfolyam számára
KT-1319
A4, 200 oldal
keménytáblás
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évfolyam számára
KT-1319/M4
A4, 64 oldal

NÉMET
A Liedersammlung tankönyv és munkafüzet az általános iskolák alsó
tagozatos osztályainak német nyelvű ének-zene tananyagát foglalja
össze. A gyűjtemény célja, hogy a diákok számára elérhető legyen
a legismertebb német és osztrák gyermek- és népdalkincs, gazdagítva
ezzel nyelvi és kulturális ismereteiket. A munkafüzet egyszerű feladatai
a tanulók ritmus- és kottaismeretét fejlesztik.

Ének-zene
•

Liedersammlung – tanmenet

Márkusné Natter-Nád Klára
LIEDERSAMMLUNG

1–4.

évfolyam számára
KT-0601/A
A4, 80 oldal
keménytáblás

Márkusné Natter-Nád Klára
LIEDERSAMMLUNG
ÜBUNGSHEFT

1–4.

évfolyam számára
KT-0602/A
A4, 40 oldal
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SZERB
Gyűjteményünk az év jeles eseményein végighaladva mutatja be az
óvodás gyermekeknek a szerb népi hagyományokhoz, kultúrához
kapcsolódó verseket, mondókákat és meséket. A kötethez tartozik egy
módszertani segédlet, amely hasznos tanácsokkal segíti a könyv
használatát.
Јелена Тешењи-Мојсин
ЗБИРКА ПЕСАМА
И ПРИЧА
ЗА ДЕЦУ
ПРЕДШКОЛСКОГ
УЗРАСТА
KT-1401
A4, 244 oldal
keménytáblás

48

Óvodai tananyag

Јелена Тешењи-Мојсин
ЗБИРКА ПЕСАМА
И ПРИЧА
ЗА ДЕЦУ
ПРЕДШКОЛСКОГ
УЗРАСТА
Módszertani
segédlet
KT-1402
A4, 148 oldal

SZERB
Kezdőknek szánt szerb tankönyvsorozat játékos és érthető módon
oktatja a nyelvet. Az egyszerűnek nem mondható nyelvtani jelenségeket
irodalmi példák szemléltetik, és színes magyarázó rajzok illusztrálják.
A nyelv helyes használatához elengedhetetlenül szükséges, hogy
a gyerekek helyesen tudják kiejteni a szavakat, a nyelv ritmusát és
hangzását is vissza tudják adni. Ebben nyújtanak segítséget a szerb
tankönyveinkhez készült irodalmi hangvételű hanganyagok, amelyeket
a Magyarországi Szerb Színház színészei mondtak fel.

Biljana Maksimović
SRPSKI JEZIK 1.
– POČETNI NIVO
MK-1451
A4, 104 oldal

Nyelv és irodalom

Biljana Maksimović
SRPSKI JEZIK 2.
– POČETNI NIVO
MK-1452
A4, 100 oldal

Biljana Maksimović
SRPSKI JEZIK 1–2.
– RADNA SVESKA
POČETNI NIVO
Радна свеска
MK-1451/M
A4, 100 oldal

Biljana Maksimović
SRPSKI JEZIK 1–2.
Hanganyag
KT-1423/CD
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SZERB
A szerb nemzetiségi oktatásban alkalmazható nyelv és irodalom
tankönyv 5–6. osztályosok számára készült. A könyvekben a szerb
irodalom legfontosabb szemelvényeit használja fel a szerző a különböző
feladatok bemutatásához. A könyvekhez tartozó munkafüzetek
a kerettantervet követve segítik ellenőrizni a megszerzett tudást.
Биљана Максимовић
УЏБЕНИК
ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
КАО НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ

5–6.

évfolyam számára
KT-1406
A4, 208 oldal
keménytáblás

Nyelv és irodalom
•

Módszertani segédlet

Биљана Максимовић
РАДНА СВЕСКА
ЗА СРПСКИ
КАО НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ
Радна свеска

5.

évfolyam számára
KT-1406/M1
A4, 88 oldal
CD УЏБЕНИК
ЗА СРПСКИ
КАО НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ

5–6.

évfolyam számára
Hanganyag
KT-1406/CD
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Биљана Максимовић
РАДНА СВЕСКА
ЗА СРПСКИ
КАО НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ
Радна свеска

6.

évfolyam számára
KT-1406/M2
A4, 88 oldal

SZERB
A szerb nemzetiségi oktatásban alkalmazható nyelv és irodalom
tankönyv 7–8. osztályosok számára készült. A könyvekben a szerb
irodalom legfontosabb szemelvényeit használja fel a szerző a különböző
feladatok bemutatásához. A könyvekhez tartozó munkafüzetek
a kerettantervet követve segítik ellenőrizni a megszerzett tudást.
Биљана Максимовић
УЏБЕНИК
ЗА СРПСКИ
КАО НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ

7–8.

évfolyam számára
KT-1407
A4, 208 oldal
keménytáblás

Nyelv és irodalom
•

Módszertani segédlet

Биљана Максимовић
РАДНА СВЕСКА
ЗА СРПСКИ
КАО НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ
Радна свеска

7.

évfolyam számára
KT-1407/M1
A4, 88 oldal
Биљана Максимовић
CD УЏБЕНИК
ЗА СРПСКИ КАО
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ

7–8.

évfolyam számára
Hanganyag
KT-1407/CD

Биљана Максимовић
РАДНА СВЕСКА
ЗА СРПСКИ КАО
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ
Радна свеска

8.

évfolyam számára
KT-1407/M2
A4, 80 oldal
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SZERB
A szerb nemzetiségi oktatásban alkalmazható nyelvtantankönyv 7–8.
osztályosok számára készült. A könyvhöz két különálló munkafüzet
tartozik évfolyamonként, amelyek az új ismeretek begyakorlásában
segítik a tanulókat. A nyelv helyes használatához elengedhetetlenül
szükséges, hogy a gyerekek helyesen tudják kiejteni a szavakat, a nyelv
ritmusát és hangzását is vissza tudják adni. Ebben nyújtanak segítséget
a szerb tankönyveinkhez készült irodalmi hangvételű hanganyagok,
amelyeket a Magyarországi Szerb Színház színészei mondtak fel.

Nyelv és irodalom
•

Módszertani segédlet

Јулианна Которчевић
ГРАМАТИКА ЗА 7. И 8.
РАЗРЕД

Јулианна Которчевић
ГРАМАТИКА ЗА 7. РАЗРЕД
Радна свеска

évfolyam számára
KT-1414
A4, 200 oldal
keménytáblás

évfolyam számára
KT-1414/M1
A4, 84 oldal

7–8.

7.

Јулианна Которчевић
ГРАМАТИКА ЗА 8. РАЗРЕД
Радна свеска

8.

évfolyam számára
KT-1414/M2
A4, 84 oldal

Јулианна Mijatovič
Которчевић
ГРАМАТИКА

7–8.

évfolyam számára
Hanganyag
KT-1414/CD
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SZERB
A Népismeret 5–8. és 9–12. osztályosoknak szánt kötetei igen sokszínűek.
Tartalmaznak szerb történelmi, irodalmi, művészettörténeti (festészet,
szobrászat), néphagyománybeli, zenei, illetve vallási anyagokat (ünnepek,
ikonok), továbbá hagyományos szerb gasztronómiai ismereteket is.
A szerző nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a szerb nyelvet különböző
mértékben ismerő gyerekek ugyanúgy megérthessék és élvezzék
a könyveit. A tankönyvek három nehézségi fokot különböztetnek meg,
ezzel segítve mind a tanítás, mind a tanulás folyamatát. A könyvekhez
tartozó munkafüzetek a tananyagot követve segítik ellenőrizni
a megszerzett tudást.

Бојана Чобан Симић
НАРОДОПИС
ЗА 5–8. РАЗРЕД

5–8.

évfolyam számára
KT-1421
A4, 324 oldal
keménytáblás

Népismeret
•

Módszertani segédlet

Бојана Чобан Симић
НАРОДОПИС
ЗА 5–6. РАЗРЕД
Радна свеска

5–6.

évfolyam számára
KT-1421/M1
A4, 160 oldal

Бојана Чобан Симић
НАРОДОПИС
ЗА 7–8. РАЗРЕД
Радна свеска

7–8.

évfolyam számára
KT-1421/M2
A4, 160 oldal
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SZERB
Népismeret
Бојана Чобан Симић
НАРОДОПИС
ЗА 9–12. РАЗРЕД

9–12.

•

Módszertani segédlet

évfolyam számára
KT-1422
A4, 284 oldal
keménytáblás

Бојана Чобан Симић
НАРОДОПИС
ЗА 9–10. РАЗРЕД
Радна свеска

животу. У
мучном школском бдења и
и на
ало у нашем доста
задовољство пруж на литургију и на вечерње, а тако
чирацима”,
једину радост и
како
кадионици”, „на
најтачније ићи,
мо, служисмо „на
цркву морадосмо
за велику част,
м приликама појас
бити сматрасмо
такви
У
опа
(...).
еписк
ња
Уз
јутре
опу.
чинило да се
носисмо скут еписк једним цванциком (...). Све се
„на рипидама” и
са по
онда ће учитељ
и „прво звоно”
увек награђени
а уз то бејасмо
обави. кад оглас
њих би рекао:
чком тачношћу
, полазите!”, после
Божја служба војни
ових „Оповчани
е
имадосмо да
(...).
Посл
”
е!”
и, пођит
„Саборчани
рећи: „Ћипровчан ите!”. Најкасније би се кретали
вере и у свако време
полаз
ме умрломе наше
„Пожаревљани,
се припремасмо
ог изузетка свако
који
икакв
за
без
ен”
то
и
”
књиге
имађасмо „егзам
идемо „на укопе
школске године
али смо све наше
м
исцеп
краје
ију”
(...).
(...).
и невреме
ени на „вакац
ма куда пролазисмо
а раније (...) пушт
ну парчад по улица
неколико недељ
парчад, сејући папир
и прописе на парам

?

9–10.

évfolyam számára
KT-1422/M1
A4, 180 oldal

те?
школи?
читанке се корис
учили у основној
Које предмете су
ка и учитеља? Које
школска година?
су обавезе учени
Осим наставе, које
Како се завршавала
и добро читали?
Да ли су ђаци лако

Сава Текелија

та мога
излио и велике
Описаније живо 10. до 16. по римском, Дунав се
а
од
а, у Пешти 2281,
„(...) месеца марта
преко 700 домов
и заиста нечувена
Острогону је пало
штете учинио. У
и се не може (...)
из Англије,
да у њима седет
шаљу
им
ени
шт
наруш
840 тако
примила, да помо
вода до полилеја
је
европа по срдцу
да
цела
кажу
,
је
да
ствар
нској цркви
анци у моју
(...) у нашој пешта
иле, и тако су Пешт године у
Немачке, Русије
не куће су се скруш
прошле
била. Школа и цркве проче сместили. Дом овај толко
е,
ља и
убоге ученике Србљ
кућу попа, учите
еније уведем за
у
100 хиљада ф.
н, да у њему завед
октомбрију купље (...) моје фундације, тј. остављам
лир
био
тавам у Бечкој инџи
дакле је празан
ње
` официра воспи
годиш
наши
ф.
а
2000
детет
два
то треба
сребру од кога
Лудовицејној. На
нској
пешта
у
академији, а два
(...).”

Бојана Чобан Симић
НАРОДОПИС
ЗА 11–12. РАЗРЕД
Радна свеска

11–12.

évfolyam számára
KT-1422/M2
A4, 128 oldal
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S Z LOVÁ K
Az alsó tagozatos szlovák nyelvkönyvcsalád színes, szórakoztató képekkel
illusztrált könyvei azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék és
kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást. A tankönyvcsaládhoz
minden évfolyamon olvasókönyv, munkafüzet és interaktív tananyag
is készült. Az interaktív tananyag megvásárolható CD-n, vagy online
ingyenesen elérhető.
Majernyík Istvánné
Szabóné Szász Katalin
IDEM, IDEM DO ŠKOLIČKY
Slovenčina pre 1. ročník
základnej školy

1.

évfolyam számára
KT-1201
A4, 144 oldal

Majernyík Istvánné
Szabóné Szász Katalin
IDEM, IDEM DO ŠKOLIČKY
Pracovný zošit pre 1. ročník
základnej školy

1.

Nyelv és irodalom

Majernyík Istvánné
Szabóné Szász Katalin
PÍSMENKÁ SÚ AKO DETI
Slovenčina pre 2. ročník
základnej školy

2.

évfolyam számára
KT-1202
A4, 124 oldal
Majernyík Istvánné
Szabóné Szász Katalin
PÍSMENKÁ SÚ AKO DETI
Pracovný zošit pre 2. ročník
základnej školy

2.

évfolyam számára
KT-1203
A4, 140 oldal

évfolyam számára
KT-1201/M
A4, 76 oldal

Majernyík Istvánné
Szabóné Szász Katalin
IDEM, IDEM DO ŠKOLIČKY
Slovenčina pre 1. ročník
základnej školy
INTERAKTÍV FLIPBOOK
KT-1201/D

Majernyík Istvánné
Szabóné Szász Katalin
PÍSMENKÁ SÚ AKO DETI
Slovenčina pre 2. ročník
základnej školy
INTERAKTÍV FLIPBOOK
KT-1202/D
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S Z LOVÁ K
Nyelv és irodalom
Majernyík Istvánné
Szabóné Szász Katalin
SVET JE NÁDHERNÁ KHINA
Cítanka pre 3. ročník
základnej školy

3.

évfolyam számára
KT-1204
A4, 128 oldal

•

DO SRDCA VLOŽ… – tanmenet
Majernyík Istvánné
Szabóné Szász Katalin
DO SRDCA VLOŽ…
Pracovný zošit pre 4. ročník
základnej školy

2.

évfolyam számára
KT-1207
A4, 184 oldal
Majernyík Istvánné
Szabóné Szász Katalin
SVET JE NÁDHERNÁ KHINA
Pracovný zošit pre 3. ročník
základnej školy

3.

évfolyam számára
KT-1205
A4, 144 oldal

Majernyík Istvánné
Szabóné Szász Katalin
DO SRDCA VLOŽ…
Cítanka pre 4. ročník
základnej školy

4.

évfolyam számára
KT-1206
A4, 112 oldal
Majernyík Istvánné
Szabóné Szász Katalin
SVET JE NÁDHERNÁ KHINA
Slovenčina pre 3. ročník
základnej školy
INTERAKTÍV FLIPBOOK
KT-1204/D
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Majernyík Istvánné
Szabóné Szász Katalin
DO SRDCA VLOŽ…
Slovenčina pre 4. ročník
základnej školy
INTERAKTÍV FLIPBOOK
KT-1206/D

S Z LOVÁ K
Digitális tananyagok

Az 5–8. évfolyam számára készült Slovenčina tankönyvcsalád
programmá fejlesztése során interaktív taneszközöket, flipbookokat
készítettünk, amelyek ingyenesen hozzáférhetők az intézmények
számára. Az interaktív táblán, illetve egyénileg, számítógépen (online)
is használható alkalmazás lehetővé teszi a tananyag közvetítésében
a módszertani változatosságot, növeli a tanulók motiváltságát és
önállóságát a nyelvtanulás folyamatában. Azon iskolák részére, ahol
nem biztosított a technikai feltétel az interaktív tananyag futtatásához, az interaktív tananyag hanganyaga (kiejtési gyakorlatok, párbeszédek, dalok, szövegek) CD-n is megvásárolható.
Lázár Erika
SLOVENČINA

5.

évfolyam számára
INTERAKTÍV FLIPBOOK
KT-1208/D

Lázár Erika
SLOVENČINA

6.

évfolyam számára
INTERAKTÍV FLIPBOOK
KT-1209/D

Lázár Erika
SLOVENČINA

6.

évfolyam számára
Hanganyag
KT-1209/CD

Lázár Erika
SLOVENČINA
Lázár Erika
SLOVENČINA
Feladatlapok CD

5–8.

7.

évfolyam számára
Hanganyag
KT-1210/CD
Lázár Erika
SLOVENČINA

évfolyam számára
KT-1208/F

7.

évfolyam számára
INTERAKTÍV FLIPBOOK
KT-1210/D
Lázár Erika
SLOVENČINA

5.

évfolyam számára
Hanganyag
KT-1208/CD

Lázár Erika
SLOVENČINA

8.

évfolyam számára
INTERAKTÍV FLIPBOOK
KT-1211/D

Lázár Erika
SLOVENČINA

8.

évfolyam számára
Hanganyag
KT-1211/CD
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S Z LOVÁ K
Népismeret

Az alsó tagozat számára, a szlovák népismeret tantárgyhoz készített
tankönyvcsomag tanári kézikönyvet, munkafüzeteket és hangzó
anyagokat tartalmaz, amelyek megfelelnek a legújabb kerettantervi
követelményeknek. A heti kötelező egy tanítási óra az elsőtől
a tizenkettedik osztályig alapos ismeretszerzést tesz lehetővé. Az első
évfolyamon a szlovák népismeret tantárgy tanítása időigényesebb
tevékenység, és tanulásszervezési szempontból is nagyobb figyelmet
igényel. Az első évfolyamnak nem készült munkafüzet, a tanári kézi
könyvben teljes óravázlattal kapnak a tanárok javaslatot a tananyag
feldolgozására. A tanár munkáját a weboldalunkról ingyenesen
letölthető Tanári kézikönyvön (QR-kód) kívül zenei CD segíti
és színesíti. A CD népdalokat és meséket tartalmaz, bő választékban.

Rozália Čipková
Monika Szabová
SLOVENSKÁ VZDELANOSŤ
Pracovný zošit pre 3. ročník
všeobecných škôl

3.

SLOVENSKÁ VZDELANOSŤ
CD
Zvuková nahrávka

évfolyam számára
KT-1220/M3
A4, 32 oldal

1.

évfolyam számára
KT-1220/CD

18

LANOST’

SLOVENSKÁ VZDE

Najkratší deň

otázky!
.............
.............
.............
.............
......
bie je teraz? .
.............
.............
Ktoré ročné obdo
.............
.............
.
.............
.
.
?
.
.
.
.
.
teraz
.
.
je
.
.......
Ktorý mesiac
.............
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
........ ....
deň v roku?
.............
Kedy je najkratší
.............
....
.............
.............
v tento deň?
.............
Čo oslavujeme
.............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
sviatok? .
Ako sa volá tento

Odpovedz na

1.

Porozprávaj, ako

2.

Rozália Čipková
Monika Szabová
SLOVENSKÁ VZDELANOSŤ
Pracovný zošit pre 2. ročník
všeobecných škôl

2.

évfolyam számára
KT-1220/M2
A4, 40 oldal
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v roku

sa chystá Vaša

o deň! Napíš!

rodina na tent
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.............
.............
........
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.............
!
ratší deň v roku
akterizujú najk
zy, ktoré char
Podčiarkni výra
je zima
á
e zbierať jablk
idem
slnko žiari
skoro je tma
darčeky
a
narodenie Ježiš
tujeme
padá sneh upra
a
polnočná omš
Jozef a Mária
stromček
zmrzlina

3.

4.

Napíš jednou

vetou, čo pre

teba znamená

najkratší deň

v roku!

...
.............
.............
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.............
.............

Monika Szabová
SLOVENSKÁ VZDELANOSŤ
Pracovný zošit pre 4. ročník
všeobecných škôl

4.

évfolyam számára
KT-1220/M4
A4, 36 oldal

ROMA
Népismeret

A roma tanulók számára készült speciális tankönyveink azt a célt tűzték
ki maguk elé, hogy megismertessék a gyerekeket a roma nyelvvel
(nyelvekkel), bemutassák a roma népköltészet gazdagságát, valamint
a cigányzenei hagyományokat is. A Hegedűs Sándor és Varga Ilona
által szerkesztett szöveggyűjtemény olyan irodalmi alkotásokat tartalmaz,
amelyekben cigány emberekkel kapcsolatos írások vannak. A válogatás
segíti a romák múltjának, kultúrájának jobb megismerését. Suki András
Pillantás a cigányzenére című könyve hasznos segítség az ének-zene
tanításához. A szerző a cigányzene múltját és jelenét dolgozza fel
a 10–16 éves korosztálynak megfelelő módon.

IRODALMI
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY
Válogatás magyar szerzők
cigány tárgyú írásaiból
a középiskolák

9–12.

évfolyama számára
KT-0603
B5, 224 oldal

Ligeti György
CIGÁNY NÉPISMERETI
TANKÖNYV

7–12.

évfolyam számára
KT-0612
B5, 268 oldal

y 05908. osztál

5/4/10

1:04 PM
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os szeszámára is: „ón
fejedelmi udvar
ny kovácsok
t. Dolgoztak a
t és szenet. A cigá sok számátettek új szegeke
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Varga Ilona
BEÁS–MAGYAR,
MAGYAR–BEÁS SZÓTÁR
KT-0605
B5, 224 oldal
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Suki András
PILLANTÁS A CIGÁNYZENÉRE
KT-0614
B5, 92 oldal

d litográfia 1839
Vándorló cigánycsalá
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4.

A munkatankönyv anyagát alapfokú nyelvtudást feltételezve állítottuk
össze. A kiadvány célja felkészíteni a nyelvtanulókat arra, hogy
a kórházi élet mindennapjaiban hatékonyan tudjanak angol nyelven
kommunikálni. A fejezetek a szakmai szókincs és nyelvi kompetenciák
fejlesztése mellet egy-egy nyelvtani témát is feldolgoznak. A nyelvtani
magyarázatokat minden esetben gyakorlás követi. A beszédkészség
és beszédértés fejlesztésére a könyv végén található szituációs feladatok
szolgálnak. A tananyagot online, letölthető tesztek egészítik ki.
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How do you do? What do you do?
Departments and Units of Hospital
Daily Routine
Communication
A Healthy Lifestyle
Emergency!
Going to a Conference-Preparations
At the Conference
The Health Care System in Hungary
Crossing the Borders
Education and Career
Consolidation, Additional Reading, Tests
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Csillingh Erika
HEALTH CARE
ENGLISH
Egészségügyi
szakmai
angol nyelvkönyv
MK-0949
B5, 408 oldal
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Az idegenvezetői oktatásban jól használható angol és német nyelvű
könyvek a gyakorlati bejárás módszerével vezetik végig a diákokat
Budapesten. A bevezető témák (fővárosunk jellemzői és rövid története)
után három kiszállóhelyet ismertetnek részletesen a kötetek, ezt követik
a hagyományos útvonalak, majd az alternatív szakaszok. A bemutatott
ismeretanyag és a feldolgozás módja a leendő idegenvezetőket
sokoldalú, változatos felkészülésre ösztönzi annak érdekében, hogy
munkájukat szívesen és örömmel végezzék.
Antalpéter Katalin
GUIDING TOURS IN BUDAPEST
Angol nyelvű idegenvezetés
Budapesten
KP-2187
B5, 100 oldal

Idegenforgalom
Az English in Tourism nyelvkönyvet elsősorban a turizmus és
a vendéglátás területén tanuló és dolgozó szakembereknek ajánljuk.
A kiadvány fejezetei az idegenforgalom és a vendéglátás
legfontosabb témaköreit dolgozzák fel, illetve segítséget nyújtanak
a nemzetközi nyelvvizsgák tematikáinak és feladattípusainak az
elsajátításához. A szerzők nagy hangsúlyt fektetnek a szókincs
fejlesztésére, ezek írott és beszélt szituációkban való használatára.

Horváth Andrea
Horváth Krisztina
ENGLISH IN TOURISM
Angol szakmai nyelvkönyv
az idegenforgalmi szakmához
KP-2211
B5, 332 oldal
m jav_English

English in touris

.07.10.
in tourism 2014

8:23 Oldal 58

UNI T 4
RYSI DE
T H E C O UNT
G E T T I NG T O

WAR M -UP
and
G et in t o p a ir s

Richter Ágnes
FÜHRUNG IN BUDAPEST
Német nyelvű idegenvezetés
Budapesten
KP-2186
B5, 128 oldal

Az oktatásban és vizsgáztatásban gyakorlott szerző fővárosunk
rövid földrajzi és történeti ismertetése után a gyakorlati bejárás
módszerével vezeti végig a diákokat Budapesten. A látnivalókat
részben útvonalszerűen, részben pedig tematikusan – három
kiszállóhelyet ismertetve – mutatja be. A kimerítő ismeretanyag
és a feldolgozás módja sokoldalú felkészülésre ösztönzi a leendő
idegenvezetőket annak érdekében, hogy munkájukat örömmel
végezzék.
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SZAKMAI NYELVKÖNY VEK

Kereskedelem

Angol és német nyelvű munkatankönyveink azok számára készültek,
akik a kereskedelemben szeretnének elhelyezkedni, és munkájuk során
hasznos az angol/német szakmai nyelv ismerete. A kötetek a különböző
árucikkek témaköreit dolgozzák fel.

yezkedni és munkájuk során hasz

A könyv minden egyes fejezete egy
változatos feladatok segítségével.

reskedelemben elforduló szituációs
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ns common in trade. Vocabulary is
key words, phrases and exemplary

MK-0969
ISBN 978-963-16-4797-6

Maros Judit
JA, BITTE
Kereskedelem
német nyelven
MK-6028
B5, 152 oldal

HOW MAY
I HELP YOU?
Kereskedelmi ismeretek
angol nyelven

HOW MAY I
HELP YOU?
Kereskedelem
angol nyelven
MK-0969
B5, 144 oldal

MK-0969

ed for schools, training courses and

KeresKedelmi ismereteK
idegen nyelVen

elvkönyv azok számára készült, akik

HOW MAY I HELP YOU?

A Sell it all című könyvben találhatunk többek között üzleti levelezésre, szerződésekre mintát, reklamációs ügyintézéssel, finanszírozással,
vámolással kapcsolatos feladatokat is. A beszédkészség fejlesztését
a kiskereskedelemben előforduló szituációs párbeszédek szolgálják.
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2

Kissen
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Horváth Krisztina
SELL IT ALL!
Angol szakmai
nyelvkönyv
kereskedőknek
KP-2136
B5, 460 oldal

Fischerné Jilek Zsuzsanna
Ivády Réka
WAS WÜNSCHEN SIE?
Német szakmai
nyelvkönyv
kereskedőknek
KP-2130
B5, 356 oldal
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A Kereskedjünk angolul/németül! nyelvkönyvcsalád tartalmában
és felépítésében is megfelel a kereskedő- és boltieladó-képzés szakmai
követelményeinek. Amellett, hogy az angol/német nyelvű szakmai
vizsgára való felkészüléshez hasznos segédeszköz, a könyv a valós
kereskedelmi helyzetek megoldásában is segítséget nyújt, mert az
életszerű szituációkon alapuló célnyelvi kommunikációt helyezi előtérbe. Az állandósult szókapcsolatok kiemelése és a magyar–angol,
illetve magyar–német tükörfordítások lehetővé teszik a szövegek tetszőleges átalakítását, valamint nyelvi elemek, szerkezetek gyakorlását.

Fiziker Róbert
Varga Krisztina
KERESKEDJÜNK
ANGOLUL! 1.
Áruforgalom lebonyolítása
angol nyelven
MK-6060-5/I
A4, 100 oldal

Fiziker Róbert
KERESKEDJÜNK
NÉMETÜL! 1.
Áruforgalom lebonyolítása
német nyelven
MK-6059-1/I
A4, 80 oldal

64

Kereskedelem

Fiziker Róbert
Varga Krisztina
KERESKEDJÜNK
ANGOLUL! 2.
Élelmiszerek és vegyi áruk
értékesítése
angol nyelven
MK-6060-5/II
A4, 92 oldal

Fiziker Róbert
KERESKEDJÜNK
NÉMETÜL! 2.
Élelmiszerek és vegyi áruk
értékesítése
német nyelven
MK-6059-1/II
A4, 76 oldal

SZAKMAI NYELVKÖNY VEK
Az ismeretközlő részeket egymásra épülő gyakorlati feladatok követik,
amelyek a tanult anyagot különféle formában ismételtetik, ezáltal
elősegítik a szerzett ismeretek gyakorlását. A feladatok felépítése lehetővé
teszi a páros és az egyéni munkát is. A fejezetek logikai kapcsolódása
révén a korábban megtanult szerkezetek végigvonulnak a nyelvkönyv
egészén, így az új ismeretanyag elsajátítása mellett a már megtanult
elemek ismétlésére is lehetőség nyílik.

Fiziker Róbert
Varga Krisztina
KERESKEDJÜNK
ANGOLUL! 3.
Ruházati termékek
értékesítése
angol nyelven
MK-6060-5/III
A4, 108 oldal

Fiziker Róbert
KERESKEDJÜNK
NÉMETÜL! 3.
Ruházati termékek
értékesítése
német nyelven
MK-6059-1/III
A4, 92 oldal

Kereskedelem

Fiziker Róbert
Varga Krisztina
KERESKEDJÜNK
ANGOLUL! 4.
Bútorok és textíliák
értékesítése
angol nyelven
MK-6060-5/IV
A4, 128 oldal

Fiziker Róbert
KERESKEDJÜNK
NÉMETÜL! 4.
Bútorok és textíliák
értékesítése
német nyelven
MK-6059-1/IV
A4, 92 oldal
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Közgazdaság

A nyelvkönyvek a középfokú szakmai nyelvvizsgára készítik fel a közgazdasági és pénzügyi szakmákat tanulókat. Számos gyakorlat és teszt,
valamint szószedetek és hanganyag segíti a tanulókat a befektetés,
biztosítás, banki ügyletek és további kereskedelmi területek idegen
nyelvű szókincsének elsajátításában.
Botár Klára
Bolevácz Ágnes
Lukács Júlia
BUSINESS IN ENGLISH
Angol szakmai nyelvkönyv
a közgazdasági, üzleti szakmákhoz
KP-2105
B5, 396 oldal

Kovács Bernadette
B. Zuba Mariann
DEUTSCH IM
UNTERNEHMENSBEREICH
Német szakmai nyelvkönyv
a közgazdasági, vállalkozói szakmákhoz
KP-2107
B5, 396 oldal

DEUTSCH IM
UNTERNEHMENSBEREICH
Hanganyag
KP–2184
(CD)

BUSINESS IN ENGLISH
Hanganyag
KP-2182
(Dupla CD)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aspects of British and American life
How to get a new job
Business letters
Meetings
Business organizations
Business accounting
Taxation
Banking
Investments, securities
The Stock Exchange
Insurance
Economics
International trade

•
•
•
•
•
•
•

Stellensuche
Der Neue Markt
Korrespondenz
Marketing und Werbung
Auf der Messe
Die Verhandlung
Tests

Basic Logistics című tankönyvünk azok számára készült, akik
középszintű angol tudással szakmai szókincsüket kívánják bővíteni.
Könyvünk megfelelő ismeretanyagot nyújt logisztikai ügyintéző és
logisztikai menedzser szinten is. A Basic Logistics tananyaga feldolgozható tanári segítséggel és egyénileg is, ebben nyújt segítséget
a könyv végén található megoldókulcs. A tananyag elsősorban
a beszédkészség, szövegértés és íráskészség fejlesztését szolgálja,
ebben segítenek a különböző üzleti levelek, dokumentum- és
bizonylatminták.

Logisztika
A magabiztos német nyelvtudással rendelkező, logisztikai ügyintézői
képzésben részt vevőknek összeállított német szakmai tankönyv
részletesen foglalkozik a szállítmányozással kapcsolatos üzleti
levelezéssel, szerződésekkel, reklamációval és egyéb ismeretekkel.
A kötetet számtalan illusztráció és dokumentumminta egészíti ki,
a gyakorlófeladatok és a szószedetek pedig az anyag mélyebb
elsajátítását teszik lehetővé.

Hadászi Ágnes
BASIC LOGISTICS
Angol szakmai nyelvkönyv
logisztikai ügyintézőknek
KP-2231
B5, 256 oldal
Szabó Katalin
LOGISTIK EINFACH
Német szakmai
nyelvkönyv logisztikai
ügyintézőknek
KP-2232
B5, 384 oldal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbal Business Communication
Phone Calls
Written Business English I.
Written Business English II.
Commerce
Distribution
Inconterms
Forwarding, International Trade Documentation
Warehousing, Packing and Marking
Insurance
Payment
Complaints and Adjustments
Miscellaneous Tasks

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikation
Handelskorrespondenz
Das Protokoll
Logistik
Güterverkehr
Incomterms (Frachtparitäten)
Verpackung, Verpackungsmaterialien
Lagerung
Transport-, Lager- und Ladehilfsmittel
Versicherungen
Markenschutz
Ergänzende Aufgaben
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A Transportbetriebslehre többek között a gépjárműtechnikusok
tevékenységét, a munkát szabályozó hazai és külföldi előírásokat,
megállapodásmintákat mutat be. A kiadvány nyelvkönyvként is
megállja a helyét: a szövegek, párbeszédek eredményes elmélyítését
szógyűjtemény és nyelvtani gyakorlatok is támogatják. A komplex
tananyag elsajátításához stabil német nyelvismeret szükséges.
A tanulhatóságot segíti, hogy a feldolgozás párbeszédes formában
történik.
Gál Péter
TRANSPORTB ETRIEBSLEHRE
Német szakmai nyelvkönyv
gépjárműtechnikusoknak
KP-2128
B5, 284 oldal

Gál Péter
MASCHINENBAUTECHNIK
Német szakmai nyelvkönyv
gépészek számára
KP-2134
B5, 304 oldal

A kiadvány korszerű szakmai nyelvi ismereteket nyújt a gépészeti
ismeretek német nyelvű elsajátításához: bemutatja a számítástechnikai alkalmazásokat, a rugalmas gyártószigetet, valamint az
irányítástechnika újdonságait. Fő témakörei: gépészeti szerkezeti
anyagok, a nyersvas előállításának fázisai, az acélgyártás folyamatai,
műanyagok előállítása, gyártási eljárások áttekintése, az esztergagép
fő szerkezeti elemei, feladatai, gyártási rendszerek, az automatizálás
fokozatai.
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Műszaki szakmák
Az alapszintű angol nyelvtudást igénylő könyv a gépészeti szakmák tanulói, művelői számára készült. A kiadvány segíti a szakkifejezések pontos elsajátítását, használatát. Számos ábrát,
grafikont, táblázatot mutat be, és a szabványokat, mértékegységrendszereket is tárgyalja.
Gergely László
GÉPÉSZ ANGOL
SZAKMAI NYELV
MK-59 375
B5, 308 oldal

Gergely László
ANGOL
SZAKMAI NYELV
Elektrotechnika
– elektronika
MK-59 319
B5, 164 oldal

Az angol szakmai nyelvkönyv a középfokú végzettségre épülő
elektronikai, elektrotechnikai szakképzésben részt vevők számára
készült. A tankönyv szövegeket, tételeket és képleteket is tartalmaz.
A feladatok között sokszor szerepel a szógyűjtés, a rokon értelmű
szavak jelentésének kikeresése és megtanulása, jelentéskülönbségük,
használatuk megértése és gyakorlása. A szakmai tartalmak mellett,
a könyv bevezető része általános szituációkat (állásszerzés, munkára
jelentkezés), és alapvető kifejezéseket is tárgyal.

A könyv célja, hogy segítse a rendvédelmi dolgozók (elsősorban
közlekedésiek) kommunikációját, akik feladataik elvégzése során
külföldiekkel kerülnek kapcsolatba. A kiadvány olyan általános
szituációkban használt angol mondatokat és kifejezéseket tartalmaz,
melyekkel egyszerűen megértethetjük magunkat a leggyakoribb
helyzetekben, például igazoltatáskor, panaszbejelentéskor, határátlépéskor vagy akár egy közlekedési kihágás esetén. A füzet végén
található szószedet speciálisan a rendőrszakma legfontosabb szavait
foglalja össze.
Nagy Orsolya
ANGOL SZAKNYELVI
ÖSSZEFOGLALÓ
Rendészeti szituációk,
példamondatok, szakszavak
MK-0970
B6, 116 oldal

Rendészet
rendészet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adatellenőrzés
Útbaigazítás
Közlekedés
Baleset
Elveszett gyermek
Panasztétel
Őrizetbe vétel
Bűncselekménytípusok
Büntetési tételek
Útlevél-ellenőrzés
Felszólítások
Rendfokozatok
Jogszabályok
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ANGOL
Vendéglátás
rendészet

A könyv három szakmacsoport – szakács, cukrász, pincér – ismereteit
dolgozza fel, változatos feladatok segítségével. Külön hangsúlyt
kapnak az alapanyagok, az ételek és italok elnevezései, a különböző
eszközök és technológiák, a vendéglátóipari egységek, a vendégek
fogadása és kiszolgálása, az étlap összeállítása, az ajánlás, a felszolgálási
folyamatok, a beszerzés és az értékesítés.

A Hospitality English mindazoknak készült, akik a vendéglátás
és idegenforgalom szakterületén szeretnék angol nyelvtudásukat
fejleszteni. A kiadvány elsősorban a szóbeli és írásos kommunikációra
helyezi a hangsúlyt.
Horváth Krisztina
HOSPITALITY
ENGLISH
Angol szakmai
nyelvkönyv
a vendéglátó
szakmákhoz
KP-2106
B5, 324 oldal

itality English

sh jav2_Hosp

Czirle Klára
Tóth Gábor
VENDÉGLÁTÓ
SZAKMAI
IDEGEN NYELV
Angol,
CD-melléklettel
TM-61006
A4, 184 oldal
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rsbildung, als auch zum Selbstlernen ideal.

vendéGláTó SZAKMAI ISMereTeK
IdeGen nyelven

német nyelvkönyv azok számára készült,

helyezkedni, és munkájuk során hasznos

v három szakmacsoport – szakács, cukrász,

KoCHen, BaCKen und Servieren

A Kochen, Backen und Servieren című német nyelvkönyv azok
számára készült, akik a vendéglátásban szeretnének elhelyezkedni, és
munkájuk során hasznos a német szakmai nyelv ismerete. A könyv
három szakmacsoport (cukrász, pincér, szakács) ismereteit dolgozza
fel, változatos feladatok segítségével. A beszédkészség fejlesztését
gyakran előforduló szituációs párbeszédek szolgálják. A fejezetekre
bontott szószedet a témakörökhöz tartozó legfontosabb kifejezéseket
tartalmazza. A kiadványt iskolarendszerű képzésekhez, illetve egyéni
tanulásra egyaránt ajánljuk.
Stroh Péter
Tóth Gábor
KOCHEN, BACKEN
UND SERVIEREN
Cukrász-, pincér- és szakácsfeladatok,
párbeszédek és eszközismeret
német nyelven
MK-5931
A4, 136 oldal

Kochen, Backen
und Servieren
Stroh Péter
Tóth Gábor

CuKráSz-, pinCér-, SzaKáCSfeladatoK,
párBeSzédeK, eSzKöziSmeret német nyelven

MK-5931
ISBN 978-963-16-6723-3

Vendéglátás
rendészet
A szerzők célja, hogy nyelvi fordulatokban gazdag eredeti szövegek
felhasználásával a vendéglátó szakmában tanuló diákok a már
meglévő némettudásukat elmélyítsék. A könyv kiváló lehetőséget
teremt ahhoz, hogy szókincsük bővítésével, a szakmai német nyelv
helyes használatával felkészüljenek a közép- és felsőfokú szakmai
nyelvvizsgára.
Becze Ákosné
Fischerné Jilek Zsuzsanna
DEUTSCH IN DER
GASTRONOMIE
Német szakmai nyelvkönyv
a vendéglátó szakmákhoz
KP-2157
B5, 448 oldal
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Rudolf Radenhausen
Révné Lőrinc Anna
NÉMET
SZAKMAI
GYAKORLÓKÖNYV
VENDÉGLÁTÓ SZAKMÁKHOZ
TM-61004
A4, 220 oldal
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ANGOL
A Vigyél magaddal!-sorozathoz tartozó füzeteink célja, hogy segítsünk
az angolul, illetve németül nem tudó vagy alapszinten beszélő, esetleg
újrakezdő olvasóknak, akik külföldön szeretnének munkát vállalni.
A szerkezetüket tekintve a könyvek először az adott szakmához köthető
legfontosabb szituációkat járják végig, valósághű párbeszédekkel,
a leggyakoribb szavakkal, melyeket átszőnek a nyelvterülethez kapcsolódó
tippek. Ezek a magyar nyelvű szövegek olyan hasznos tudnivalókat tar
talmaznak, melyek vagy a szakmában való elhelyezkedésünkhöz kapcsolódó
információkat, vagy a helyi sajátosságokat mutatják be. A könyvek végére
nyelvtani összefoglalót helyeztünk el, amelyben dióhéjban bemutatjuk
a legfontosabb nyelvtani szerkezeteket és formulákat. Lényegre törően,
csak arra fókuszálva, amire valóban szüksége lesz az olvasónak ahhoz,
hogy egyszerűen, de helyesen fejezhesse ki magát. Ezt követően az
úgynevezett „Jó tudni” rész jön, amely a legfontosabb egyéb kifejezéseket
veszi át (pl. dátum, óra, napszakok). A könyveket szótárfejezet zárja le.
Nagy Orsolya
MUNKAVÁLLALÁS
KÜLFÖLDÖN
MK-0950/A
B6, 136 oldal

Nagy Orsolya
IDŐS- ÉS BETEGÁPOLÁS
KÜLFÖLDÖN
MK-0952/A
B6, 94 oldal

72

Vigyél magaddal!
(sorozat)
Stroh Péter
VENDÉGEK
A SZÁLLODÁBAN
– MIBEN SEGÍTHETEK?
MK-0953/A
B6, 108 oldal

Mónus Éva Anikó
EGY CSIPET GASZTRONÓMIA
ANGOLUL
– PINCÉREKNEK,
SZAKÁCSOKNAK
MK-0951/A
B6, 140 oldal

Mammel Krisztina
MINDENNAPOK
AZ ÉPÍTŐIPARBAN
MK-0955/A
B6, 164 oldal

NÉMET
Vigyél magaddal!
(sorozat)

Nagy Orsolya
MUNKAVÁLLALÁS
KÜLFÖLDÖN
MK-0950/N
B6, 132 oldal

Stroh Péter
VENDÉGEK
A SZÁLLODÁBAN
– MIBEN SEGÍTHETEK?
MK-0953/N
B6, 96 oldal

Nagy Orsolya
IDŐS- ÉS BETEGÁPOLÁS
KÜLFÖLDÖN
MK-0952/N
B6, 84 oldal

Mammel Krisztina
MINDENNAPOK
AZ ÉPÍTŐIPARBAN
MK-0955/N
B6, 164 oldal

Mónus Éva Anikó
EGY CSIPET GASZTRONÓMIA
NÉMETÜL
– PINCÉREKNEK,
SZAKÁCSOKNAK
MK-0951/N
B6, 140 oldal
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Kiegészítő kiadványok
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5.

ANGOL
My Adventure Book
(sorozat)

A My Adventure Book-sorozat célja, hogy játékos módon, magyarországi, amerikai és brit vonatkozásokon keresztül gyakoroltassa
a gyerekekkel az angol nyelvet. Tapasztalt szerzőnk, Magyarics Péter
az ismereteket játékos, kedves formában, igazi kalandként tárja az
olvasó elé, aki joggal érezheti, hogy nem csak felfedezővé válik a füzetek
megoldása közben: a feladatok és a rajzok révén fokozatosan válik
idegenvezetővé a saját környezetének és a jól ismert magyarországi
helyszíneknek a bemutatásával. A sorozat feltételezi olvasója jártasságát
az angol nyelvben, ugyanakkor könnyen érthető nyelvezetének, egyszerű nyelvtani szerkezeteinek köszönhetően nem követel magas szintű
angoltudást. A szövegek megértését a füzet végén található szószedet
segíti. A kiadványok a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készültek.

Magyarics Péter
TRADITIONS AND HOLIDAYS
– HAGYOMÁNYOK
ÉS ÜNNEPEK
MK-1781
A4, 36 oldal

Magyarics Péter
HUNGARY
– MAGYARORSZÁG
MK-1780
A4, 32 oldal
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Magyarics Péter
HISTORY
– TÖRTÉNELEM
MK-1783
A4, 48 oldal
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H i s t o r y

My Adventure Book-sorozatunk harmadik részében Jessica,
Max és Pete az ókortól egészen napjainkig vezetik végig az olvasót
a történelem nagy eseményein. Míg Jessica bemutatja az olimpiai
játékokat, a nagy felfedezések korát, Roosevelt és Lincoln munkásságát, addig Max a középkori lovagok, valamint Churchill és
VIII. Henrik történetét meséli el. Pete a magyar történetírás
egy-egy fontos személyiségével és eseménysorával ismerteti
meg barátait: olvashatunk a nándorfehérvári diadalról, Kossuth
Lajosról és Széchenyi Istvánról is.
Tapasztalt szerzőnk, Magyarics Péter az ismereteket játékos, kedves
formában, igazi kalandként tárja az olvasók elé. Változatos és érdekes
feladatain keresztül a gyerekek észrevétlenül sajátítják el a történelmi
tudnivalókat angol nyelven.
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ANGOL
Phil, a rókafiú, húga, Phoebe és barátaik, Woody, a fakopáncs, valamint
Lola, a katicalány a nyári vakáció után elkezdik az erdei iskolát. Mi
történik velük a suliban? Milyen új dolgokkal ismerkednek meg? Hogyan
fedezik fel a körülöttük lévő világot? Ezekre ad választ a legkisebbeknek
szánt angol nyelvű foglalkoztatókönyv-sorozatunk. A gyerekek életkori
sajátosságainak megfelelően a játékosság és a szórakozva tanulás áll
kiadványunk középpontjában, amelynek elsődleges célja az angol
nyelv megszerettetése és a szókincs fejlesztése. A könyvben található
színes, rajzos, játékos feladatoknak és életszerű szituációs gyakorlatoknak
köszönhetően örömtelivé válik a nyelvtanulás.

book

Áncsán Henrietta
FOXIE 1
Study and Activity Book for Kids
MK-0971
A4, 48 oldal

Áncsán Henrietta

FOXIE 1
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MY FAMILY

MK-0791
ISBN 978-963-16-4781-5
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Foxie
Áncsán Henrietta
FOXIE 2
Study and Activity Book for Kids
MK-0972
A4, 44 oldal

ANGOL
Ez a reprezentatív album páratlan szépségű fotókkal kalauzol végig az
Országház, közismertebb nevén a Parlament épületén, amely a magyar
törvényhozás otthona. A monumentalitásában és részleteiben is
szemgyönyörködtető épület – a budai várral és a Duna-parti panorámával együtt – a világörökség része. Teljes pompájában mutatkozik
meg a Parlament épületóriása, sokféle szemszögből tárulnak fel
a márvánnyal, arannyal, különleges festett motívumokkal, freskókkal,
szobrokkal és színes üvegablakokkal díszített belső terek.

Egyéb kiadványok
THE PARLIAMENT
IN BUDAPEST
MK-0212
A4, 132 oldal
keménytáblás

DAS PARLAMENT
IN BUDAPEST
MK-0211
A4, 132 oldal
keménytáblás
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ANGOL
A szerző könyvében összegyűjtötte azokat az idiómákat, melyeknek
forrása az emberi test. Ezek az állandó szókapcsolatok, nyelvi fordulatok
adják a beszélt nyelv savát-borsát. Az egyes testrészekhez kapcsolódóan
több mint 500 szerkezet és példamondat segít elsajátítani az angol
nyelvet.
Borsos Magdolna
TETŐTŐL TALPIG
(FROM HEAD TO TOE)
Angol idiómaszótár
MK-4150-3
Fr5, 92 oldal

Egyéb kiadványok
Az angol nyelv magabiztos használata nem nélkülözheti az anyanyelvi
beszélők által oly szívesen használt idiómákat, szólásokat, szállóigéket.
Ehhez szeretne segítséget nyújtani ez a könyv, amely egyrészt
praktikusan egy-egy témához kapcsolja az angol szólásmondásokat,
másrészt a két nyelv szemléletét összehasonlítva az angol kifejezések
mellett a magyar megfelelőjüket is megadja.
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TA N KÖ N Y VJ E G Y Z É K E N L É VŐ KÖ N Y V E K L I S TÁ J A
2021/2022
KT-0320/N
KT-0321/N
KT-0601/A
KT-0602/A
KT-0605
KT-0612
KT-1201
KT-1201/M
KT-1202

Abituraufgabensammlung. Mathematik I.
Abituraufgabensammlung. Mathematik II.
Liedersammlung 1–4.
Liedersammlung Übungsheft 1–4.
Beás–magyar, magyar–beás szótár
Cigány népismereti tankönyv a 7–12. osztály számára
Idem, idem do školičky
Idem, idem do školičky
Pismenká sú ako deti slovenčina pre 2. ročník základnej
školy
KT-1203
Pracovný zošit k učebnici Pismenká sú ako deti pre
2. ročník základnej školy
KT-1204
Svet je nádherná kniha 3.
KT-1205
Svet je nádherná kniha 3.
KT-1206
Do srdca vlož 4.
KT-1207
Pracovný zošit k cítanke do srdca vlož pre 4. ročník
základnej školy
KT-1220/M2 Slovenská vzdelanosť Pracovný zošit pre 2. ročník
všeobecných škol
KT-1220/M3 Slovenská vzdelanosť Pracovný zošit pre 3. ročník
všeobecných škol
KT-1220/M4 Slovenská vzdelanosť Pracovný zošit pre 4. ročník
všeobecných škol
KT-1301/A
Kombi Spielheft – Lesebuch
KT-1302/A
Kombi Mini – Lesebuch
KT-1303/A
Kombi Midi – Lesebuch
KT-1304/A
Kombi Maxi – Lesebuch
KT-1305
Bunte Welt. Bilder- und Arbeitsbuch 1–2.
KT-1306
Bunte Welt. Schreibheft 1–2.
KT-1307
Bunte Welt. Lesebuch 2.
KT-1308
Bunte Welt. Arbeitsheft 2.

KT-1309/A
KT-1310/A
KT-1311/A
KT-1312/A
KT-1313/2
KT-1313/M
KT-1314
KT-1314/M
KT-1319
KT-1319/M1

Bunte Welt. Lesebuch 3.
Bunte Welt. Arbeitsheft 3.
Bunte Welt. Lesebuch 4.
Bunte Welt. Arbeitsheft 4.
Deutsch Freu(n)de. Lehrbuch 5.
Deutsch Freu(n)de. Arbeits- und Sprachbuch 5.
Deutsch Freu(n)de. Lehrbuch 6.
Deutsch Freu(n)de. Sprachbuch 6.
Lehrbuch Klasse 1–4. (TK)
Schatztruhe – Arbeitsbuch zum
Volkskundeunterricht Klasse 1.
KT-1319/M2 Schatztruhe – Arbeitsbuch zum
Volkskundeunterricht Klasse 2.
KT-1319/M3 Schatztruhe – Arbeitsbuch zum Volkskundeunterricht
Klasse 3.
KT-1319/M4 Schatzruhe – Arbeitsheft zum Volkskundeunterricht
Klasse 4.
MK-1320/M Omas Fotoalbum erzählt. Arbeitsbuch zum
Volkskundeunterricht Klasse 5–6.
KT-1321
Omas Fotoalbum erzählt Textsammlung zum
Volkskundeunterricht Klasse 7–8.
MK-1321/M Omas Fotoalbum erzählt. Arbeitsbuch zum
Volkskundeunterricht Klasse 7–8.
KT-1323
Ohne Vergangenheit keine Zukunft.
Textsammlung zum Volkskundeunterricht
Klasse 9–12.
KT-1324
KT-1325
KT-1326
KT-1327
KT-1328

Ohne Vergangenheit keine Zukunft. Arbeitsbuch
zum Volkskundeunterricht Klasse 9–12.
Kombi Spielheft – Arbeitsheft
Kombi Mini – Arbeitsheft
Kombi Midi – Arbeitsheft
Kombi Maxi – Arbeitsheft
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TA N KÖ N Y VJ E G Y Z É K E N L É VŐ KÖ N Y V E K L I S TÁ J A
2021/2022
KT-1334
KT-1335
KT-1336
KT-1337
KT-1338
KT-1339

Geographie 7.
Geographie Arbeitsheft 7.
Geographie 8/1 Europa
Geographie Arbeitsheft 8/1 Europa
Geographie 8/2 Ungarn
Geographie Arbeitsheft 8/2 Ungarn

KT-1340

Litera-Tour I. Ein Lehrbuch für den Unterricht der
deutschen Literatur in den ungarndeutschen
Nationalitätengymnasien

KT-1341

Litera-Tour II. Ein Lehrbuch für den Unterricht der
deutschen Literatur in den ungarndeutschen
Nationalitätengymnasien

KT-1341/M

Litera-Tour II. Ein Arbeitsbuch für den Unterricht der
deutschen Literatur in den ungarndeutschen
Nationalitätengymnasien
Entdecke deine Welt Buch Klasse 1–2.
Entdecke deine Welt Arbeitsbuch Klasse 1–2.
Entdecke deine Welt Klasse 3–4. Buch
Entdecke deine Welt Klasse 3–4. Arbeitsbuch

KT-1350
KT-1350/M
KT-1351
KT-1351/M
KT-1406

НА ГРАНИ ОБЛАКА 5–6. уџбеник за српски језик
као наставни предмет

KT-1406/M1 НА ГРАНИ ОБЛАКА 5. радна свеска за српски језик
као наставни предмет
KT-1406/M2 НА КРИЛИМА МАШТЕ 6. радна свеска за српски
језик као наставни предмет
KT-1407

ПОД СЈАЈЕМ ЗВЕЗДА 7–8. уџбеник за српски језик
као наставни предмет

KT-1407/M1 ПОД СЈАЈЕМ ЗВЕЗДА 7. радна свеска за српски
језик као наставни предмет
KT-1407/M2 У ОКУ СУНЦА 8. радна свеска за српски језик као
наставни предмет
KT-1414
Граматика за 7. и 8. разред
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KT-1414/M1
KT-1414/M2
KT-1421
KT-1421/M1
KT-1421/M2
KT-1422
KT-1422/M1
KT-1422/M2
KT-1423

Радна свеска Граматика за 7. разред
Радна свеска Граматика за 8. разред
Народопиц за 5–8. разред
Народопиц за 5–6. разред – Радна свеска
Народопиц за 7–8. разред – Радна свеска
Народопиц за 9–12. разред
Народопиц за 9–10. разред – Радна свеска
Народопиц за 11–12. разред – Радна свеска
Szerb nyelvkönyv nyelvi előkészítő osztály részére I.

KT-1423/M

Szerb munkafüzet
nyelvi előkészítő osztály részére I–II.

KT-1424

SRPSKI JEZIK II. udžbenik za učenje srpskog jezika
– početni nivo
SZERB NYELV II. szerb nyelvkönyv nyelvi előkészítő
osztály részére
Blick auf Deutsch 1.
Blick auf Deutsch 1. Arbeitsbuch
Blick auf Deutsch 2.
Blick auf Deutsch 2. Arbeitsbuch
Vigyél magaddal! Munkavállalás külföldön (angol)
Vigyél magaddal! Munkavállalás külföldön (német)

MK-0941
MK-0941/M
MK-0942
MK-0942/M
MK-0950/A
MK-0950/N
MK-0951/N
MK-0952/A
MK-0952/N
MK-0955/A
MK-0955/N
MK-0969
MK-1551

Vigyél magaddal! Egy csipet gasztronómia németül
– pincéreknek, szakácsoknak
Idős- és betegápolás külföldön (angol)
Idős- és betegápolás külföldön (német)
Vigyél magaddal! Mindennapok az építőiparban
(angol)
Vigyél magaddal! Mindennapok az építőiparban
– németül
How may I help you?
KTO TAM? 1

MK-15551/M
MK-1609
Mk-1609/M
MK-1610
MK-1610/M
MK-1611
MK-1611/M
MK-6028
MK-6059-1/I
MK-6059-1/II
MK-6060-5/I
MK-6060-5/II
TM-61006

KTO TAM? 1
Talents 1
Talents 1 Cahier d'exercises
Talents 2
Talents 2 Cahier d'exercises
Talents 3
Talents 3 Cahier d'exercises
Ja bitte Kereskedelem német nyelven
Kereskedjünk németül! 1.
Kereskedjünk németül! 2.
Kereskedjünk angolul! 1.
Kereskedjünk angolul! 2.
Vendéglátó szakmai idegen nyelv – Angol
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