Németh László Gimnázium, Általános Iskola
Hódmezővásárhely, Németh László u. 16.

Tájékoztató a 2020/2021. tanév tankönyveiről
1. a, b, c osztály
Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Gyermekének az alább felsorolt tankönyvekre lesz szüksége a 2020/2021-es tanévben.
A 2020/2021-es tanévtől a köznevelés nappali rendszerű alap- és középfokú oktatásban résztvevő minden
tanulója térítésmentes tankönyvellátásban részesül a 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján.
Az iskola a térítésmentes tankönyvellátást tankönyvrendeléssel és könyvtári állományból kölcsönzés útján
biztosítja. Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként az iskolai könyvtár állományába kerülnek,
és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól
kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.
A könyvek megvásárlására az iskolán keresztül nincs lehetőség.
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Azonosító
OH-MIR01TB/I
OH-MIR01TB/II
OH-MIR01TB1
OH-MIR01TB2
MS-1651V
MS-1652V
OH-MAT01TB
OH-MAT01MB
MS-9330V
OH-ENZ01TA

Tankönyv címe
Ár (Ft)
Az én ábécém
860
Első olvasókönyvem
860
Gyöngybetűk munkafüzet 1. - Írásmunkafüzet az 1. évfolyam számára
440
Szépen, helyesen 1. munkafüzet
440
Írásvázoló - kisbetűk Anyanyelvi fejlesztőfüzet
730
Írásvázoló - nagybetűk Anyanyelvi fejlesztőfüzet
730
Az én matematikám 1. - tankönyv az 1. évfolyam számára
800
Az én matematikám 1. munkafüzet
470
DIFER fejlesztő füzetek - Számolás
700
Ének-zene 1. – az általános iskola 1. osztálya számára
800

Az 1. évfolyamon megszűnt a tartós tankönyv használata, ezért a diákoktól a tanév végén kiadvány nem
kerül az iskola könyvtári állományába.
Hódmezővásárhely, 2020. június 29.
Kosztolányi Anikó
tankönyvfelelős

Németh László Gimnázium, Általános Iskola
Hódmezővásárhely, Németh László u. 16.

Tájékoztató a 2020/2021. tanév tankönyveiről
2. a, b, c, d osztály
Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Gyermekének az alább felsorolt tankönyvekre lesz szüksége a 2020/2021-es tanévben.
A 2020/2021-es tanévtől a köznevelés nappali rendszerű alap- és középfokú oktatásban résztvevő minden
tanulója térítésmentes tankönyvellátásban részesül a 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján.
Az iskola a térítésmentes tankönyvellátást tankönyvrendeléssel és könyvtári állományból kölcsönzés útján
biztosítja. Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként az iskolai könyvtár állományába kerülnek,
és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól
kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.
A könyvek megvásárlására az iskolán keresztül nincs lehetőség.

Azonosító
AP-020123
AP-020124
AP-020307/1
AP-020306
FI-503010201/1
FI-503010202/1
FI-503010203/1
FI-503010204/1
új

AP-020912

új

AP-020913
AP-021801
AP-022003

új
új
új
új

Tankönyv címe
Ár (Ft)
Hétszínvarázs olvasókönyv 2. - a 2. évfolyam
930
számára
Hétszínvarázs munkafüzet 2. - a 2. évfolyam
640
számára
Nyelvtan és helyesírás 2. - tankönyv a 2. évfolyam
930
számára
Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 2. - a 2.
690
évfolyam számára
Matematika 2. osztályosoknak I. kötet
300
Matematika 2. osztályosoknak II. kötet
300
Matematika munkafüzet 2. osztályosoknak I. kötet
200
Matematika munkafüzet 2. osztályosoknak II. kötet
200
A mi világunk 2. - környezetismeret tankönyv a 2.
720
évfolyam számára
A mi világunk munkafüzet 2. - környezetismeret
500
munkafüzet a 2. évfolyam számára
Az én világom 2. Etikatankönyv a 2. évfolyam
640
számára
Második daloskönyvem 2. - tankönyv a 2. évfolyam
650
számára

Angol nyelvet tanulóknak:
EK-YoungStars03_SB
Young Stars 2 Student's Book
EK-YoungStars04_WB
Young Stars 2 Workbook (with CD)
Német nyelvet tanulóknak:
Hallo Anna Tankönyv 1. online audiomelléklettel RK-5258-38-1/2020NAT
Német nyelv gyerekeknek
Hallo
Anna
Munkafüzet
1.
online
RK-5258-37-4/2020NAT
audiomelléklettel - Német nyelv gyerekeknek

1500
2350
2100
1800

A 2. évfolyamon megszűnt a tartós tankönyv használata, ezért a diákoktól a tanév végén kiadvány nem
kerül az iskola könyvtári állományába.
Hódmezővásárhely, 2020. június 5.
Kosztolányi Anikó
tankönyvfelelős

Németh László Gimnázium, Általános Iskola
Hódmezővásárhely, Németh László u. 16.

Tájékoztató a 2020/2021. tanév tankönyveiről
3. a, b, c osztály
Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Gyermekének az alább felsorolt tankönyvekre lesz szüksége a 2020/2021-es tanévben.
A 2020/2021-es tanévtől a köznevelés nappali rendszerű alap- és középfokú oktatásban résztvevő minden
tanulója térítésmentes tankönyvellátásban részesül a 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján.
Az iskola a térítésmentes tankönyvellátást tankönyvrendeléssel és könyvtári állományból kölcsönzés útján
biztosítja. Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként az iskolai könyvtár állományába kerülnek,
és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól
kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.
A könyvek megvásárlására az iskolán keresztül nincs lehetőség.

Azonosító
AP-030123/1
AP-030124
AP-030306/1
AP-030307
AP-030403
FI-503010301/1
FI-503010302/1
FI-503010303/1
AP-030912
AP-030914
AP-031801/1
AP-032005/1
új
új
új
új

Tankönyv címe
Ár (Ft)
Hétszínvirág olvasókönyv 3. - tankönyv a 3.
930
évfolyam számára
Hétszínvirág munkafüzet 3. a 3. évfolyam számára
640
- Szövegértési felmérőfüzet 3. melléklettel
Nyelvtan és helyesírás 3. - tankönyv a 3. évfolyam
930
számára
Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 3. a 3. évfolyam
számára - Nyelvtan és helyesírás felmérőfüzet 3.
690
melléklettel
Fogalmazás munkafüzet 3. évfolyam
760
Matematika 3. osztályosoknak
500
Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak I. kötet
300
Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak II. kötet
300
A mi világunk környezetismeret tankönyv a 3.
720
osztály számára
A mi világunk munkafüzet 3. - környezetismereti
500
munkafüzet
Az én világom 3. - Etikakönyv a 3. évfolyam
640
számára
Harmadik daloskönyvem 3. - tankönyv a 3.
650
évfolyam számára

Angol nyelvet tanulóknak:
EK-YoungStars05_SB
Young Stars 3 Student's Book
Ek-YoungStars06_WB
Young Stars 3 Woorkbook (with CD)
Német nyelvet tanulóknak:
Hallo Anna Tankönyv 2. online audiomelléklettel RK-5258-24-4-/2020NAT
Német nyelv gyerekeknek
Hallo
Anna
Munkafüzet
2.
online
RK-5258-26-8/2020NAT
audiomelléklettel - Német nyelv gyerekeknek

Hódmezővásárhely, 2020. június 5.
Kosztolányi Anikó
tankönyvfelelős

1500
2350
2100
1800

tartós

tartós

tartós

tartós
tartós

Németh László Gimnázium, Általános Iskola
Hódmezővásárhely, Németh László u. 16.

Tájékoztató a 2020/2021. tanév tankönyveiről
4. a, b, c osztály
Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Gyermekének az alább felsorolt tankönyvekre lesz szüksége a 2020/2021-es tanévben.
A 2020/2021-es tanévtől a köznevelés nappali rendszerű alap- és középfokú oktatásban résztvevő minden
tanulója térítésmentes tankönyvellátásban részesül a 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján.
Az iskola a térítésmentes tankönyvellátást tankönyvrendeléssel és könyvtári állományból kölcsönzés útján
biztosítja. Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként az iskolai könyvtár állományába kerülnek,
és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól
kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.
A könyvek megvásárlására az iskolán keresztül nincs lehetőség.

Azonosító
AP-040116
AP-040117
AP-040307
AP-040308
AP-040403
új
új
új

FI-503010401/1
FI-503010402/1
FI-503010403/1
AP-040912
AP-040913
AP-041801
AP-042005

új
új
új
új

Tankönyv címe
Ár (Ft)
Hétszínvilág olvasókönyv 4. - tankönyv a 4.
930
évfolyam számára
Hétszínvilág munkafüzet 4. - a 4. évfolyam
640
számára
Nyelvtan és helyesírás 4. - tankönyv a 4. évfolyam
930
számára
Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 4. - Nyelvtan és
690
helyesírás felmérőfüzet 4. melléklettel
Fogalmazás munkafüzet 4. - az általános iskola 4.
760
évfolyama számára
Matematika 4. osztályosoknak
500
Matematika munkafüzet 4. osztályosoknak I. kötet
300
Matematika munkafüzet 4. osztályosoknak II. kötet
300
A mi világunk 4. - környezetismeret tankönyv a 4.
720
évfolyam számára
A mi világunk munkafüzet 4. - környezetismeret
500
munkafüzet a 4. évfolyam számára
Az én világom 4. - Etikakönyv a 4. évfolyam
640
számára
Negyedik daloskönyvem 4. - tankönyv a 4.
650
évfolyam számára

Angol nyelvet tanulóknak:
EK-Smartjunior4_SB
Smart Junor 4 Student's Book
EK-Smartjunior4_WB
Smart Junior 4 Woorkbook (includes CD-ROM)
Német nyelvet tanulóknak:
Wir neu Tankönyv 1 online audiomelléklettel RK-607905-3
Német nyelvkönyv általános iskolásoknak
Wir neu Munkafüzet 1 online audiomelléklettel RK-607906-0
Német nyelvkönyv általános iskolásoknak

Hódmezővásárhely, 2020. június 5.
Kosztolányi Anikó
tankönyvfelelős

1500
2350
2200
1800

tartós

tartós

tartós

tartós

tartós
tartós

Németh László Gimnázium, Általános Iskola
Hódmezővásárhely, Németh László u. 16.

Tájékoztató a 2020/2021. tanév tankönyveiről
5. a, b, c osztály
Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Gyermekének az alább felsorolt tankönyvekre lesz szüksége a 2020/2021-es tanévben.
A 2020/2021-es tanévtől a köznevelés nappali rendszerű alap- és középfokú oktatásban résztvevő minden
tanulója térítésmentes tankönyvellátásban részesül a 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján.
Az iskola a térítésmentes tankönyvellátást tankönyvrendeléssel és könyvtári állományból kölcsönzés útján
biztosítja. Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként az iskolai könyvtár állományába kerülnek,
és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól
kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.
A könyvek megvásárlására az iskolán keresztül nincs lehetőség.

új
új
új
új
új
új
új
új
új

új
új

Azonosító
OH-ETI05TA
OH-MIR05TA
OH-MNY05TA
OH-MAT05TA
OH-MAT05MA
OH-TOR05TA
FI-504010503/2
OH-TER05TA
OH-TER05MA
FI-506010703/2
OH-ENZ05TA
Angol nyelvet tanulóknak:
OX-4022613
OX-4764902
Német nyelvet tanulóknak:
RK-607907-7
Rk-607908-4

Tankönyv címe
Ár (Ft)
Etika 5.
300
Irodalom 5. tankönyv
500
Magyar nyelv tankönyv 5.
300
Matematika 5. tankönyv
500
Matematika 5. munkafüzet
350
Történelem 5. tankönyv
500
Képes történelmi atlasz 10-16 éveseknek
250
Természettudomány 5. tankönyv
450
Természettudomány 5. munkafüzet
300
Földrajzi atlasz általános iskolásoknak
250
Énekeskönyv 5. - tankönyv az 5. évfolyam számára
720
Project Fourth edition Tankönyv 1
Project Fourth edition Munkafüzet 1 + tanulói CD

1800
2100

Wir neu Tankönyv 2. online audiomelléklettel
Wir neu Munkafüzet 2. online audiomelléklettel

2200
1800

Hódmezővásárhely, 2020. június 29.
Kosztolányi Anikó
tankönyvfelelős

tartós
tartós
tartós
tartós
tartós
tartós
tartós

