A Mozaik Kiadó kiadványai

3., 7. és 11. évfolyam (2022/2023)
A meglevő iskolai könyvtári állomány további használhatósága
a NAT2020-hoz
A 2014-ben életbe lépett jogszabályi változások miatt a magánkiadóknak nincs lehetősége közismereti
könyvekre vonatkozóan sem a jelenlegi, sem a NAT2020-as kerettantervek szerinti engedélyeztetésre,
illetve lejárt engedélyek meghosszabbítására.
A Mozaik Kiadó korábbi könyveinek egy része azonban (eredeti formájában vagy kisebb tanári
kiegészítéssel) a 2020-as NAT kerettanterveihez is jól használható. Ezen könyvek esetében észszerű
döntés lehet a meg-lévő iskolai könyvtári állomány további felhasználása.
Azoknál a kiadványoknál, ahol a NAT2020-as kerettantervek nem hoztak olyan jelentős változást a
tananyagban, a NAT-ban újonnan megjelenő tevékenységformák alkalmazását kiegészítő anyaggal,
digitális tana-nyagokkal és tanmenetjavaslatokkal segítjük.
Az intézmények jelenleg is rengeteg mozaikos könyvet használnak könyvtári állományból, ezért a
könyveink többségén nem változtatunk, hanem azok további használatát segítjük azzal, hogy ahol
szükségesnek és megvalósíthatónak láttuk, kerettantervi kiegészítő anyagot készítettünk.
Azok az iskolák, akik továbbra is a Mozaik Kiadó könyveiből kívánnak tanítani, nem kell lecserélniük
a könyvtári könyveket, így jelentős összeget tudnak megspórolni. A kiegészítő anyagot esetenként
tanulói füzet formájában a könyvek mellé adjuk (külön is megvásárolhatók), néhány esetben pedig a
pedagógusok számára ingyenesen letölthetővé tesszük honlapunkon, illetve beépítjük a tanmenetjavaslatokba.
DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK az új NAT-hoz
A Mozaik Kiadó digitális tananyagai kifejezetten támogatják a modern pedagógiai törekvéseket,
ezekkel a tantervben újonnan megjelent tevékenységformák jelentős része megvaló-sít-ható. A
mozaBook használatát osztálylétszámnyi rendelések mellé továbbra is ingyenesen biztosítjuk.
A Mozaik Kiadó egyik új, innovatív fejlesztése a digitális lecke (mikrotananyag) elnevezésű, interaktív
oktatási megoldás, amely az ismeretek feldolgozásánál főként a tanulók aktív részvételére, tapasztalataikon alapuló tudásszerzésre, csoportban való együttműködésre épít. A tananyagok a tanár
facilitátori szerepét erősítik. A pedagógusok számára elérhetők olyan óratervek, amelyek a tananyag
minél hatékonyabb feldolgo-zását segítik. A foglalkozás időbeosztásához, pedagógiai céljainak
megvalósításához, lebonyolításához nyújtanak ötleteket. Jelenleg már több mint 480 ilyen digitális
lecke érhető el a mozaWeb-en (MOZAIK TEACHER v. MOZAIK STUDENT licenccel), és a kínálatot
folyamatosan bővítjük.
Jelölések: vastag betű: a kiadványok a tankönyvjegyzékről is rendelhetők;
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3. évfolyam
Kiadói kód

Kiadvány címe

Megjegyzés

MS-1731

Sokszínű matematika – Munkatankönyv
3.o. I. félév

A kiadó által biztosított tanmenettel a kiadvány jól
használható a NAT2020 szerinti oktatáshoz is.

MS-1732

Sokszínű matematika – Munkatankönyv
3.o. II. félév

A kiadó által biztosított tanmenettel a kiadvány jól
használható a NAT2020 szerinti oktatáshoz is.

MS-1733

Sokszínű matematika – Számolófüzet
3.o.

A kiadvány jól használható a NAT2020 szerinti
oktatáshoz is.

MS-2783

Tudásszintmérő – Sokszínű matematika
3.AB

A kiadvány jól használható a NAT2020 szerinti
oktatáshoz is.

MS-1123

DINÓSULI Matematika gyakorló 3. o. –
Összeadás, kivonás

A kiadvány jól használható a NAT2020 szerinti
oktatáshoz is.

MS-1124

DINÓSULI Matematika gyakorló 3. o. –
Szorzás, osztás

A kiadvány jól használható a NAT2020 szerinti
oktatáshoz is.

MS-1668

Matematikai szövegértés 3-4. osztály –
ÚJ

A kiadvány jól használható a NAT2020 szerinti
oktatáshoz is.

MS-1551

Varázsképek – Szorzás. Játékos
gyakorlófüzet

A kiadvány jól használható a NAT2020 szerinti
oktatáshoz is.

MS-1552

Varázsképek – Osztás. Játékos
gyakorlófüzet

A kiadvány jól használható a NAT2020 szerinti
oktatáshoz is.

MS-1431U

Környezetünk titkai 3. (NAT2020) – ÚJ

A kiadványt 2022-re átdolgozzuk a NAT2020-as
kerettantervnek megfelelően. Tanmenetet biztosítunk.

MS-1631

Olvasókönyv 3. osztály

A kiadvány jól használható az új kerettanterv szerinti
oktatáshoz. Metodikája, témakörei megfelelnek
a kerettantervben meghatározottaknak. A megrendelt
kötetekhez ingyenes kiegészítő füzetet (MS-2943U)
biztosítunk a kerettantervi törzsanyag hiányzó
műveivel. Könyvtári könyvek mellé a kiegészítő anyag
külön is megvásárolható. Tanmenetet biztosítunk.

MS-2943U

Olvasókönyv 3. – Kerettantervi
kiegészítő tananyag (NAT2020) – ÚJ

A NAT2020-ban előírt új szövegek és a hozzájuk
kapcsolódó szövegfeldolgozó feladatok.

MS-1632U

Nyelvtan munkatankönyv 3.o. (NAT2020)
– ÚJ

A NAT2020-as tananyagcsökkenés miatt a korábbi
MS-1632 és MS-1633 két féléves kiadványokat 2022re átdolgozzuk 1 kötetbe (MS-1632U). Tanmenetet
biztosítunk.

MS-1632
MS-1633

Nyelvtan munkatankönyv 3.o. I. félév
Nyelvtan munkatankönyv 3.o. II. félév

A NAT2020-as tananyagcsökkenés miatt az átdolgozás
a korábbi két kiadvány helyett 1 kötetben jelenik meg
(MS-1632U kiadói kóddal). A korábbi két kötet
a raktárkészlet erejéig rendelhető marad.

MS-1638U

Nyelvtan gyakorló 3. osztály (NAT2020)
– Átdolgozva

A korábbi (MS-1638) kiadványt 2022-re átdolgozzuk
a NAT2020-nak és a kerettantervnek megfelelően.

MS-1634

Olvasás munkafüzet 3. osztály

A kiadvány metodikája, témakörei megfelelnek a
kerettantervben meghatározottaknak. A NAT2020
törzsanyag új szövegeit tartalmazó kiegészítő füzetben
(MS-2943U) kínálunk szövegfeldolgozást segítő
feladatokat is.
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MS-1637

Fogalmazás munkatk. 3. osztály

A kiadvány jól használható a NAT2020 szerinti
oktatáshoz is.

MS-1522

Írjunk szépen, helyesen Sünivel! –
Gyakorló munkafüzet 3. osztály

A kiadvány jól használható a helyesírás gyakorlására
és az íráskészség fejlesztésére.

MS-2602

Magyar nyelv kisiskolásoknak 3. osztály

A kiadvány a NAT2012 szerinti oktatáshoz javasolt.

MS-2507U

Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak
3. osztály (NAT2020) – Átdolgozva

A kiadványt átdolgozzuk a NAT2020-nak megfelelően.

MS-1300

ABC-ház Mese és valóság
olvasmánygyűjt. 3. o.

A kiadvány szemlélete, tematikája megfelel
a NAT2020-as kerettantervnek.
Az olvasókönyvhöz a honlapunkról letölthetők
a NAT2020 kerettantervi törzsanyag hiányzó szövegei.

MS-1508

ABC-ház Beszéd, olvasás mf. 3. o.
1. félév

A munkafüzet a beszéd, szövegértés és szövegalkotás
terén megfelel a kerettantervben jelölt fejlesztési
feladatoknak.

MS-1509

ABC-ház Beszéd, olvasás mf. 3. o.
2. félév

A munkafüzet a beszéd, szövegértés és szövegalkotás
terén megfelel a kerettantervben jelölt fejlesztési
feladatoknak.

MS-1635V

ÉNEK-ZENE 3.o.

A kiadvány használható a NAT2020 szerinti
oktatáshoz, a kerettantervben megjelent új dalanyag
tanításához kiegészítő füzetet (dalgyűjtemény
kottákkal + a szinkópa tananyaga) adunk a könyvek
mellé ingyenesen.
Könyvtári könyvek mellé a kiegészítő dalgyűjtemény
a honlapunkról letölthető. Részletes tanmenetet
biztosítunk. A tankönyvjegyzékről rendelhető.

MS-2734

Tudásszintmérő SZÖVEGÉRTÉS 3. o.

A kiadvány jól használható a NAT2020 szerinti
oktatáshoz is.

7. évfolyam
Kiadói kód

Kiadvány címe

Megjegyzés

MS-2307

Sokszínű matematika 7. tk.

A kiadvány a tanév elejére elkészülő tanmenetjavaslat
segítségével jól használható marad a NAT2020 szerinti
oktatáshoz is.

MS-2317

Sokszínű matematika 7. mf.

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2726

Tudásszintmérő – SOKSZÍNŰ
MATEMATIKA 7. AB

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2667

Fizika 7. tk. – Mechanika, hőtan

A kiadvány a hagyományos tananyagot tartalmazza,
a NAT2020 szerinti tananyag-átrendezést nem követi

MS-2867

Fizika 7. mf. – Mechanika, hőtan

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2745

Tudásszintmérő – Fizika 7. AB –
Mechanika, hőtan

Ld. a tankönyvnél írtakat.
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MS-2608

Kémia 7. tk. – Kémiai alapismeretek

A Kémia 7. és Kémia 8. kiadványunk együttesen, 70%ban megfeleltethető a NAT2020-ban és a
kerettantervben megadott tényanyagnak, de
a tananyag feldolgozása még hagyományos módon
zajlik. A kiadványt szükséges kiegészíteni az új
kerettantervben előírt tananyagrészekkel,
munkaformákkal és kísérletekkel (pl: tápanyagok,
gyógyszerek, drogok kémiai vonatkozásai, a bor,
a pálinka, a műanyagok kémiája stb.)
Az óraszámok és a kétéves kerettantervi anyag
bontásának és elosztásának figyelembevételével
a Kémia 8. kiadvánnyal együtt használható.
Tanmenetet biztosítunk.
A kiadvány mellé javasoljuk az új kerettantervhez
készült, gyakorlatorientált munkafüzet használatát
(MS-4311, ld. lejjebb), a tanórák színesítéséhez.

MS-2808

Kémia 7. mf. – Kémiai alapismeretek

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2749

Tudásszintmérő – Kémia 7. AB –
alapismeretek

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-4311

Kémia a mindennapokban –
Gyakorlatorientált munkafüzet 7. o.
NAT2020 – ÚJ

A munkafüzet a NAT2020 kerettantervének megfelelő
tananyagrészeket dolgoz fel a kísérletezés, a sűrűség,
a halmazállapotok, a keverékek, az oldatok, a kémiai
részecskék és a periódusos rendszer témakörében,
a kerettantervben előírt munkaformák és
témafelvetések felhasználásával.
A munkafüzetben megtalálható 12 témakör
feldolgozásához egyszerű és látványos kísérletek,
kreatív feladatok, rejtvények kapcsolódnak, emellett
a témakörök digitális leckéiben további, differenciálásra
is alkalmas feladatok is szerepelnek.
Tanári segédanyag (MS-4312) és digitális leckék
készültek hozzá.
Kiegészítésként is javasoljuk a régebbi kémia
kiadványaink mellé, de önállóan is használható
munkafüzetként.

MS-4312

TANÁRI SEGÉDANYAG – Kémia
a mindennapokban – Gyakorlatorientált
munkafüzet 7. o. NAT2020 – ÚJ

Tanári segédanyag az MS-4311 Kémia a mindennapokban c. munkafüzethez, amely tartalmazza
a kiadvány témaköreinek kerettantervi és szakmai
alapjait, a feladatok megoldásait, és hozzájuk
kapcsolódó módszertani javaslatokat, illetve további
ötleteket a tanóra színesítéséhez. Valamint minden
témakörhöz kapcsolódó digitális tartalmakat (3D, videó,
link, digitális lecke) is elérheti.

MS-2610U

Biológia 7. tk. – Életközösségek.
Az élővilág fejlődése (NAT2020) –
Átdolgozva

A kiadványt 2022-re átdolgozzuk a NAT2020-as
kerettanterv szerint. Tanmenetet biztosítunk.

MS-2810U

Biológia 7. mf. – Életközösségek.
Az élővilág fejlődése (NAT2020) –
Átdolgozva

A kiadványt 2022-re átdolgozzuk a NAT2020-as
kerettanterv szerint.

MS-2760U

Tudásszintmérő – Biológia 7. AB –
Az élővilág fejlődése (NAT2020) –
Átdolgozva

A kiadványt 2022-re átdolgozzuk a NAT2020-as
kerettanterv szerint.
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MS-2609
MS-2613
+
MS-2979U
MS-2983U

Földrajz 7. tk. – Kontinensek földrajza
Földrajz 8. tk. – Közép-Európa és
Magyarország földrajza

Az iskola pedagógiai programjától is függ, hogy
a NAT2020 által 7-8. osztályba javasolt anyagrészek
közül a korábbi 7. és 8. osztályos tankönyvek mely
részei kerülnek a 7. osztályos tananyagba.
A könyveket egyelőre nem dolgoztuk át, ezért
a tananyaguk szerkezete nem követi a NAT2020
tananyagfelépítését, de a természetföldrajzi tartalmak
és a földrajzi övezetességre vonatkozó ismeretek
továbbra is időtállóak, jól használhatók.
Példaértékűen megfelelnek viszont a NAT2020
tantervben javasolt módszertani javaslatoknak
a korábbi könyvekhez készült MS-2979U és MS-2983U
kiegészítő kötetek, amelyek a csoportos és
a projektfeladatok feldolgozásához is nagy segítségére
lehetnek a földrajztanároknak.

MS-2979U
és
MS-2983U

Földrajz 7. – kiegészítő tananyag
Földrajz 8. – kiegészítő tananyag

Példaértékűen megfelelnek a NAT2020 tantervben
javasolt módszertani javaslatoknak a földrajzkönyvekhez korábban készült MS-2979U és MS-2983U
kiegészítő kötetek, amelyek a csoportos és
a projektfeladatok feldolgozásához is nagy segítségére
lehetnek a földrajztanároknak.

MS-2809
MS-2813

Földrajz 7. mf. – Kontinensek földrajza
Földrajz 8. mf. – Közép-Európa és Mo.

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2755
MS-2756

Tudásszintmérő –
Földrajz 7. AB – Kontinensek földrajza
Földrajz 8. AB – Közép-Európa és Mo.

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2657U
+
MS-2957U

Történelem 7. tk. – A nemzetállamok
korától a II. világháborúig

A kiadvány jól használható a NAT2020 szerinti
oktatáshoz. A megrendelt kötetekhez kiegészítő füzet
készül (MS-2957U) a kerettantervi törzsanyag hiányzó
anyagaival. Könyvtári könyvek mellé a kiegészítő füzet
külön is megvásárolható. Részletes tanmenetet
biztosítunk.

MS-2957U

Történelem 7. – NAT2020 kiegészítő
tananyag – ÚJ

A kiegészítő füzet tartalmazza a tantervi változásból
adódó hiányzó leckéket. Ezek a 8. osztályos könyvünk
1956 előtti leckéi. Egy új téma kerül bele: Sarkaházi
Sára életét, munkásságát projektmódszerrel
feldolgoztató lecke. Könyvtári könyvek mellé
a kiegészítő füzet külön is megvásárolható.

MS-2857U

Történelem 7. mf. – A nemzetállamok
korától a II. világháborúig

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2793U

Tudásszintmérő TÖRTÉNELEM 7. AB –
A nemzetállamok korától a II. vh-ig.

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2349 +
MS-2947U

Sokszínű irodalom 7. tk.

A kiadvány jól használható a NAT2020 szerinti
oktatáshoz is. A megrendelt kötetekhez kiegészítő
füzet (MS-2947U) készül a kerettantervi törzsanyag
hiányzó anyagaival. A meglevő könyvtári állomány
használata esetén a kiegészítő kiadvány külön is
megvásárolható a kiadótól.

MS-2947U

Sokszínű irodalom 7. – NAT2020
Kiegészítő tananyag – ÚJ

Kiegészítő tananyag és feladatok a NAT2020-hoz.

MS-2350

Sokszínű irodalom 7. mf.

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2711

Tudásszintmérő SOKSZÍNŰ IROD. 7. AB

Ld. a tankönyvnél írtakat.
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MS-2366

Sokszínű magyar nyelv 7. tk.

A kiadvány változatlan formában jól használható
a NAT2020 szerinti oktatáshoz is. A Könyvtárhasználat
témakört érintő új kerettantervi tartalomhoz készült
rövid segédanyag a honlapról letölthető. Tanmenetet
biztosítunk.

MS-2367

Sokszínű magyar nyelv 7. mf.

A kiadvány változatlan formában jól használható
a NAT2020 szerinti oktatáshoz is.

MS-2707

Tudásszintmérő SOKSZÍNŰ MAGYAR
NYELV 7. AB

A kiadvány változatlan formában jól használható
a NAT2020 szerinti oktatáshoz is.

MS-2187

Anyanyelv felsősöknek 7. tk.

A kiadvány a NAT2007-hez készült. A készlet erejéig
rendelhető.

MS-2587

Anyanyelv felsősöknek 7. mf.

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2787

Tudásszintmérő ANYANYELV FELS. 7.

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2457
+
MS-2937U

Ének-Zene 7. tk.

A kiadvány jól használható a NAT2020 szerinti
oktatáshoz. A megrendelt kötetekhez kiegészítő füzet
(MS-2937U) készült a kerettantervi törzsanyag
hiányzó anyagaival. Könyvtári könyvek mellé a
kiegészítő füzet külön is megvásárolható. Részletes
tanmenetet biztosítunk.

MS-2937U

Ének-zene 7. – NAT2020 Kiegészítő
tananyag – ÚJ

A NAT2020-as kerettantervben újonnan megjelent,
de a könyvben nem szereplő dal- és ismeretanyag.
Könyvtári könyvek mellé a kiegészítő füzet külön is
megvásárolható.

MS-2337

Rajz és vizuális kultúra 7. –
munkatankönyv

Ugyan a tantervi előírásoktól sok szempontban eltér,
de a tantárgy jellegéből adódóan hasznos segédanyag
lehet a tantárgy tanítása során.

MS-2637

Művészettörténet 3. – Az újkor
művészete

A korszakok évfolyamok közötti átrendezése miatt
a Művészettörténet 4. kötettel együtt tökéletesen
hasz-nál-ható az új kerettanterv szerinti oktatáshoz is.

11. évfolyam
Kiadói kód

Kiadvány címe

Megjegyzés

MS-2374U

Érettségire készülök – Magyar nyelv és
irodalom. 120 kidolgozott tételvázlat.
Középszint, szóbeli – ÚJ

A 2017-es érettségi követelményekhez készült
kiadvány. (A 2024-es követelményekhez kisebb
mértékű átdolgozással új kötet készül.)

MS-2375U

Érettségire készülök – Magyar nyelv és
irodalom. Középszint, írásbeli

A 2017-es érettségi követelményekhez készült könyv.
(A 2024-es követelményekhez új kötet készül.)

MS-2376U

Érettségire készülök – Történelem,
középszint, írásbeli. Rövid és hosszú
esszéfeladatok

A 2017-es érettségi követelményekhez készült
kiadvány. (A 2024-es követelményekhez új kötet
készül, mely szerkezetében nem változik, tartalmában
bővül az újonnan bekerült témákkal.)

MS-2390U

Érettségire készülök – Történelem,
középszint, írásbeli. Rövid választ
igénylő feladatok

A 2017-es érettségi követelményekhez készült
kiadvány. (A 2024-es követelményekhez új kötet
készül, mely szerkezetében igazodik az új érettségi
követelményéhez, tartalmában bővül az újonnan
bekerült ismeretanyaggal.)
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MS-2391U

Érettségire készülök – Történelem,
középszint, szóbeli. 83 kidolgozott tétel

A 2017-es érettségi követelményekhez készült
kiadvány. (A 2024-es követelményekhez új kötet
készül, mely szerkezetében nem változik, tartalmában
bővül az újonnan bekerült témákkal.)

MS-3162U

Próbaérettségi feladatsorok –
Történelem, középszint.
12 mintafeladatsor megoldásokkal,
magyarázatokkal – ÚJ

A 2017-es érettségi követelményekhez készült
kiadvány. (A 2024-es követelményekhez kisebb
mértékű átdolgozással új kötet készül)

MS-2311

Sokszínű matematika 11. tk.

A kiadvány a tanév elejére elkészülő tanmenetjavaslattal jól használható marad a NAT2020 szerinti
oktatáshoz is. A szükséges kiegészítő anyagokat (2-3
tanórányi anyag) a honlapunkról ingyenesen
letölthetővé tesszük.

MS-2328

100 lépés az érettségihez – Matematika,
középszint

A kiadvány a középszintű érettségire való
felkészüléshez nyújt segítséget a 2017-es érettségi
követelmények alapján.
A 2024-es érettségi követelményekhez kisebb mértékű
átdolgozással új kötet készül.

Rendszerező feladatsorok
megoldásokkal
MS-3163U

Próbaérettségi feladatsorok –
Matematika, középszint. 12
mintafeladatsor megoldásokkal,
magyarázatokkal – ÚJ

A kötet a jelenleg érvényes érettségi
követelményekhez készült. (A 2024-től érvényes
érettségihez kismértékű átdolgozással új kötet készül.)

MS-3172U

Próbaérettségi feladatsorok –
Matematika, emelt szint. 12
mintafeladatsor megoldásokkal,
magyarázatokkal – ÚJ

A kötet a jelenleg érvényes érettségi
követelményekhez készült. (A 2024-től érvényes
érettségihez kismértékű átdolgozással új kötet készül.)

MS-2324

Sokszínű matematika 11. –
Feladatgyűjtemény (Megoldással)

A kiadvány jól használható a NAT2020 szerinti
oktatáshoz is.

MS-2326

Sokszínű matematika 11-12. –
Feladatgyűjt. (Letölthető megoldással)

A kiadvány jól használható a NAT2020 szerinti
oktatáshoz.

MS-2623

Fizika 11. tk. – Rezgések és hullámok.
Modern fizika

A kiadvány – változatlan tartalommal – jól használható
a NAT2020 szerinti érettségi felkészüléshez .

MS-2627

Fizika 11-12. tk. – Közép- és emelt szintű
érettségire készülőknek

A kiadvány kis kiegészítéssel kitűnően használható a
közép- és emelt szintű érettségin szükséges elméleti
anyag rendszerezéséhez.

MS-2827

Fizika 11-12. mf. – Közép- és emelt
szintű érettségire készülőknek

A munkafüzet néhány mintát és módszertani
segítséget nyújt a szóbeli érettségin elvégzendő
kísérletekhez.

MS-2650

Biológia gimnáziumoknak 11. – Emelt
szintű tananyag – ÚJ

Gál Béla által írt kiadvány azoknak készül, akik
fakultációs tárgynak a biológiát választják, és emelt
szintű biológia érettségire készülnek a 2024-es
részletes követelmények szerint.

MS-2642

Biológia 11. tk. – A sejt és az ember
biológiája

A kiadvány 90%-ban megfelel a 2024-től érvényes
részletes érettségi követelmények szerinti, sejttani és
embertani tematikai egységek követelményeinek.

MS-3164U

Próbaérettségi feladatsorok – Biológia,
középszint. 10 mintafeladatsor
megoldásokkal, magyarázatokkal – ÚJ

A 2017-es és a 2024-es részletes érettségi
követelményeknek is megfelel.
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MS-3173U

Próbaérettségi feladatsorok – Biológia,
emelt szint. 10 mintafeladatsor
megoldásokkal, magyarázatokkal – ÚJ

A 2017-es és a 2024-es részletes érettségi
követelményeknek is megfelel.

MS-3159

Biológia feladatsorok OKTV-re és emelt
szintű érettségire készülőknek

A 2024-es részletes érettségi követelményeknek
megfelel.

MS-3153

Biológia 11-12. – Feladatgyűjtemény a
közép- és emelt szintű érettségihez

Tartalmában a 2024-ben életbe lépő követelményrendszernek is megfelel. Feladattípusainak egy
részében tér el a jelenlegi feladatsoroktól.

MS-3151

Kémia 11-12. – Érettségire felkészítő
tankönyv (közép- és emelt szint)

A kiadvány a 2024-ben életbe lépő érettségi
szabályozás szerint érettségizők számára is teljes
körűen használható.

MS-3152

Kémia 11-12. – Feladatgyűjtemény a
közép- és emelt szintű érettségihez

A kiadvány a 2024-ben életbe lépő érettségi
szabályozás szerint érettségizők számára is teljes
körűen használható.

MS-3157

Kidolgozott számítási feladatok – Kémia

Közel 400 kidolgozott számítási feladat részletes
megoldásokkal. A kiadvány a 2024-ben életbe lépő
érettségi szabályozás szerint érettségizők számára is
teljes körűen használható.

Közép- és emelt szintű érettségire kész.
(Rózsahegyi – Wajand – Horváth)
MS-3174U

Próbaérettségi feladatsorok – Kémia,
emelt szint. 10 mintafeladatsor
megoldásokkal, magyarázatokkal – ÚJ

A 2017-es és a 2024-es részletes érettségi
követelményeknek is megfelel.

MS-2377U

Érettségire készülök – Angol nyelv, emelt
szint. Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára.

A 2017-es és a 2024-es követelményeknek is megfelel.

Online videókkal
MS-2378U

Érettségire készülök – Angol nyelv,
középszint. Felkészítőkönyv a szóbeli
vizsgára. Online videókkal – ÚJ

A 2017-es és a 2024-es követelményeknek is megfelel.

MS-2379U

Érettségire készülök – Német nyelv,
középszint. Felkészítőkönyv a szóbeli
vizsgára.

A 2017-es és a 2024-es érettségi követelményeknek is
megfelel.

Online videókkal – ÚJ

8

