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Tantárgy / osztály Szerző(k) A tankönyv címe Kiadó / Kiadás éve Megjegyzés 
Magyar nyelv és irodalom 

I. osztály  Olvasókönyv a középiskolák 
I. osztálya számára 

 Megfelelő magyar nyelvű 
tankönyv / olvasókönyv 
hiányában a diákok a 
szükséges tananyagot a 
szaktanártól kapják. 

II. osztály Gerold László – Bori Imre Olvasókönyv a középiskolák 
II. osztálya számára 

Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva, 2004., 
2008. 

 

III. osztály  Olvasókönyv a középiskolák 
III. osztálya számára 

 Megfelelő magyar nyelvű 
tankönyv / olvasókönyv 
hiányában a diákok a 
szükséges tananyagot a 
szaktanártól kapják. 

IV. osztály 
 

 Olvasókönyv a középiskolák 
IV. osztálya számára 

 Megfelelő magyar nyelvű 
tankönyv / olvasókönyv 
hiányában a diákok a 
szükséges tananyagot a 
szaktanártól kapják. 

I – IV. osztály  Magyar nyelv a középiskolák 
I-IV. osztálya számára 

 Megfelelő magyar nyelvű 
tankönyv / feladatlap 
hiányában a diákok a 
szükséges tananyagot a 
szaktanártól kapják. 

Srpski jezik kao nematernji / Szerb mint nem anyanyelv 
I. osztály G. Štasni, N. Dobrić, D. 

Zvekić-Dušanović 
SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK 
- srpski kao nematernji jezik 
za prvi razred gimnazije 
RADNA SVESKA - srpski kao 
nematernji jezik za 1. razred 
gimnazije 

Zavod  

II. osztály G. Štasni, N. Dobrić SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK 
- srpski kao nematernji jezik 
za drugi razred gimnazije  
RADNA SVESKA - srpski kao 
nematernji jezik za 2. razred 
gimnazije 

Zavod  
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III. osztály G. Štasni, N. Dobrić SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK 
- srpski kao nematernji jezik 
za treći razred gimnazije  
RADNA SVESKA - srpski kao 
nematernji jezik za 3. razred 
gimnazije 

Zavod  

IV. osztály G. Štasni, N. Dobrić SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK 
- srpski kao nematernji jezik 
za četvrti razred gimnazije  
RADNA SVESKA - srpski kao 
nematernji jezik za 4. razred 
gimnazije 

Zavod  

Angol nyelv 
I. osztály  Focus  2 Pearson  
II. osztály  Focus  3 Pearson  
III. osztály  Focus  4 Pearson  
IV. osztály  Focus  5 Pearson  

Német nyelv 
I. osztály  Schritte international 3 neu Heuber  
II. osztály  Schritte international 3 neu Heuber  
III. osztály  Schritte international neu 4 Heuber  
IV. osztály  Schritte international 5 Heuber  

Latin nyelv 
I. osztály    Nem létezik magyar nyelven.  

Az összes tananyagot 
tanártól kapják. 

II. osztály    

Pszichológia 
II. osztály Biljana Milojević – 

Apostolović 
Pszichológia a gimnázium 
második osztálya számára 

 A tankönyv előkészületben 
van. 

Filozofija 
III. osztály M. Marković Logika, a gimnáziumok 3. 

osztálya, továbbá a jogi és 
irodatechnikai iskolák 3. 

osztálya számára 

  

IV. osztály M. Savić, V. Cvetković, N. 
Cekić 

Filozófia, a gimnáziumok és a 
szakiskolák 4. osztálya 

számára 

  

Szociológia 
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IV. osztály    Nem létezik magyar nyelven.  
Az összes tananyagot 

tanártól kapják. 
Földrajz 

I. osztály Рајко Голић, Дејан Шабић,  
Снежана Вујадиновић 

Географија 1 уџбеник за 
први разред Гимназије 

Логос Előkészületben a magyar 
nyelvű fordítás. 

II. osztály Дејан Шабић, Снежана 
Вујадиновић 

Географија 2 уџбеник за 
први разред Гимназије 

Логос Nincs magyar nyelvű 
fordítása. 

III. osztály Љиљана Гавриловић,  
Мирко Гаврић 

Географија 3 уџбеник за 
трећи разред Гимназије 

Завод за уџбенике Nincs magyar nyelvű 
fordítása. 

Történelem 
I. osztály Duško Lopandić, Ratomir 

Milikić, Manja Milinović  
Történelem 1, a gimnázium 
első osztálya számára 

Novi Logos, 2021. (új) -> 
ajánlott 

Előkészületben a magyar 
nyelvű fordítás. 

 Snežana Ferjančić,  
Tatjana Katić  

Történelem 1, a gimnázium 
első osztálya számára 

Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva, 2005. 
(régi) 

 

II. osztály Duško Lopandić, Aleksandra 
Kolaković, Manja Milinović   

Történelem 2, a 
gimnáziumok 
természettudományi 
szakának második osztálya 
számára 

Novi Logos. 2021.  Előkészületben a magyar 
nyelvű fordítás. 

III. osztály Milutin Perović  Történelem a 
társadalomtudományi-nyelvi 
és általános gimnáziumok III. 
osztálya számára. 

Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva 1997. 
 

Nincs tankönyv, így a régit 
használjuk.  

IV. osztály Kosta Nikolić et al.  Történelem a 
természettudományi-
matematikai gimnáziumok 
III. osztálya, illetve a 
társadalomtudományi-nyelvi 
és általános gimnáziumok IV. 
osztálya számára. 

Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva, 2004. 
 

 

Biológia 
I. osztály    Előkészületben a magyar 

nyelvű fordítás az 1. és a 2. 
osztály számára (Klett) A 3. 
és 4. osztályra nincs 
megfelelő tankönyv. A 

II. osztály    
III. osztály    
IV. osztály    
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tanulók minden tananyagot 
megkapnak a szaktanártól. 

Matematika 
I. osztály Feladatgyűjtemény (szerb 

nyelvű): Živorad Ivanović, 
Srđan Ognjanović:,  

Matematika 1 – zbirka 
zadataka i testova za prvi 

razred gimnazija i tehničkih 
škola 

Krug, 2010 Tankönyv: megfelelő magyar 
nyelvű tankönyv hiányában a 
diákok a szükséges 
tananyagot a szaktanártól 
kapják. 

II. osztály     
III. osztály     
IV. osztály     

Fizika 
I. osztály Raspopović M. Fizika a gimnáziumok első 

osztálya számára 
Zavod za udžbenike A tanár készíti elő, és küldi a 

diákoknak a tananyagot, 
feladatokat. II. osztály    

III. osztály    
IV. osztály    

Kémia 
I. osztály    Előkészületben a magyar 

nyelvű fordítás az 1. és a 2. 
osztály számára. 

II. osztály    
III. osztály    
IV. osztály    

Számítástechnika és informatika 
I. osztály    A tanár készíti elő, és küldi a 

diákoknak a tananyagot, 
feladatokat. 

II. osztály    
III. osztály    
IV. osztály    

Zenekultúra 
I. osztály Паладин А. Музичка култура за први 

разред гимназије општег 
типа 

Логос Nincs magyar nyelvű 
fordítása. 

II. osztály     
Képzőművészeti kultúra 

I. osztály Галовић, В, Гостовић Б. Ликовна култура за средње 
школе 

Завод за уџбенике Nincs magyar nyelvű 
fordítása. 

II. osztály  
 


