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

Könyvünk megfelel az EMMI kerettantervek elvárásainak.
A szükséges háttérismereteket szoftverfüggetlen módon foglalja 
össze, a konkrét megvalósítást az ábrákhoz kapcsolódóan többféle 
szoftverben (Windows XP, Windows 7) is bemutatja.
A könyvben kiemelt szerepet kapnak a valós életből vett minta-
példák és feladatok, továbbá az ábrák megértését és az ismeretek 
rögzítését segítő kérdések. Felhívja a figyelmet a szabályos gép-
használatra, a hálózati együttműködés szabályaira és a számítógép 
használatának veszélyeire is. 

(színes, 92 oldal, bolti ára 1.260 Ft, iskolai ára 980 Ft)

Informatika munkatankönyv a 3. évfolyam részére (JO-0103)
 
Informatika munkatankönyv a 4. évfolyam részére (JO-0104)
 

Könyveink az Oktatási Minisztérium által kiadott kerettanterv 
alapján készültek, így megfelelnek mind a NAT, mind a kerettan-
terv elvárásainak. Mindkét munkatankönyv kompetencia alapú, így 
a tananyag feldolgozásában főleg az egyéni és a kiscsoportos mun-
ka módszerére építenek.
Mindkét munkatankönyv öt fejezetből áll, egy-egy fejezet 4-9 tan-
óra anyagát tartalmazza, egy óra anyaga egy oldal terjedelmű. Min-
den 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 értékelés-
hez pontszámjavaslatot is tartalmaznak. 
A könyv a Tisztaszoftver programban kapott jogtiszta programok-
ra, a suliNova által licencelt Imagine Logora, és néhány szabadon 
felhasználható programra épít.
A könyvhöz készült tanári kézikönyv és a feldolgozáshoz szükséges 
fájlok a kiadó honlapjáról tölthetők le. 
A könyvek A/4-es méretben, színes kivitelben készültek.

(40 oldal, bolti ára 882 Ft, iskolai ára 610 Ft)

 Általános iskolai tankönyvcsalád
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Informatikai ismeretek a 7. évfolyam részére (JO-0107)
 
Ebben a könyvben áttekintjük az információ kezeléséhez szüksé-
ges eszközöket: összefoglaljuk a számítógépek jellemzőit, áttekint-
jük a számítógépek fajtáit, és az egyre fontosabb mobil eszközöket 
(GPS, okostelefon stb.) Megtanuljuk, hogyan lehet hatékonyan 
összegyűjteni a szükséges ismereteket az interneten és a könyv-
tárban. Megnézzük, hogyan lehet az így megszerzett anyagot 
átalakítani, rendszerezni és másoknak bemutatni. De közben fel-
készülünk a ránk leselkedő veszélyekre: a különböző számítógépes 
kártevőkre (pl. a vírusok) és az interneten serénykedő bűnözők 
trükkjeire (pl. spam, internetes csalások) is.

(színes, 100 oldal, bolti ára 1.325 Ft, iskolai ára 1.035 Ft)

 Általános iskolai tankönyvcsalád

Informatikai ismeretek a 6. évfolyam részére (JO-0116)
 
Könyvünk megfelel az EMMI kerettanterveknek. 
A könyv elején található alapos ismétlés lehetővé teszi, hogy köny-
vünket azoknak is ajánljuk, akik az 5. évfolyamon nem tanultak, 
vagy nem ebből a könyvből 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, bolti ára 1.260 Ft, iskolai ára 980 Ft)

Informatikai ismeretek a 8. évfolyam részére (JO-0108)
 
Ebben a kötetben az irodai alkalmazásokra (szövegszerkesztés, 
táblázatkezelés, weblapkészítés) és az információs társadalom 
kihívásaira (pl. vásárlás az interneten, informatikai biztonság) 
helyeztük a hangsúlyt. 
A háttérismeretek tárgyalása során szoftverfüggetlenségre töre-
kedtünk, a konkrét megvalósítások az egyes rendszerekben az 
ábrákhoz kapcsolódnak. Az irodai alkalmazásokban egyaránt tár-
gyaljuk a Word 2003 és 2010-es valamint az Excel 2003 és 2010-es 
verzióját, a weblapkészítés fejezetben pedig az ingyenesen elérhető 
KompoZer és SharePoint Designer használatát.

(színes, 108 oldal, bolti ára 1.491 Ft, iskolai ára 1.245 Ft)
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Informatikai ismeretek a középiskolák részére (JO-0153) 
 

Könyvünk megfelel az EMMI kerettanterveknek. Azoknál a téma-
köröknél, amelyek szerepelnek a kö zép szintű érettségi vizsgán is, 
az ismereteket az érettségi vizsgán elvárt mélységig dolgoztuk fel. 
Ennek megfelelően mind a gimnáziumok, mind a szakközépisko-
lák sikeresen használhatják az alapóraszámban tanuló csoport-
jaik oktatásához. Készítése során az elméleti ismereteket, illetve 
az egyes szoftverek használatához szükséges háttérismereteket 
szoftverfüggetlenül fogalmaztuk meg, így nem kötődik szorosan 
egyetlen irodai programcsomaghoz sem.

(színes, 232 ol da l, bol ti ára 2.350 Ft, iskolai ára 1.865 Ft)

Informatikai feladatgyűjtemény (JO-0163)
 (Negyedik kiadás) 

A feladatgyűjtemény több mint 1700 feladatot tartalmaz, egyaránt 
ajánljuk azoknak, akik közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára 
készülnek, és azoknak is, akik ECDL vagy OKJ vizsgát kívánnak 
tenni. 
Szorosan kötődik a kiadó informatika tankönyveihez. Bőséges fel-
adatállományt tartalmaz az elméleti ismeretek, az operációs rend-
szer, a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés, a prezentáció és grafi-
ka, az adatbázis-kezelés, az internet használata, a webszerkesztés, 
az algoritmizálás, valamint a könyvtárismeretek elsajátításához.

(256 ol da l, bolti ára 1.995 Ft, iskolai ára 1.490 Ft)

 Középiskolai tankönyvcsalád

Windows 7 és Office 2010 középfokon (JO-0177)
 

Kompetencia alapú tankönyvünk az OM által kiadott középiskolai 
kerettanterv alapján készült, de beépítettük az érettségi vizsga és 
az ECDL vizsgarendszer követelményeit is.
A szükséges elméleti hátteret szoftverfüggetlen módon fogalmaz-
tuk meg, míg a gyakorlati ismeretek feldolgozásához eszközként a 
címadó Windows 7 operációs rendszert és az Office 2010 irodai 
programcsomagot használtuk. Ezek egységes felépítése és új gra-
fikus felülete lehetővé teszi a tananyag feldolgozásához szükséges 
idő hatékony kihasználását, és segíti a NAT különböző műveltség-
területein megszerzett ismeretek integrálását.

(256 oldal, bolti ára 1.974 Ft, iskolai ára 1.530 Ft)
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Informatika gyakorlati érettségi közép- és emelt szinten (JO-0195)
 
A feladatgyűjteményben feladatokat a megfelelő témakörök sze-
rint csoportosítottuk, hogy az olvasó jobban koncentrálhasson 
egy-egy ismeretanyagra.
A könyv első része fokozatosan nehezedő, bevezető jellegű fel-
adatokat tartalmaz, ezt követik a közép-, illetve az emelt szintű 
feladatok. Összeállításuk során arra törekedtünk, hogy akár egy-
egy teljes vizsga is összeállítható legyen az azonos problémához 
kapcsolódó feladatokból.
A feladatokhoz pontozási útmutatót is készítettünk, mellyel a fel-
készülők ellenőrizhetik a tudásukat. 

(232 oldal, bolti ára 1.995 Ft, iskolai ára 1.450 Ft)

Informatika szóbeli érettségi közép- és emelt szinten (JO-0193)
 (Negyedik kiadás) 
Az érettségi vizsga 2005 óta egységes elvárást jelent mind a gya-
korlati, mind a szóbeli vizsgarészen. 
Könyvünkben azokat az ismereteket dolgoztuk fel, amelyeket 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, ezért nem egy konkrét tételsor 
mentén dolgoztuk fel az ismereteket. Az érdeklődők számára a 
kiadó honlapjáról (www.jos.hu) teszünk elérhetővé egy tételsor 
mintát és az érettségi vizsgával kapcsolatos egyéb információkat.

(280 oldal, bolti ára 2.480 Ft, iskolai ára 1.595 Ft)

A C# nyelv és a programozás alapjai (JO-0254)

Vannak, akik úgy gondolják, hogy a programozás a mai világban 
már elengedhetetlen tudás azok számára, akik az informatika 
világában kívánnak elhelyezkedni. Sokan úgy vélik, hogy a prog-
ramozás segítségével megkönnyíthetik, hatékonyabbá tehetik a 
munkájukat. Mások pedig egyszerűen az alkotás örömét találják 
meg a programozásban.
A könyv igyekszik bemutatni a C# programozási nyelv alapjait. A 
mintapéldák és ábrák a Microsoft Visual C# 2010 Express prog-
rammal készültek.

(200 oldal, bolti ára 1.980 Ft, oktatási ára 1.530 Ft)
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Windows 7 és Office 2010 felhasználóknak (JO-0176)

A Windows 7 megbízhatósága és az Office 2010 programjainak 
egyszerű kezelhetősége, olyan eszközhöz juttatja a felhasználót, 
amellyel feladatait magas színvonalon tudja végrehajtani. 
Könyvünkben tárgyaljuk a Windows 7 kezelését, bevezetjük az 
olvasót a Word, az Excel, a PowerPoint, az Outlook, az Access, a 
Picture Manager és a SharePoint Designer használatába. Ezeken 
kívül áttekintjük az elvárt elméleti alapokat is.
Figyelembe vettük a különböző követelményeket (NAT, OKJ, 
ECDL), de azokon jelentősen túlléptünk, hogy a tárgyalt ismeretek 
megfeleljenek a mindennapok elvárásainak.

(272 oldal, bolti ára 1.974 Ft, oktatási ára 1.530 Ft)

Windows 10 és Office 2016 felhasználóknak (JO-0179)

Könyvünkben megismertetjük az Olvasót a Windows 10 legfon-
tosabb beállításaival, alkalmazásainak használatával, külön figyel-
met szentelve a fényképek kezelésére. Bemutatjuk a Microsoft 
Edge böngésző különleges szolgáltatásait. Áttekintjük az elméleti 
alapokat, a Word, az Excel, a PowerPoint, az Outlook, az Access, 
a SharePoint Designer programok használatát.
Könyvünk ismeretanyagát főleg gyakorlati példákon és mintafel-
adatokon keresztül dolgoztuk fel. A gyakorlati ismeretek feldolgo-
zásához kiváló hátteret biztosított az Office 2016 programcsomag. 

(304 oldal, bolti ára 2.495 Ft, oktatási ára 1.530 Ft) 

Windows 8 és Office 2013 felhasználóknak (JO-0178)

A Windows történetében a Windows 95 megjelenése óta nem tör-
tént ekkora változás az operációs rendszer szemléletében, mint a 
Windows 8 esetében. A felhasználóknak számos funkciót szinte újra 
kell tanulniuk. 
Könyvünkben bevezetjük az Olvasót a Windows 8 alkalmazásai-
nak használatába. Áttekintjük az elméleti alapokat, bemutatjuk az 
Internet Explorer 10 újdonságait, a Word, az Excel, a PowerPoint, az 
Outlook, az Access, a Fotótár és a SharePoint Designer programok 
használatát.

(300 oldal, bolti ára 2.495 Ft, oktatási ára 1.530 Ft)
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Otthoni és irodai hálózatok zsebkönyve (JO-0353)
 (Második kiadás)
Sok mai háztartásban több számítógép is előfordul, nem beszél-
ve az okostelefonokról és tabletekről, amelyek mind internethez 
kapcsolódnak. A listát bővíthetjük tévékkel, játékkonzolokkal. Az 
okoseszközök listája évről évre tovább bővűl. 
A könyvben az alapoktól indulva, gyakorlati példákon át ismerke-
dünk meg a hálózat építőelemeivel és azok alapvető beállításaival. 
Kialakítjuk az otthoni hálózatot, csatlakoztatjuk az internetre, és 
beállítjuk a vezeték nélküli hozzáférést. Az utolsó fejezetben egy vál-
lalati szolgáltatáscsomaggal is megismerkedünk, ami cégek, iskolák 
számára nyújt e-mail és csoportmunka-szolgáltatásokat. 

 (182 oldal, bolti ára 980 Ft)

Az Excel példákon keresztül (JO-0237)

Ebben a könyvben szisztematikusan felépített, könnyen áttekinthe-
tő, egyszerűen példákon át vezetjük be az olvasót a táblázatkeze-
lésbe – természetesen az Excel eszközeivel. A könyv egyes fejezetei 
többé-kevésbé önállóan, akár más sorrendben is feldolgozhatók. 
Érdemes a kidolgozott példákat a leírás alapján, a fejezetek végén 
kitűzött feladatokat pedig önállóan, számítógép mellett megolda-
ni. Az ehhez szükséges nyers fájlok a könyv weblapjáról tölthetők 
le. Segítségként a fejezetek végén a használt függvények összefog-
lalása, valamint képlet alkalmazását igénylő feladatok esetén a 
feladatok megoldása is szerepel.

(204 oldal, bolti ára 1.995 Ft)

Az SQL példákon keresztül (JO-3012)
 (Második kiadás)
Az SQL a relációs adatbázis-kezelők széles körben elterjedt lekérde-
zési nyelve. Az SQL használatának megismeréséhez, elsajátításához 
ezért nagy segítséget nyújt egy szisztematikusan felépített példasoro-
zat áttekintése. 
A könyv 33 feladatcsoportba rendezve közel 90 kidolgozott, fokoza-
tosan nehezedő, valósághű feladaton keresztül vezeti be az Olvasót 
az SQL alkalmazásába. Az SQL megértését segíti, hogy minden 
feladatra több megoldás is található a példatárban. Az Olvasó tovább 
bővítheti az ismereteit a fejezetek végén lévő több, mint 100 gyakorló 
feladat egyéni kidolgozásával. 

(244 oldal, bolti ára 2.476 Ft)

 Újdonságok
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Windows 8 fejlesztés lépésről lépésre (JO-0342)
 (Készült a devPortal.hu közösség támogatásával.)

A Windows 8 olyan fejlesztői platformot kínál, melynek segítségé-
vel a .NET fejlesztők, és a más platformokról érkezők is hasznosít-
hatják meglévő C++ vagy HTML/JavaScript tudásukat. Ez a könyv 
azt tűzte ki céljául, hogy bevezeti az Olvasót a Windows 8 stílusú 
alkalmazások készítésének alapjaiba.
Az egyes fejezeteket igyekeztünk úgy kialakítani, hogy azok a 
legelsőtől az utolsóig folyamatosan feldolgozhatók legyenek. Nem 
törekedtünk arra, hogy azt tankönyvszerűen – egységes és száraz 
stílusban – írjuk, minden egyes fejezet az alkotójának saját stílusát, 
megközelítésmódját tükrözi.

(272 ol da l, ára 2.495 Ft)

 Programozási ismeretek - haladóknak

Windows Azure lépésről lépésre (JO-0344)
 (Készült a Microsoft Magyarország megbízásából.)

A felhő a következő években gyökeresen átalakítja az informati-
kát. A Windows Azure a Microsoft felhőplatformja. Kulcsrakész 
felhőinfrastruktúrát és –platformot nyújt az üzemeltetőknek és a 
fejlesztőknek. Ismerős technológiákra (Windows Server, .NET) 
épül, támogatja a népszerű nyílt forráskódú rendszereket (Linux, 
PHP, stb.), és együttműködik az elterjedt menedzsment- és fejlesz-
tőeszközökkel (pl. System Center, Visual Studio, Eclipse).
Ez a könyv átfogó képet ad a platform képességeiről és könnyen 
követhető, gyakorlatias lépéseken keresztül vezet be a használatába.

(342 ol da l, ára 2.495 Ft)

Silverlight 4 (JO-0334)
 (Készült a devPortal.hu közösség támogatásával.)

Ez a könyv a Microsoft Silverlight 4 technológiáját mutatja be, 
hogy a szakmai közösség magyar nyelven juthasson hozzá az ala-
pok elsajátításához szükséges információkhoz.
Tömören áttekinti a Silverlight 4 képességeit, segít megérteni 
szemléletmódját, felhasználási lehetőségeit. Így azokat a gyakorlati 
tapasztalatokat igyekszik átadni, amelyek segítségével a technoló-
gia birtokba vehető.
Az egyes fejezetek egymásra épülnek, az első fejezettől az utolsóig 
folyamatosan feldolgozhatók, stílusukban azonban egy felhasználói 
csoport kötetlen összejövetelének hangulatát idézik.

(333 ol da l, ára 1.995 Ft)
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C# programozás lépésről lépésre (JO-0340)

A C# (ejtsd: szí-sárp) a .NET egyik fő programozási nyelve, 
1999 –ben Anders Hejlsberg vezetésével kezdték meg a fejlesztését.  
A C# tisztán objektumorientált, típusbiztos, általános felhasználá-
sú nyelv. A tervezésénél a lehető legnagyobb produktivitás elérését 
tartották szem előtt. 
A nyelv elméletileg platform független, így létezik Linux és Mac 
fordító is, de a .NET programozáshoz a legjobb választás a Visual 
Studio. A „nagy” fizetős változatok (Professional, Ultimate) mel-
lett létezik az ingyenes Express család is, amelynek tagjai szinte 
teljes körű szolgáltatást nyújtanak.

(288 oldal, bolti ára 2.480 Ft, oktatási ára 1.590 Ft)

Scratch Neked! (JO-0255)

A Scratch környezet alkalmas arra, hogy olyan gyerekeknek tanít-
sunk programozást, akiket eddig csak nagyon nehezen, vagy nem 
tudtunk bevonni. Iskolában, kis óraszám, akár 2-3 óra is alkalmas 
arra, hogy belekóstoljanak a diákok a programozásba. A belépési 
szint nagyon alacsony, gyakorlatilag csak olvasni és egér használa-
tot kell tudni hozzá, ugyanakkor pedig nagyon magas szintre is el 
lehet benne jutni: objektumok/szereplők, változók, listák, párhu-
zamos programozás.

(152 oldal, színes, bolti ára 2.395 Ft, oktatási ára 1.980 Ft)

A programozás alapjai Visual Basic .NET-ben (JO-0253)

A programozás világában tett első lépések során két dolgot kell 
megtanulnunk: hogyan működik a program, és hogyan kell azt lét-
rehozni. Ebben a könyvben ezt a kettős célt a Visual Basic 2008-as 
eszközeivel érjük el. 
A könyvet azoknak ajánljuk, akik pl. az emelt szintű érettségi vizsgá-
ra készülve, a modern grafikus felület lehetőségeit kihasználva sze-
retnének megismerkedni a programozás alapjaival.
Az elméleti hátteret ezért nyelvfüggetlenül fogalmaztuk meg, 
nagy hangsúlyt fektettünk a kisebb-nagyobb mintapéldákra, míg a 
nyelvspecifikus ismereteket táblázatokba rendeztük.

(232 oldal, bolti ára 1.974 Ft, iskolai ára 1.450 Ft)
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Rajzoljunk CAD programokkal! (JO-0371)
 (AutoCad 2007, Mechanical Desktop, Inventor)

Ön most ismerkedik a CAD programok alapjaival, vagy meglévő 
tudását szeretné elmélyíteni? ECDL CAD modul, alapfokú vagy 
üzemeltetői AutoCad vizsgára készül? Érdeklődik a korszerű tér-
beli tervező programok iránt? 
Lapozzon bele könyvünkbe, amelynek példaanyagát úgy állítottuk 
össze, hogy az olvasó könnyen elsajátíthassa az egyes AutoDesk 
programok szerkesztési módszereit, és összehasonlíthassa a szem-
léletbeli különbségeket! Az áttekinthetőség érdekében a 3D grafi-
kát tárgyaló rész színes kivitelben készült.

(256 oldal, bolti ára 2.940 Ft, oktatási ára 1.890 Ft)

Modern munkakörnyezet építése
Windows Server 2012, Windows 8 és Office 365 alapokon (JO-0343)

 (Készült a Microsoft Magyarország megbízásából.)

A könyv elsősorban a kis- és középvállalati rendszergazdáknak szól.
A fejezetekben végignézzük egy komplett infrastruktúra kialakí-
tását, gyakorlati ötletekkel, tanácsokkal látjuk el, és bemutatjuk 
a legújabb technológiákat, köztük a magas rendelkezésre állás, a 
virtualizáció és a powershell alapú üzemeltetés újdonságait.
Az utolsó fejezetben bemutatjuk az Office 365 termékcsaládot, 
annak szolgáltatásait, és végigvezetjük Önt a bevezetés, migrálás 
és üzemeltetési feladatokon.

(240 oldal, ára 2.495 Ft)

Windows Server 2008 R2 (JO-0337)
 ... A kihívás állandó

Könyvünk bemutatja a Microsoft sok új szolgáltatást hozó Server 
2008 hálózati operációs rendszerét, és annak legújabb változatát, a 
szintén sok új képességet felvonultató a Server 2008 R2-t is.
A szerző a TechNet program korábbi szakmai vezetője, ebben a 
könyvben összefoglalta és kiegészítette a rendszergazdák részére 
szervezett „Informatika Tisztán” sorozat előadásait.
A könyv megírása során bizonyos rendszergazdai alapismereteket 
feltételezett ugyan, de művét igyekezett jól érthetően, és ahol szük-
séges ott a „lépésről lépésre” szinten leírni az ismereteket, hogy az 
olvasó a megszerzett tudás rutinná átalakíthassa.

(313 ol da l, ára 1.995 Ft)
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Vállalati szintű projektirányítás MS Office Project 2010 segítségével  
 (JO-0322)
A szerző MS Office Projecttel foglalkozó könyveit egyaránt használ-
ják a felsőoktatásban és a tanfolyami képzésben.
A Project 2010-es változata tovább tágította a program látókörét és 
szemléletmódját, új képességei igyekeznek lefedni a projektek egész 
életciklusát. Megváltozott a kezelőfelülete és a beépítettek több, a 
felhasználók által régen várt opciót is.
A különféle problémákat lépésről lépésre bemutató gyakorló felada-
tok a könyv CD mellékletére kerültek, a szerző azokat animációkon 
keresztül mutatja be. A könyvben egy kedvezményes tanfolyami 
oktatásra feljogosító kupon is található.

(360 oldal, bolti ára 6.930 Ft, oktatási ára 4.990 Ft)

Webszerkesztés könnyedén (JO-0236)

Ha Ön diák vagy kisvállalkozó és saját honlapot szeretne, akkor 
használja a SharePoint Designert! Mivel a Microsoft Office prog-
ramcsalád része, menürendszere hasonlóan épül fel a többi Office-
szoftverhez, így kezelése könnyen elsajátítható. A program ingyen 
letölthető az internetről.
Ez a könyv nélkülözhetetlen azoknak, akik saját profi honlapjuk-
kal jelen szeretnének lenni az interneten. Példák segítségével elsa-
játíthatják a weblapszerkesztés lépéseit. 
Kezdőknek, középhaladóknak és érettségizőknek egyaránt ajánl-
juk a könyvet.

(172 oldal, bolti ára 1.974 Ft, oktatási ára 1.365 Ft)

Esztétikus dokumentumok Worddel (JO-0232)

Ezt a könyvet azoknak szántuk, akik a Word használatának alapjait 
már ismerik, ám szeretnének a szövegszerkesztés mesterévé válni. 
A könyv először áttekinti a dokumentumok, kiadványok készíté-
sének évszázadok alatt kialakult sajátosságait, majd típusonként 
tárgyalja azokat. Részletesen megismerkedhetünk a hivatalos do-
kumentumok, a tanulmányok, a marketing jellegű kiadványok ké-
szítésének szabályaival, de a szerző kitér a könyv és az újság jellegű 
kiadványok készítésére is.
A könyv elnyerte „Az év informatika tankönyve” címet.

(176 oldal, bolti ára 1.960 Ft, oktatási ára 1.365 Ft)
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Középiskolára előkészítő feladatok - Matematika (JO-0511)

A feladatgyűjtemény az átlagos vagy annál nehezebb feladatok 
módszeres áttekintésével és begyakoroltatásával segíti a négy évfo-
lyamos középiskolai felvételi vizsgára készülőket. 
A rutinszerűen kitűzhető egyszerű feladatokkal nem foglalko-
zik, viszont a típuspéldák és a nehezebb feladatok esetében  
a megoldások menetét is tartalmazza. 
A szerzők több évtizedes tapasztalataikat foglalták össze, és figye-
lembe vették az új tantervi elvárásokat is. 
A könyvet elsősorban szervezett formában felkészülő tanulók ré-
szére ajánljuk.

(136 oldal, bolti ára 1.680 Ft, oktatási ára 987 Ft)

Biztosan sikerül? (JO-0522)
Felkészülés a 6 évfolyamos gimnáziumok felvételi vizsgájára...

Feladatgyűjteményünk témakörönként csoportosítva, fokozatosan 
nehezedő feladatok segítségével készíti fel a tanulókat a felvételi 
követelmények elsajátítására; mindkét tárgyhoz tartalmaz azonban 
5-5 vegyes feladatsort is. A példatárat szakkörökre, tanórai diffe-
renciálásra és vetélkedőkre is ajánljuk, mivel az alapkészségek elsa-
játítására, a logikus gondolkodás fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. 
A kötet tartalmazza a megoldásokat is, így egyaránt alkalmazható 
egyéni és csoportos munkára.

(215 oldal, bolti ára 1.995 Ft, oktatási ára 1.395 Ft)

A versenyúszás alapjainak oktatása (JO-2012)
 (Második kiadás)

Kiss Miklós, aranyérmes úszóink (pl. Egerszegi Krisztina, Cseh 
László) első edzője ebben a könyvben mutatja be azt a módszert, 
amely megalapozta tanítványai sikerét. 

„Nyugodtan mondhatom, hogy ez a könyv minden úszásoktatás-
sal foglalkozó edzőnek »bibliája« lehet. A »mit miért és hogyan 
tanítsunk, hogyan javítsunk« brilliáns logikája segítséget nyújthat 
nemcsak az edzőnek, hanem versenyzőnek, szülőnek egyaránt.” 
(Kiss László, szövetségi kapitány)

(színes, 272 oldal, bolti ára 4.830 Ft, oktatási ára 3.864 Ft)


