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Részletes ismertető a Magyar nyelv 10. 

tankönyvről és munkafüzetről 

(FI-501011001/1; 501011002/1) 

 

 

A Magyar nyelv 10. tankönyv tartalmát az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 3. sz. melléklet, 3.2.01: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára és a 6. sz. melléklet, 6.2.01: Kerettanterv a 

szakközépiskolák 9–12. évfolyama számára előírásai határozzák meg. 

Az újgenerációs kiadványok az érték- és hagyományőrző, emellett élményközpontú oktatás korszerű 

módszereit alkalmazzák. A 10.-es nyelvtankönyv az újgenerációs nyelvtankönyv-család második kötete, 

amely a 2014-ben elkészített kísérleti tankönyvet kipróbálók tapasztalata, javaslatai felhasználásával készült. 

A kiadvány a kísérleti tankönyv átdolgozása. Az átdolgozás során figyelembe vettük az iskolákból érkező 

visszajelzéseket, a kipróbáló tanárok, diákok, a szakértők és a szélesebb nyilvánosság véleményét, javaslatait. 

 

A tankönyv legfontosabb jellemzői 

 

A tankönyv a különféle nyelvtudományi iskolák mindennapi életben is alkalmazható, újabb eredményeivel, 

valamint friss nyelvi példákkal teli feladatokkal nyújt lehetőséget a nyelvi ismeretek elsajátításához. A diákok 

változatos, saját tapasztalataikat is aktivizáló gyakorlatok révén fedezhetik fel a nyelv mindennapi életünkben 

betöltött szerepét és sokszínűségét. 

A könyv a hagyományos kérdéskultúrát megújítva gyakorlataiban előtérbe helyezi a problémamegoldó 

készség fejlesztését. Az összefoglalások végén található feladatok az ismeretek rögzítését, a tanulás 

tanulásának fejlesztését szolgálják. 

A tankönyv az ismeretek rendszerezését, tanulását segítő infografikák, valamint a vizualitást és a tanultak 

alkalmazását összekapcsoló gyakorlatok révén reflektál korunk vizuális igényeire.  

A sorozatban kiemelt hangsúlyt kap a szövegértési képesség fejlesztése. A rendszeres 

fejlesztést a leckék végén található Gyakorlás rovat feladatai, valamint a 

munkafüzet szöveggyűjtemény- gyakorlatai biztosítják. 

A tankönyv gyakorlatai a mindennapokban előforduló, gyakorlati 

szövegeket és a tantárgyi koncentrációt segítő irodalmi és 

tudományos érdekességeket bemutató szövegeket 
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tartalmaznak, amelyek még inkább hozzásegítik a diákokat ahhoz, hogy megfigyeljék a hétköznapi élet 

kommunikációs jelenségeit és alkalmazzák a nyelvi sztenderd mintáit. 

 

A tankönyv felépítése 

 

A kiadvány a 10. évfolyam magyar nyelvi és kommunikációs anyagát tartalmazza, a helyesírási ismeretek 

áttekintése mellett olyan szövegtani, stilisztikai témákat, amelyek segítik a szövegek sokszínű világának 

megismerést, valamint a különböző témájú és célú szövegek alkotásának elsajátítását. Mindezekhez három 

fő fejezetben kínál gyakorlatokat: I. SZÖVEGTAN, II. STILISZTIKA, III. HELYESÍRÁS. 

A tankönyvi leckék szerkezete jól áttekinthető: egy-egy hétköznapi jelenséghez kapcsolódó kérdést követnek 

a tananyagot bemutató, ismeretkínáló szövegek, majd a leckéhez kapcsolódó kérdések és feladatok, végül 

pedig a lecke témájához bázisszövegében vagy feladataiban kapcsolódó szövegértési gyakorlat. 

A tanári munkát az Okosportál digitális anyagai, letölthető tanmenetei, feladatai segítik. 

 

 

A munkafüzet  

 

A munkafüzet a tankönyvhöz hasonlóan friss nyelvi példákkal teli, saját élményeiket is aktivizáló feladatokkal 

nyújt segítséget a tananyag elmélyítéséhez. 

A sorozatban kiemelt hangsúlyt kap a szövegértési képesség fejlesztése. A munkafüzet 

szöveggyűjteményében a tanulók a mindennapi életből vett, praktikus szövegekhez, irodalmi és tudományos 

érdekességeket bemutató írásokhoz kapcsolódó feladatsorokkal tehetik próbára szövegértésüket. 

A munkafüzet gyakorlatai a tankönyvéhez hasonlóan a tantárgyi koncentrációt segítő irodalmi és 

tudományos szövegek mellett nagy arányban tartalmaznak gyakorlati szövegeket is, amelyek még inkább 

hozzásegítik a diákokat ahhoz, hogy megfigyeljék a hétköznapi élet kommunikációs jelenségeit és 

alkalmazzák a nyelvi sztenderd mintáit. 
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A munkafüzet felépítése 

 

A munkafüzet a korábbi kísérleti munkafüzet átdolgozása, amely a kipróbáló tanárok és diákok, valamint 

tudományos szakértők tapasztalatai és módszertani javaslatai alapján vált véglegessé.  

A kiadvány szorosan követi a tankönyv felépítését, változatos módokon segíti az ismeretek rögzítését, 

valamint gyakorlatban való alkalmazását. 

 


