
Ajánló bibliográfia érettségizőknek 
  

A 2010 után megjelent könyvekből készült ajánlatunkkal szeretnénk hozzájárulni azon diákok munkájához, akik 
könyvtárunk segítségével tanulnak felvételijükre, érettségijükre. Az egyes tantárgyak köré csoportosítva gyűjtöttük 
össze azokat a könyveket, amelyek megkönnyíthetik a tanulást: az általános tájékoztatók után a matematika, a 
fizika, a kémia, a biológia, a földrajz, a történelem, a magyar nyelv és irodalom és az egyes idegen nyelvekkel 
kapcsolatos ismereteket tartalmazó kötetek találhatók. A címekre kattintva a könyvtár katalógusában lehet 
megnézni az adott kiadvány adatait, kölcsönözhetőségét. Sikeres felkészülést! 

Petényi Erzsébet 

2018. 

  

Általános tájékoztatók, összefoglalók 

Felvételi tájoló : 2015 

Hogyan vizsgázz sikeresen? 

Villámolvasás a gyakorlatban : tanulj meg tanulni! 

  

Biológia 

3333 fogalom biológiából 

Biológiai fejtörők és tesztek 

Biológia : középiskolásoknak, érettségizőknek 

Érettségi mintafeladatsorok biológiából 

Érettségi témakörök vázlata biológiából 

Színes érettségi tételek biológiából 

  

Fizika 

Érettségi mintafeladatsorok fizikából 

Érettségi témakörök vázlata fizikából : közép- és emelt szinten 

Fizika : középiskolásoknak, érettségizőknek 

  

Földrajz 

Érettségi témakörök vázlata földrajzból 

Földrajzi atlasz középiskolásoknak 

  

Informatika 

Érettségi mintafeladatsorok informatikából 

  

Kémia 

Érettségi mintafeladatsorok kémiából 

Így készülj a kétszintű érettségire kémiából! 

  

Idegen nyelvek 

  

Angol nyelv 

http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b241922
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b199768
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b215532
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b236651.2
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b206555
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b248712.2
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b259374
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b255590
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b258603
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b258605
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b245243
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b248107
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b259011
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=cx647241
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b259373
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b258600
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b214939.2


1000 questions 1000 réponses : társalgási gyakorlatok a középszintű és emelt szintű érettségire és a közép- és 
felsőfokú nyelvvizsgákra. 

Angol elöljárós és határozós igék szótára : 2250 angol többszavas ige magyarázata angol és 
magyar példamondatokkal 

Angol - magyar, magyar - angol tanulószótár érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak 

Easy writing 

Életmentő tanácsok sikeres angol/német írásbeli nyelvvizsgákhoz 

Érettségi - angol feladatsorok 

Érettségi mintafeladatsorok angol nyelvből 

Érettségi mintafeladatsorok angol nyelvből : 8 írásbeli emelt szintű feladatsor 

Longman érettségi aktivátor 

Speak simply B2! : angol szóbeli érettségire és nyelvvizsgára (telc, ECL) : vita és érvelés, képleírás és témakifejtés 

  

Francia nyelv 

Francia - magyar, magyar - francia tanulószótár érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak 

  

Német nyelv 

1000 Fragen 1000 Antworten : német felsőfok 

Életmentő tanácsok sikeres angol/német írásbeli nyelvvizsgákhoz 

Érettségi mintafeladatsorok német nyelvből 

Érettségi - német : feladatsorok a középszintű írásbeli vizsgára 

Német-magyar magyar-német tanulószótár érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak 

Sprich einfach B2! : német szóbeli érettségire és nyelvizsgára : Goethe, telc, ECL : vita és érvelés : képleírás és 
témakifejtés 

Szóbeli feladatok a német emeltszintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra 

 Szóbeli témakörök és szituációk a német középszintű érettségire 

  

  

  

Olasz nyelv 

Olasz - magyar tematikus nyelvvizsgaszótár : olasz A1, A2, B1, B2 

  

  

Egyéb nyelvek 

888 kérdés és válasz spanyol nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára és érettségire készülőknek] 

Orosz - magyar, magyar - orosz tanulószótár érettségizőknek és  nyelvvizsgázóknak, 

Spanyol - magyar, magyar - spanyol tanulószótár érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak 

Tudáspróba oroszból nyelvvizsgázóknak, érettségizőknek, felvételizőknek : orosz nyelvtani problémák tesztek 
tükrében 

  

  

  

Magyar nyelv és irodalom 

160 tétel magyar nyelv és irodalomból 

http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b252193
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http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b118421
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b118421
http://opac.jamk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b259383


2017. évi érettségi tételek magyar nyelv és irodalomból 

Érettségi - magyar nyelv és irodalom : középszinten 

Érettségi mintafeladatsorok magyar nyelv és irodalomból 

Érettségi témakörök vázlata magyar nyelvből : közép- és emelt szinten 

Hogyan elemezzünk verset? 

Magyar nyelv és irodalom : emelt szintű érettségi 2015 

Magyar nyelv és irodalom : emelt szintű érettségi 2016 

Magyar nyelv és irodalom : emelt szintű érettségi 2017 

Verselemző érettségizőknek 

  

  

  

Matematika 

Érettségi - matematika : középszinten 

Matematika : emelt szintű érettségi 2015 

Matematika : emelt szintű érettségi 2017 

Matematikai tételek és összefüggések 

Rendhagyó matek 1. 

Rendhagyó matek 2. 

  

Testnevelés 

Hogyan csináljam? 

  

Történelem 

1111 fogalom történelemből 

12 próbaérettségi történelemből 

Érettségi témakörök vázlata történelemből 

Érettségi - történelem : középszinten 

Lábjegyzet a történelemhez 

Történelem : emelt szintű érettségi 2015 

Történelem : emelt szintű érettségi 2016 

Történelem : emelt szintű érettségi 2017 

Történelem : felkészítő könyv a középszintű érettségire 

Történelmi atlasz középiskolásoknak 

Történelmi évszámok gyűjteménye/ 
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