A Mozaik Kiadó kiadványai

4., 8. és 12. évfolyam (2019/2020)
A meglévő iskolai könyvtári állomány további használhatósága
A 2014-ben életbe lépett jogszabályi változások miatt a 4., 8. és 12. évfolyamos tankönyvek új kerettanterv
szerinti engedélyeztetésére, illetve a lejáró engedélyek meghosszabbítására már nincs lehetőség.
A kiadó korábbi kiadású könyveinek többsége azonban (eredeti formájában vagy kisebb módosításokkal,
esetleg kiegészítéssel) az új kerettantervhez is jól használható. Ezen könyvek esetében ésszerű döntés lehet
a meglévő könyvtári állomány további felhasználása.
A Környezetünk titkai sorozat negyedikes, új kerettantervi változata 2018-tól egy kötetben, heti 1 órás
változatban is elérhető. A 8.-os történelem tankönyvünknek megjelentettük az új kerettantervhez illeszkedő
változatát. Nyolcadik osztályban biológiából, földrajzból, kémiából és irodalomból kerettantervi kiegészítő
anyaggal segítjük azokat, akik úgy döntenek, hogy továbbra is a Mozaik Kiadó könyveiből kívánnak tanítani.
Jelölések: vastag betű: a kiadványok a tankönyvjegyzékről is rendelhetők;
(U): a korábbi tantervhez készült, de az új kerettantervhez is jól használható kiadványok;
U (a kiadói kód végén): az új kerettantervhez fejlesztett kiadványok
V (a kiadói kód végén): az új kerettantervhez engedélyezett, SNI-s diákoknak is javasolt

4. ÉVFOLYAM
Kiadói kód

Kiadvány címe

Megjegyzés

MS-1741 (U)

Sokszínű matematika – Munkatankönyv 4. o. I. f.

A kiadvány jól használható az új kerettanterv
szerinti oktatáshoz is.

MS-1742 (U)

Sokszínű matematika – Munkatankönyv 4. o. II. f.

A kiadvány jól használható az új kerettanterv
szerinti oktatáshoz is.

MS-1743 (U)

Sokszínű matematika – Számolófüzet 4. o.

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2784 (U)

Tudásszintmérő – Sokszínű matematika 4. AB

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-1425U

Környezetünk titkai – Környezetismeret 4. o.

A népszerű kiadvány 2018-ban
az új tantervhez átdolgozva jelent meg,
egy kötetben, heti 1 órás változatban.
A kiadótól közvetlenül rendelhető.

MS-2764U

Tudásszintmérő KÖRNYEZETÜNK TITKAI 4.AB

Az MS-1425U új tantervi kiadványhoz készült.

MS-1415

Környezetünk titkai – Környezetism. 4. o. I. félév

A kiadvány a régi kerettantervhez készült.

MS-1416

Környezetünk titkai – Környezetism. 4. o. II. félév

A kiadvány a régi kerettantervhez készült.

MS-2764

Tudásszintmérő – KÖRNYEZETÜNK TITKAI 4. AB

A kiadvány a régi kerettantervhez készült.

MS-1400K (U)

ABC-ház – Kitárulkozó világ – olvasókönyv. 4. o.

A kiadvány jól használható az új kerettanterv
szerinti oktatáshoz is. Tanmenetjavaslatot
biztosítunk.

MS-1510 (U)

ABC-ház – Beszéd, olvasás mf. 4. o. 1. félév

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-1511 (U)

ABC-ház – Beszéd, olvasás mf. 4. o. 2. félév

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-1523 (U)

Írjunk szépen, helyesen Sünivel!
Gyakorló mf. 4. o.

A kiadvány jól használható az új kerettanterv
szerinti oktatáshoz is.

MS-1641 (U)

Integrált tkcs. – OLVASÓKÖNYV 4. o.

A kiadvány jól használható az új kerettanterv
szerinti oktatáshoz is. A tankönyvcsaládhoz
tanmenetet biztosítunk.

MS-1644 (U)

Integrált tkcs. – OLVASÁS munkafüzet 4. o.

Ld. az olvasókönyvnél írtakat.

MS-1642 (U)

Integrált tkcs. – NYELVTAN munkatk. 4. o. I. f.

A kiadvány jól használható az új kerettanterv

2. oldal

szerinti oktatáshoz is.
MS-1643 (U)

Integrált tkcs. – NYELVTAN munkatk. 4. o. II. f.

A kiadvány jól használható az új kerettanterv
szerinti oktatáshoz is.

MS-1650 (U)

Integrált tkcs. – NYELVTAN gyakorló mf. 4. o.

A kiadvány jól használható az új kerettanterv
szerinti oktatáshoz is.

MS-1647 (U)

Integrált tkcs. – FOGALMAZÁS munkatk. 4. o.

A kiadvány jól használható az új kerettanterv
szerinti oktatáshoz is.

MS-1645V

Integrált tkcs. – ÉNEK-ZENE 4. o.

A kiadvány az új kerettanterv szerint került
engedélyezésre 2017-ben, némileg könnyített
tananyaggal.

MS-1648

Integrált tkcs. – Környezetismeret mt. 4. o.

A kiadvány a régi kerettantervhez készült.

MS-1649

Integrált tkcs. – Környezetismeret mt. 4. o.

A kiadvány a régi kerettantervhez készült.

MS-2508 (U)

Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 4. o.

A kiadvány az új kerettanterv szerinti
oktatáshoz is jól használható. Egy minimális
kiegészítést tartalmazó füzetet (kb. 12 oldal)
ingyenesen biztosítunk minden gyakorló mellé.

MS-2603 (U)

Magyar nyelv kisiskolásoknak 4. o.

A kiadvány az új kerettanterv szerinti
oktatáshoz is jól használható. Egy minimális
kiegészítést tartalmazó füzetet (kb. 12 oldal)
ingyenesen biztosítunk minden gyakorló mellé.

MS-2735 (U)

Tudásszintmérő – SZÖVEGÉRTÉS 4. o.

A kiadvány jól használható az új kerettanterv
szerinti oktatáshoz is.

MS-2739A (U)

Tudásszintmérő – MAGYAR NY. KISISK. 4./A

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2739B (U)

Tudásszintmérő – MAGYAR NY. KISISK. 4./B

Ld. a tankönyvnél írtakat.

8. ÉVFOLYAM
Kiadói kód

Kiadvány címe

Megjegyzés

MS-2308 (U)

Sokszínű matematika 8. tk.

A kiadvány jól használható az új kerettanterv
szerinti oktatáshoz is.

MS-2318 (U)

Sokszínű matematika 8. mf.

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2727 (U)

Tudásszintmérő – SOKSZ. MATEMATIKA 8. AB

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2148

Informatika 8. tk. – Számítástechnika és
könyvtárhasználat

A kiadvány jelentős része jól használható az új
kerettanterv szerinti oktatáshoz is.

MS-2848

Informatika 8. mf. – Számítástechnika és
könyvtárhasználat

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2668

Fizika 8. tk. – Elektromosságtan, fénytan

A kiadvány a korábbi kerettantervhez készült.
Egyes részei a kerettantervben előírt
kísérletekkel és a gyakorlati alkalmazásokkal
kiegészítve felhasználhatók az új "B" jelű
kerettanterv szerinti oktatáshoz.

MS-2868

Fizika 8. mf. – Elektromosságtan, fénytan

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2746

Tudásszintmérő – Elektromosságtan, fénytan 8. AB

Ld. a tankönyvnél írtakat.

Kémia 8. tk. – Szervetlen kémia
MS-2612 +
(U)
MS-2982U

A kiadvány jól használható a „B” jelű új
kerettanterv szerinti oktatáshoz is, a
megfeleltetéshez tanmenetjavaslatot
biztosítunk. Minden megrendelt könyv mellé
egy új kerettantervi kiegészítő kiadvány
(MS-2982U, 56 oldal) ingyenesen igényelhető.
A meglevő könyvtári állomány használata
esetén a kiegészítő kiadvány 290 Ft-ért külön
is megvásárolható.

MS-2982U

A Kémia 8. tankönyvhöz készült kiegészítő

Kémia 8. – Kerettantervi kiegészítő tananyag

3. oldal

anyag, amely tartalmazza a „B” jelű
kerettantervben előírt, a tankönyvben nem
szereplő elméleti anyagot.
MS-2812

Kémia 8. mf. – Szervetlen kémia

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2750

Tudásszintmérő – KÉMIA 8. AB

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2613 +
(U)
MS-2983U

Földrajz 8. tk. – Közép-Európa és Magyarország

Az iskolák helyi tantervétől, és a 8. évfolyamon
rendelkezésre álló órakerettől függően a
kiadványt ki kell egészíteni a 7. osztályos
tankönyvben szereplő anyagrészekkel, így
lényegében lefedhetők az új kerettanterv által
meghatározott témakörök, de a tananyag
felosztása, szerkezete némileg eltérő.
A könyvhöz kiegészítő kiadvány módszertani
és szemléletbeli alternatívát jelenthet a
hagyományos tankönyv megfelelő leckéinek
helyettesítésére. Minden megrendelt könyv
mellé a kiegészítő kiadvány (MS-2983U, 40 o.)
ingyenesen igényelhető. A meglevő könyvtári
állomány használata esetén a kiegészítő kötet
290 Ft-ért külön is megvásárolható a kiadótól.

MS-2983U

Földrajz 8. – Kerettantervi kiegészítő tananyag

A kiegészítő kiadványban található, valójában
12 óra anyagát tartalmazó 6 lecke segítségével
a korábban használt tankönyv egyes
anyagrészei rövidebb idő alatt és sokkal
korszerűbben, élményszerűbben dolgozhatók
fel. A kiegészítő kötetben levő kóddal elérhető
internetes változat 50-nél több olyan filmet,
feladatot, interaktív alkalmazást tartalmaz,
amelyek további differenciált egyéni és
csoportfeladatok megoldását is lehetővé teszik.
A kiegészítő kötet alkalmazását részletes
tanmenet segíti.

MS-2813

Földrajz 8. mf. – Közép-Európa és Magyarország

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2756

Tudásszintmérő – FÖLDRAJZ 8. AB

Ld. a tankönyvnél írtakat..

MS-2614 +
(U)
MS-2984U

Biológia 8. tk. – Az ember szervezete és egészsége

A kiadvány jól használható az "A" típusú
kerettanterv szerinti oktatáshoz is. Minden
megrendelt könyv mellé egy kerettantervi
kiegészítő kiadvány (MS-2984U, tananyag és
feladatok) ingyenesen igényelhető. A meglévő
könyvtári állomány használata esetén a
kerettantervi kiegészítő füzet
290 Ft-ért külön is megvásárolható a kiadótól.

MS-2984U

Biológia 8. – Kerettantervi kiegészítő tananyag

Kiegészítő tananyag és feladatok az „A” jelű
kerettantervben szereplő témakörök
feldolgozásához.

MS-2814

Biológia 8. mf. – Az ember szervezete és egészsége

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2761

Tudásszintmérő BIOLÓGIA 8. AB

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2658

Történelem 8. tk. – A 20. század története

A kiadvány a régi kerettantervhez készült.
Az új kerettanterv korszakbeosztását
az MS-2658U kiadói kódú új könyv követi.

MS-2658U

Történelem 8. tk. – A hidegháború korától napjainkig

Az új kerettanterv korszakbeosztásai és
követelményei szerint készült kiadvány.

MS-2858

Történelem 8. mf. – A 20. század története

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2858U

Történelem 8. mf. – A hidegháború korától napjainkig Az új kerettanterv korszakbeosztásai és
követelményei szerint készült kiadvány.

MS-2794

Tudásszintmérő TÖRTÉNELEM 8. AB –
A 20. század története

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2794U

Tudásszintmérő – TÖRTÉNELEM 8. AB –
A hidegháború korától napjainkig

Az új kerettanterv korszakbeosztásai és
követelményei szerint készült kiadvány.

MS-2154 (U)

Mozgókép és médiaismeret 8. tk.

A kiadvány a régi kerettantervhez készült, de

4. oldal

használható az új kerettanterv Média és
mozgóképkultúra tematikai egységének
oktatásához is.
Sokszínű irodalom 8. tk.
MS-2351 +
(U)
MS-2972U

A kiadvány jól használható az „A” jelű új
kerettanterv szerinti oktatáshoz is. Minden
megrendelt könyv mellé egy új kerettantervi
kiegészítő füzet (MS-2972U, 48 oldal)
ingyenesen igényelhető. A meglevő könyvtári
állomány használata esetén a kiegészítés
290 Ft-ért külön is megvásárolható a kiadótól.

MS-2972U

Sokszínű irodalom 8.
Kerettantervi kiegészítő tananyag

Kiegészítő tananyag és feladatok
a kerettantervben szereplő új tartalmak
feldolgozásához.

MS-2352

Sokszínű irodalom 8. mf.

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2712

Tudásszintmérő – SOKSZ. IRODALOM 8. AB

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2368 (U)

Sokszínű magyar nyelv 8. tk.

A kiadvány minimális tanári kiegészítéssel jól
használható az új kerettanterv szerinti
oktatáshoz is.

MS-2369 (U)

Sokszínű magyar nyelv 8. mf.

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2708 (U)

Tudásszintmérő – SOKSZ. MAGYAR NYELV 8. AB

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2188 (U)

Anyanyelv felsősöknek 8. tk.

A kiadvány minimális tanári kiegészítéssel jól
használható az új kerettanterv szerinti
oktatáshoz is.

MS-2588 (U)

Anyanyelv felsősöknek 8. mf.

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2788 (U)

Tudásszintmérő – ANYANYELV FELS. 8. AB

Ld. a tankönyvnél írtakat.

MS-2458 (U)

Ének-Zene 8. tk.

A kiadvány jól használható az új kerettanterv
szerinti oktatáshoz is.

MS-2338 (U)

Rajz és vizuális kultúra 8. – munkatankönyv

A kiadvány jól használható az új kerettanterv
szerinti oktatáshoz is.

MS-2638 (U)

Művészettörténet 4. – A 20. század művészete

A kiadvány a régi kerettantervhez készült, de
jól használható az új kerettanterv szerinti
oktatáshoz is (l. műtípusok, művek, alkotók
bemutatása).

12. ÉVFOLYAM
Kiadói kód

Kiadvány címe

Megjegyzés

MS-2312 (U)

Sokszínű matematika 12. tk.

A tankönyv jól használható az új kerettanterv
szerinti oktatáshoz, és az új érettségi
követelményeknek is megfelel.

MS-2328 (U)

100 lépés az érettségihez – Matematika, középszint
Rendszerező feladatsorok megoldásokkal – ÚJ!

2019-ben megjelent új kiadvány a középszintű
érettségire való felkészüléshez. 800 feladat

MS-2313 (U)

Sokszínű matematika – Az analízis elemei. Emelt
szintű tananyag

A kiadvány jól használható az új kerettanterv
szerinti oktatáshoz, és az új érettségi
követelményeknek is megfelel.

MS-2325 (U)

Sokszínű matematika 12. – Feladatgyűjtemény
(Megoldással)

A kiadvány jól használható az új kerettanterv
szerinti oktatáshoz, és az új érettségi
követelményeknek is megfelel.

MS-2326 (U)

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

A kiadvány jól használható az új kerettanterv
szerinti oktatáshoz, és az új érettségi
követelményeknek is megfelel.

MS-2327 (U)

Sokszínű matematika – Az analízis elemei. Emelt
szintű feladatgyűjtemény

A kiadvány jól használható az új kerettanterv
szerinti oktatáshoz, és az új érettségi
követelményeknek is megfelel.

5. oldal

MS-2627 (U)

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

MS-2827 (U)

Fizika 11-12. mf. – Közép- és emelt szintű érettségire A munkafüzet néhány mintát és módszertani
készülőknek
segítséget nyújt a szóbeli érettségin
elvégzendő kísérletekhez.

MS-3151 (U)

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

A 2017-ben életbe lépett érettségi szabályozás
szerint egyes témakörök középszintről emelt
szintre kerültek át, de a tankönyv továbbra is
teljes körűen használható. A szintek
változásának áttekintéséhez egy rövid segédlet
tölthető le a kiadó honlapjáról.

MS-3152 (U)

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

Ld. a tankönyvnél leírtakat.

MS-3157 (U)

Kidolgozott számítási feladatok – Kémia – ÚJ!
Közép- és emelt szintű érettségire készülőknek
(Rózsahegyi – Wajand – Horváth)

2019-ben megjelent új kiadvány. Közel 400
kidolgozott számítási feladat részletes
megoldásokkal.

MS-2643 (U)

Biológia 12. tk. – Az életközösségek biológiája. Az
evolúció és az öröklődés

A 11. és 12. évfolyamos tankönyvek
együttesen szinte teljes egészében lefedik
az új kerettanterv tartalmi követelményeit.
A hiányzó témák feldolgozásához letölthető
kiegészítő anyagot biztosítunk.

MS-3153 (U)

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

Tartalmában a jelenleg érvényben lévő
részletes érettségi követelményeknek és az új
követelményrendszernek is megfelel.

MS-3155 (U)

Biológia érettségizőknek – I. kötet

A 2017-ben életbe lépett követelményrendszerhez javasolt plusz anyag letölthető a
kiadó honlapjáról, illetve elérhető a könyv
elektronikus változatában is.

MS-3156 (U)

Biológia érettségizőknek – II. kötet

A 2017-ben életbe lépett követelményrendszerhez javasolt plusz anyag letölthető a
kiadó honlapjáról, illetve elérhető a könyv
elektronikus változatában is.

MS-3150 (U)

Földrajz 11–12. – Érettségi feladatgyűjtemény

A kiadvány a 2017-ben életbe lévő érettségi
követelményrendszernek is megfelel.

MS-2373 (U)

Magyar nyelv a középiskolák számára 12. tk.

A kiadvány minimális tanári kiegészítéssel jól
használható az új kerettanterv szerinti
oktatáshoz is.

MS-2375U

Érettségire készülök – Magyar nyelv és irodalom
Felkészítőkönyv feladatokkal, mintaszövegekkel ÚJ!

Fráter Adrienne (a Magyar nyelv
középiskolásoknak c. sorozat szerzője) 2018ban megjelent felkészítőkönyve az új érettségi
követelmények alapján készült.

MS-3160U

Érettségi felkészítő feladatsorok –
Magyar nyelv és irodalom (középszint)

Az új kerettantervhez készült kiadvány.

MS-2663 (U)

Állampolgári ismeretek középiskolásoknak

A kiadvány jól használható az új kerettanterv
TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS
ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK tantárgy,
valamint a TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS
GAZDASÁGI ISMERETEK tantárgy
Állampolgári ismeretek tematikai egységének
oktatásához.

6. oldal

A kiadvány döntő részben lefedi a 2017-ben
életbe lépett érettségi követelményrendszer
témaköreit is.

