
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Informatika tankönyvcsalád 

a középiskolák részére 

 
Informatikai ismeretek a középiskolák részére (Második kiadás, JO-0153) 
(Tankönyvi engedély száma: TKV/1155-14/2013) EMMI kerettanterveknek megfelel! 

A gimnáziumok és szakközépiskolák alapóraszámban tanuló csoportjai részére ajánljuk. 

A könyv elkészítése során az elméleti ismereteket illetve az egyes szoftverek használatához 

szükséges háttérismereteket szoftverfüggetlenül fogalmaztuk meg. Az ismeretek 

megvalósítását az egyes szoftverekben az illusztrációk, illetve az ábrákhoz tartozó 

magyarázatok, kérdések, feladatok tartalmazzák. A könyv nem kötődik szorosan egyetlen 

irodai programcsomaghoz sem, a képernyőképek főleg a Microsoft Office szalagos, illetve 

a LibreOffice menüs változatának megoldásait tartalmazzák. 

(színes, 232 oldal, iskolai ára: 1.865 Ft) 

 

Informatikai feladatgyűjtemény (Negyedik, bővített kiadás, JO-0163) 
(Tankönyvi engedély száma: TKV/5990-20/2013)  

EMMI kerettanterveknek megfelel! 

Mintegy 1700 feladatot tartalmaz. A feladatállomány lefedi a kerettantervek szerint 

feldolgozandó tananyagot, valamint a közép- és emelt szintű érettségi vizsgán elvárt 

gyakorlati ismereteket. 

(kétszínnyomott, 256 oldal, iskolai ára: 1. 490Ft) 

 

Windows 7 és Office 2010 középfokon (JO-0177) 
(Tankönyvi engedély száma: TKV/129-5/2011), az akkreditációja lejárt! 
Az OM kerettanterv alapján, kompetencia alapon tárgyalja a középiskolák számára előírt 

alkalmazói ismereteket. Eszközként a rohamosan terjedő Windows 7 operációs rendszert és 

az Office 2010 irodai programcsomagot használja. A gimnáziumok és szakközépiskolák 

mellett az általános iskolák informatika tagozatai részére is ajánljuk. 

(kétszínnyomott, 256 oldal, iskolai ára: 1.530 Ft helyett, akciós oktatási ára: 1230 Ft) 
 

Informatika szóbeli érettségi közép- és emelt szinten 

(Negyedik, átdolgozott kiadás, JO-0193) 
(Tankönyvi engedély száma: TKV/5684-20/2013)  

EMMI kerettanterveknek megfelel! 
Könyvünkben azokat az ismereteket dolgoztuk fel, melyeket a jelöltektől a szóbeli 

vizsgabizottság kér számon a közép-, illetve az emelt szintű vizsgán. Arra törekedtünk, 

hogy a jelöltek általános képet kapjanak az elvárt anyagról. 

(kétszínnyomott, 280 oldal, iskolai ára: 1.595 Ft) 

 

Informatika gyakorlati érettségi közép- és emelt szinten (JO-0195) 
(Tankönyvi engedély száma: TKV/345-3/2012) 

Ez a feladatgyűjtemény a gyakorlati érettségi vizsgán elvárt ismereteket tekinti át több 

szinten, mindig a megfelelő témakörök szerint csoportosítva, hogy az olvasó jobban 

koncentrálhasson egy-egy ismeretanyagra. Az ismétlés célját szolgáló fokozatosan 

nehezedő, bevezető jellegű feladatok után következnek előbb közép-, majd az emelt szintű 

feladatok.  

(kétszínnyomott, 232 oldal, iskolai ára: 1.450 Ft) 

 

A programozás alapjai Visual Basic .NET-ben (JO-0253) 
(Tankönyvi engedély száma: KHF/2563-15/2009) az akkreditációja lejárt! 
A könyvet mindenkinek ajánljuk, aki a modern grafikus felület lehetőségeit kihasználva 

szeretne megismerkedni a programozás alapjaival. Így hasznos segítség lehet azok számára 

is, akik az emelt szintű érettségi vizsgára készülnek. 

(kétszínnyomott, 232 oldal, iskolai ára: 1.450 Ft helyett akciós oktatási ára: 1160 Ft) 
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Informatika tankönyvcsalád 

az általános iskolák részére 

 
Informatika munkatankönyv a 3. évfolyam részére (JO-0103) 
(Tankönyvi engedély száma: KHF/7777-6/2010) az akkreditációja lejárt! 

Informatika munkatankönyv a 4. évfolyam részére (JO-0104) 
(Tankönyvi engedély száma: KHF/8324-6/2010) az akkreditációja lejárt! 
Könyveink az Oktatási Minisztérium által kiadott kerettanterv alapján készültek. Mindkét 

munkatankönyv kompetencia alapú, így a tananyag feldolgozásában főleg az egyéni és a 

kiscsoportos munka módszerére építenek. 

A munkatankönyvek öt-öt fejezetből állnak, egy-egy fejezet 4-9 tanóra anyagát 

tartalmazza, egy óra anyaga egy oldal terjedelmű. Minden óra tartalmaz számítógéppel 

megoldandó feladatokat, az új ismeretek elsajátítását példákkal, leírásokkal segíti, és 

megteremti a tantárgyi koncentráció lehetőségét is. Minden fejezet tartalmaz legalább egy 

olyan játékot, amely fejleszti a tanulók logikai gondolkodását. A fejezetek, valamint a 

könyvek végén ismétlő kérdések szerepelnek, ezek az oldalak az értékeléshez 

pontszámjavaslatot is tartalmaznak. (színes, A4-es méretű, 40 oldal, akciós oktatási ára: 
495 Ft) 

Informatikai ismeretek az 5. évfolyam részére (JO-0115) 

(Tankönyvi engedély száma: TKV/3871-12/2013) EMMI kerettanterveknek megfelel! 

Kompetencia alapú tankönyvünk a szükséges háttérismereteket szoftverfüggetlen módon 

foglalja össze, a konkrét megvalósítást az ábrákhoz kapcsolódóan többféle szoftverben 

(Windows XP, Windows 7) is bemutatja.  

(színes, 92 oldal, iskolai ára: 980 Ft) 

 

Informatikai ismeretek a 6. évfolyam részére (Második kiadás, JO-0116) 
(Tankönyvi engedély száma: TKV/5556-13/2013)  

EMMI kerettanterveknek megfelel! 
A könyv elején található alapos ismétlés lehetővé teszi, hogy könyvünket azoknak is 

ajánljuk, akik az 5. évfolyamon nem tanultak informatikát. 

Ebben a könyvben az alkalmazói ismeretek felé nyitunk: Hogyan rendezzük el adatainkat 

úgy, hogy ha valamit keresünk, meg is találjuk? Hogyan tarthatjuk a kapcsolatot 

ismerőseinkkel az interneten? Hogyan kell elkészíteni egy szép dokumentumot: egy 

levelet, egy meghívót, egy emléklapot? Hogyan rendezzük el az összetartozó adatokat 

átlátható módon táblázatban?  

(színes, 92 oldal, iskolai ára: 980 Ft) 

 

Informatikai ismeretek a 7. évfolyam részére (JO-0107) 
(Tankönyvi engedély száma: TKV/423-6/2011) Az akkreditációja idén lejárt! 

Ebben a könyvben áttekintjük az információ kezeléséhez szükséges eszközöket: 

összefoglaljuk a számítógépek jellemzőit, áttekintjük a számítógépek fajtáit, és az egyre 

fontosabb mobil eszközöket (GPS, okostelefon stb.) Megtanuljuk, hogyan lehet 

hatékonyan összegyűjteni a szükséges ismereteket az interneten és a könyvtárban. 

Megnézzük, hogyan lehet az így megszerzett anyagot átalakítani, rendszerezni és 

másoknak bemutatni. (színes, 100 oldal, iskolai ára: 1035 Ft , akciós oktatási ára: 850 Ft) 
 

Informatikai ismeretek a 8. évfolyam részére (JO-0108) 
(Tankönyvi engedély száma: TKV/670-6/2012) 

Ebben a kötetben az irodai alkalmazásokra (Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, 

Weblapkészítés) és az információs társadalom kihívásaira (pl. vásárlás az interneten, 

informatikai biztonság) helyeztük a hangsúlyt.  

(színes, 108 oldal, iskolai ára: 1.245 Ft) 
 

További részletek: www.jos.hu/Konyvek.htm  
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