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Nemzeti Köznevelési Portál 

 

 Alsósoknak:  
http://www.egyszervolt.hu 
http://www.nepmese.hu 
http://www.olvasnijo.hu 
http://kismatek.hu/menu 
http://interaktivtabla.ucoz.hu/ 
http://www.fejlesztelek.hu 
 
 

Angol nyelv 
American English: For English Language Teachers Around the World 
 Angolnyelvtanítás.hu  
 Forrásanyagok nyelvtanításhoz  - A British Council online és nyomtatott forráskínálata. 
Humanising Language Teaching 
Hungarian– English glossary of academic terms 
IKT az angolórán - Tóth Éva tanulmánya linkgyűjteménnyel. 
Library of Congress: Education Resources 
Modern English Teacher 
 Nyelvoktatás helyi linkgyűjteménye  
 Nyelvpedagógiai  linkgyűjtemény - ELTE DELP 
 Nyelvtanuláshoz  segédletek - Általános linkgyűjtemény. 
 Szót árak  linktára  
Teaching  English - A British Council által működtetett honlap minden korosztály nyelvoktatásához 
módszertani segédleteket tesz elérhetővé. 
http://www.angoltanszek.hu/ 
http://www.angol-tanulas.hu/ 
http://www.tanoda.shp.hu/hpc/web.php?a=tanoda 
http://www.mywords.hu/ 

 
 

Biológia 
About Education: Animals & Wildlife 
About Education: Botany 
Bókay Árpád Országos Biológiaverseny 
Brehm: Az állatok világa 
Coleoptera. A Glossary of Entomological Terms 
Fodor József Országos Biológia Verseny 
Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny 
MAGUS: Multilingual Animal Glossary of Unveiled Synonyms - A magyar nyelvi megfelelőket is közli. 
Magyar Bioló giai T árs aság Pe d agó gu s  Sz ako szt ály  
Magyar Természettudományi Múzeum  
Magyar T ermészettudományi  Múzeum  letölthető  segédletei - Az állat- és növényvilág megismerését 
segítő foglalkozások vázlatai, illusztrált pdf, ppt fájlok. 
Mozaik Kiadó segédletei a Biológia tantárgyhoz 
Sulinet: Természetbúvár laboratórium:  Biológia 
Sulinet: Természetismeret  

https://www.nkp.hu/
http://www.egyszervolt.hu/
http://www.nepmese.hu/
http://www.olvasnijo.hu/
http://kismatek.hu/menu
http://interaktivtabla.ucoz.hu/
http://www.fejlesztelek.hu/
https://americanenglish.state.gov/
http://www.angolnyelvtanitas.hu/
https://www.britishcouncil.hu/angolnyelv-oktatas/forrasok
http://www.hltmag.co.uk/jun16/index.htm
http://seas3.elte.hu/seas/glossary.html
http://www.kre.hu/ebook/dmdocuments/oktatasi_segedanyag/chap_15.html
https://www.loc.gov/education/
https://www.modernenglishteacher.com/homepage/
http://konyvtar.uni-eger.hu/hu/tlhu/oktatas/nyelvoktatas
http://delp.elte.hu/links.htm#Universities
http://taneszkoz.lap.hu/nyelvtanulashoz_segedletek/15756723
http://konyvtar.uni-eger.hu/hu/tlhu/konyvtari-informaciok/teljes-szoveggel-elerheto-kezikonyvek/szotarak
https://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.angoltanszek.hu/
http://www.angol-tanulas.hu/
http://www.tanoda.shp.hu/hpc/web.php?a=tanoda
http://www.mywords.hu/
http://animals.about.com/
http://botany.about.com/
http://www.biologiaverseny.hu/
http://mek.oszk.hu/03400/03408/
http://www.coleoptera.org/p1154.htm
http://www.tudasert.hu/
http://www.kitaibelverseny.hu/
http://www.informatika.bf.uni-lj.si/magus-baltic%26ural-altaic.html
http://mbt-ped.mbt-biologia.hu/gen/pro/mod/alo/alo_kiiras.php?i_szo_azo=21
http://www.nhmus.hu/hu
http://www.nhmus.hu/hu/pedagogusoknak/letoltheto_anyagok
http://www.mozaweb.hu/tools.php?cmd=list&amp;category=TOOL&amp;subject_azon=BIO
http://www.mozaweb.hu/tools.php?cmd=list&amp;category=TOOL&amp;subject_azon=BIO
http://www.sulinet.hu/tlabor/biologia/szoveg/index.htm
http://www.sulinet.hu/tlabor/biologia/szoveg/index.htm
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/search/all/term%C3%A9szetismeret/magazine
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Sulinet: Tudásbázis: Biológia  

 Természet- és  Környezetvédő  Tanárok  Egyesülete 
UCMP Glossary 
USGS Library: Education - A világ legnagyobb, 1879-ben alapított természettudományi szakkönyvtárának 
oktatási segédletei. 
 Vadonleső : Önkéntesekkel  a természetért  

 
 
 

Ének-zene 
Gyűjtőlapok 
BMC  linktára – Hazai és külföldi zenekarok, előadók, rendezvények, kiadók, folyóiratok, operaházak, 
zeneoktatás. 
Classica 
Consort Zenei Alapítvány:  Linkek – A gyűjtemény a hazai és a külföldi zeneoktatás intézményeit, lemez- 
és zeneműkiadókat, előadókat, zenekarokat, fesztiválokat, koncerthelyszíneket tesz elérhetővé. 
 Egyházzene magyar és külföldi  linkek 
Lap.hu: Zene – A legnagyobb magyar linkgyűjtemény zenei témában, a kategóriái között: előadó magyar, 
előadó külföldi, műfaj, hangszer, komolyzene stb. 
Magyar online forrás: Folklór  
Magyar zenei portál: Linktár  
 Magyarországi régizene együttesek  és  előadók  – Béke Csaba lantművész linkgyűjteménye) 
 Síp műhely,  a népi fúvóshangszerek honlap linkajánlója  
Kutató és képző intézmények, közgyűjtemények 
Budapest Music Centert (BMC) Magyar Zenei Információs Központ – Művészadatbázis, zenemű-adatbázis. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Zenemû- és Médiatár 
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyûjtemény 
 Hagyo mán yok  Ház a  
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - Zeneakadémia 
LFZE Egyházzene Tanszék és a Magyar Egyházzenei Társaság honlapja Egyházzene.hu Zene és Liturgia 
– Egyházzenével foglalkozó intézmények, folyóiratok, cikkek, linkek gyűjtőhelye. Információk találhatók 
a Magyar Egyházzene folyóiratról és az Egyházzenei Tanszakról. 
LFZE: Kodály Intézet  
Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet 
MTA BTK Zenetudományi Intézet 
MTA BTK ZTI: Zenetörténeti Múzeum 
Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemûvészeti Intézet 
Országos Széchenyi Könyvtár Zenemûtára 
SzIE Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 
Szegedi Tudományegyetem Zenemûvészeti Kar 
Szervezetek 
AIBM Magyar Nemzeti Csoport 
International Association of Music Librarie (IAML) 
Magyar Alkotó mûvészek Országos  Egyesülete  
(MAOE) Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége  
Magyar Zenei Tanács 
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége  
 Művészeti Szakszervezetek Szövetsége  
Hangversenytermek 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia
http://ttk.pte.hu/TKTE/
http://ttk.pte.hu/TKTE/
http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/glossary.html
https://education.usgs.gov/
http://www.vadonleso.hu/rolunk/
http://info.bmc.hu/linkek
http://www.classica.hu/main/zenekarok_fo.php
http://www.consort.hu/linkek.html
http://egyhazzene.hu/letoltesek-linkek/linkek/
http://www.lap.hu/zene/
http://hungaria.org/hal/folklor/
ttp://www.bekecsaba.hu/regizene-linkgyujtemeny.html
ttp://www.bekecsaba.hu/regizene-linkgyujtemeny.html
http://sipmuhely.lapunk.hu/?modul=oldal&amp;tartalom=1179481
http://info.bmc.hu/
http://www.lib.unideb.hu/hu/mediatar
http://www.hagyomanyokhaza.hu/
http://lfze.hu/hu/kezdolap
http://egyhazzene.hu/
http://egyhazzene.hu/
http://kodaly.hu/hu/rolunk
http://www.liturgia.hu/
http://zti.hu/index.php/hu/
http://zti.hu/index.php/hu/muzeum
http://www.uni-miskolc.hu/~bbziweb/
http://www.oszk.hu/zenemuvek
http://zene.sze.hu/kezdolap
http://www.music.u-szeged.hu/
http://media.lib.unideb.hu/zksz/aibm/
http://www.iaml.info/
http://www.alkotok.hu/
http://www.alkotok.hu/
http://www.aho.hu/
http://www.hunmusic.hu/
http://www.mzmsz.hu/
http://www.muvesz-vilag.hu/


Linkajánló iskolai tantárgyanként / összeállította: Kulcsárné Bernáth Hajnalka 

4 
 

Magyar Állami Operaház  
 

 Mûvészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem 
Adatbázisok, portálok, letölthető kották 
MTA Zenetudományi Intézet on-line adatbázisainak  közös gyűjtőoldala  
 Bartók   Béla   Emlékmúzeum:  Linkek -  A MTA BTK ZTI Bartók  Archívum és  egyéb Bartókkal kapcsolatos 
adattárak mellett elérhető a  Kodály  Zoltán  és Liszt Ferenc Emlékmúzeuma . 
CAO-ECE – Közép-európai lokális zsolozsmahagyományok elemzését célzó kutatási program. 
Choral Public Domain Library Kottaadatbázis  
Classical Net – Angol nyelvű portál hírekkel és sajtótermkekkel. 
 Egyház zene.hu kottagyűjteménye  
Gramofon  Online –  Magyarországon  nyomott  és  kiadott,  78-as  fordulatszámú  hanglemezek  felvételeit 
gyűjti és dolgozza fel az 1906-os kezdetektől. 
IMSLP – A Petrucci Music Library az Internet legnagyobb Virtuális kottatára. Az oldal a wiki elvén működik, 
s 2006-tól több mint 50000 kotta került feltöltésre. Egyes kották közkincsnek minősülnek. 
La Scena Musicale - Angol és francia nyelvû zenei portál. 
Magyar népdaltípusok  példatára - Az MTA Magyar Zenetudományi Intézetének honlapján 1600 régi stílusú 
népdal kereshető és hallgatható a Dunántúltól Moldváig, Felvidéktől Délvidékig. 
Magyar zenetörténet 
Magyar Zeneszerzők 
A magyar zenetudomány bibliográfiája  (1900-1950) 
MTA BTK ZTI :„Lendület" 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum: Gyűjteményi adatbázis –1.500-2.000 adat 
az Archívumban őrzött dokumentumokról (zeneszerzői kéziratok, nyomtatott kották, könyvkiadványok, 
tanulmányok, hang- és filmfelvételek, fényképek, digitális gyűjtemények) és egyes dokumentumok 
digitalizált változata is elérhető. 
Musica International Database of choral music – Kóruszenei adatbázis. 
 Népzenei  és néptánc  Fotóachívum  
 Népzenei  olvasókönyv  (Se b ő  Ferenc) 
OperaGlass – Operakereső. 
 Operaportál – Hírek, interjúk és operalexikon. 
Oxford Music Online 
Publikált népzenei felvételek internetes adatbázisa 
RIPM (Répertoire International de la presse musicale) – Retrospektív index (1800-1950), zenei és 
zenetörténeti folyóiratok nemzetközi annotált bibliográfiája, sajtórepertórium. 
RILM  Abstracts of Music Literature – Korlátozott  hozzáférésű  repertórium a zene, népzene, tánc  és 
határterületei a témái között. 
RISM  (Repertoire  Internationale  des  Sources  Musicales) –  Forrásrepertórium,  kéziratos  zeneművek, 
kottanyomtatványok nemzetközi gyűjtõkörű forrásjegyzéke. 
Spotify.com – Hatalmas ingyenes zenei adatbázis. 
Több nyilvános keresőfelületű adatbázis, a teljes szöveg elérése csak az egyetem (EKE) hálózatáról 
lehetséges 
Zenei lexikon (Szabolcsi Bence - Tóth Aladár, 1955) 
Zenepedagógiai adatbázis 
Zenei folyóiratok: 
Magyar Zenei Folyóiratok Digitális Adatbázisa  
 Café Momus komolyzenei magazin 
Fidelio „magaz in " - Klasszikus, jazz- és világzene. 
Fontes Artis Musicae – Angol nyelvű lap, az IAML jelenteti meg. 

http://www.opera.hu/
https://www.mupa.hu/rolunk/az-epuletrol/bartok-bela-nemzeti-hangversenyterem
http://db.zti.hu/
http://www.bartokmuseum.hu/linkek.html
http://kodaly.hu/hu/muzeum
http://lisztmuseum.hu/
http://earlymusic.zti.hu/cao-ece/cao-ece.html
http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page
http://www.classical.net/
http://egyhazzene.hu/letoltesek-linkek/kottak/
http://gramofononline.hu/
http://imslp.org/
http://www.scena.org/
http://www.nepzeneipeldatar.hu/
http://www.hungarian-composers.com/
http://www.hungarian-composers.com/
http://www.hungarian-composers.com/
http://db.zti.hu/mza_biblio/biblio_Kereses.asp
http://db.zti.hu/mza_gyujt/index.asp
http://www.musicanet.org/en/home
http://db.zti.hu/24ora/fotok.asp
http://folkradio.hu/folkszemle/cikk.php?id=35
http://folkradio.hu/folkszemle/cikk.php?id=35
http://opera.stanford.edu/main.html
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/%3Bjsessionid%3D5AD84242AE9287B2FD10E4B7EE6B7992
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/%3Bjsessionid%3D5AD84242AE9287B2FD10E4B7EE6B7992
http://db.zti.hu/24ora/dalok.asp
http://www.ripm.org/
http://www.rilm.org/
http://rism.ub.uni-frankfurt.de/index_e.htm
https://www.spotify.com/hu/
http://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/ktarhu/adatbazisok/elofizetett-adatbazisok
http://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/ktarhu/adatbazisok/elofizetett-adatbazisok
http://www.terrasoft.hu/kultura/kaboca/zeneilex/
http://zti.hu/index.php/hu/adatbazisok
http://db.zti.hu/mza_folyoirat/index.asp
http://www.momus.hu/
http://fidelio.hu/
http://www.iaml.info/fontes-artis-musicae
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Magyar Zene zenetudományi folyóirat (1960-) 
Muzsika folyóirat  és koncertkalendárium  
 Népzene.hu  

 

Parlando zenepedagógiai f o lyó irat (1959-) 
Zenemagazin.lap.hu – Magyar és külföldi folyóiratok linktára zenei műfajonkénti bontásban. 
Zenehallgatás online 
 Folkrádió  

 
 
 
 

Erkölcstan 
Nyílt hozzáférésű források 
Dictionary of Philosophical Terms and Names 
Directory of Philosophers 
EpistemeLinks: Philosophy Resources on the Internet 
Gallimard: Bibliotheque Philosophique – Klasszikus filozófiai szövegek eredeti nyelven, francia vagy angol 
fordításban. 
Filozofia Lap - Általános linkgyűjtemény. 
 Filozófiával kapcsolatos helyek a hálón  
 Gondolkodó  
Guide to Philosophy on the Internet 
History of Philosophy 
Internet Encyclopedia of Philosophy 
Magyar Nyelvű Filozófiai Irodalom – Az adatbázis mintegy 40 ezer 1881-től kezdődően rögzített  magyar 
nyelven megjelent filozófiai könyvben, illetve időszaki kiadványban publikált tanulmány és  közlemény 
bibliográfiai adatait tartalmazza. 
Open  Directory Project: Philosophy –  Filozófusok életrajza, munkássága, filozófiai folyóiratok, filozófiai 
diszciplínák, szervezetek, kutatások, kiadók. 
Philosophers 
Philosophical Journals – Online és nyomtatott filozófiai szakfolyóiratok külföldi linktára. 
Philosophy: Glossary of Terms by William J. Tsamis 
Philosophy Links – Szervezetek, könyvek és folyóiratok linktára. 
Philosophy Pages – Filozófiai fogalmak szótára, filozófusok portréja, a nyugati filozófia története. 
Philosophy Resorces on the Web - Encikopédiák, szervezetek, blogok linktára. 
Stanford Encyclopedia of Philosophy – Az írások kiegészülnek adott témában további forrásokhoz vezető 
linkekkel is. 
Szabadbölcsész, filozófia és etika tárgyú magyar nyelvű tananyagok, szakkönyvek 

 
 
 

Fizika 
About Education: Physics 
EDULINE segédanyagok: Fizika 
FIZKAPU - Hasznos segédletek a fizika tanításához. 
Fizika Lap - Általános linkgyűjtemény oktatói oldalak és feladattárak elérhetőségével. 
Fizikai kísérletek  gyűjteménye  
Institute of Physics 
Jedlik Ányos matematika és fizikaverseny 

http://www.magyarzene.info/
http://www.muzsika.net/
http://www.nepzene.hu/index.html
http://www.parlando.hu/
http://zenemagazin.lap.hu/
http://folkradio.hu/
http://www.philosophypages.com/dy/index.htm
http://users.ox.ac.uk/~worc0337/phil_pages.html
http://www.epistemelinks.com/
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-Philosophie
http://filozofia.lap.hu/
http://hps.elte.hu/mftweb/linkek.htm
http://gondolkodom.hu/
http://legacy.earlham.edu/~peters/gpi/dicts.htm
http://www.friesian.com/history.htm
http://www.iep.utm.edu/
http://www.fambof.nl/links/filosofie/
http://scienceworld.wolfram.com/biography/topics/Philosophers.html
http://users.ox.ac.uk/~worc0337/phil_journals.html
http://www.apologetics.org/glossary.html
http://philosophy.unc.edu/graduate/philosophy-links/
http://www.philosophypages.com/
http://www1.cmc.edu/pages/faculty/AKind/resources.htm
http://plato.stanford.edu/
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index80b0.html?option=com_tananyag
http://physics.about.com/
http://eduline.hu/segedanyagtalalatok/-1/36/_/_/1/1/0/10
http://www.fizkapu.hu/
http://fizika.lap.hu/
http://metal.elte.hu/~phexp/st_kgy.htm
http://www.iop.org/
http://fizikaverseny.lapunk.hu/
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 Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete  
 Mértékegység  átváltó  
 Öveges  Jó zsef  Tanáregylet - Fizikai versenyek kiírása és feladatok. 

 

 Öveges  József  Tanáregylet  módszertani  kiadványai A Picture Gallery of Famous Physicists 
The Physics Classroom 
Physics Dictionary 
Physics Education - International journal. 
PhysicsWorld 
Sulinet: Fizika 
Sulinet Természetbúvár laboratórium:  Fizika 
Sulinet Tudásbázis: Fizika 
http://www.vilaglex.hu/Fizika.htm 
A magyarországi fizika kultúrtörténete: http://www.termeszetvilaga.hu/kulonsz/k011/tartalom.html 

 

http://www.hires-fizikusok.comuf.com/ 
 

http://www.muszakiak.com/hiressegek/index.php 
 

http://www.muszakiak.com/jog/informacio-bazis-menulap.html 
 
 
 
 

Földrajz 
A földrajz  tan ít ása:  módszertani folyóirat – Tartalomjegyzéke (1993-2012) a Matarka adatbázisban. A 
földrajztanár elektronikus eszközkészlete: nEtSZKÖZKÉSZLET 
 Földrajztanárok  Baráti  Köre  
 Földtani  alapfogalmak 
Geography Education 
 Geomorfológiai fogalomgyűjtemény   
Magyar Földrajzi Múzeum  
Magyar természettudományi és tudománytörténeti dokumentumok 
Magyar Természettudományi Múzeum – Oktatási segédletek pedagógusoknak. 
Magyarország földtana (Hartai Éva) 
National Geographic - Oktatási segédletek a folyóirat portálján. 
Sulinet Természetbúvár Laboratórium: Földrajz 
Sulinet Tudásbázis: Földrajz 
Teleptani alapismeretek (Hartai Éva) 
Teachers.net 
Térképek a web magyar részén 
Természetföldrajzi fogalmak szótára 
U.S. Geologic Names Lexicon (Geolex) 
U.S. Geological Survey Library: Education - A világ legnagyobb, 1879-ben alapított természettudományi 
szakkönyvtárának oktatási segédletei. 
Válas György katalógusa [kulcsszó: földrajz, földtudományok, környezetünk] 
 Világatlasz - Térképek, hasznos információk, leírások elérhetősége. 

 

 

http://www.komal.hu/
http://www.komal.hu/
http://mafihe.hu/
http://www.digitaldutch.com/unitconverter/length.htm
http://www.ovegesegylet.hu/versenyek
http://www.ovegesegylet.hu/az_oveges_jozsef_tanaregylet_kiadvanyai
http://www.ovegesegylet.hu/az_oveges_jozsef_tanaregylet_kiadvanyai
http://www.physicsclassroom.com/
http://physics.about.com/od/glossary/
http://iopscience.iop.org/journal/0031-9120%3Bjsessionid%3DB1BF1BC292815E3DD8988B4439314C98.c4.iopscience.cld.iop.org
http://physicsworld.com/
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/search/all/fizika
http://www.sulinet.hu/tlabor/fizika/szoveg/index.htm
http://www.sulinet.hu/tlabor/fizika/szoveg/index.htm
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika
http://www.vilaglex.hu/Fizika.htm
http://www.termeszetvilaga.hu/kulonsz/k011/tartalom.html
http://www.hires-fizikusok.comuf.com/
http://www.muszakiak.com/hiressegek/index.php
http://www.muszakiak.com/jog/informacio-bazis-menulap.html
http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=92
http://netszkozkeszlet.ektf.hu/index2.html
http://netszkozkeszlet.ektf.hu/index2.html
http://fbk.hu/
http://mek.oszk.hu/02900/02910/02910.htm
https://geographyeducation.org/
http://mek.oszk.hu/02900/02911/02911.htm
http://www.foldrajzimuzeum.hu/
http://tudtor.kfki.hu/
http://www.nhmus.hu/hu/pedagogusoknak/pedagogusoknak
http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/~foldshe/mof00.htm
http://nationalgeographic.org/education/?ar_a=1
http://www.sulinet.hu/tlabor/foldrajz/szoveg/index.htm
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz
http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/~foldshe/telep00.htm
http://teachers.net/lessonplans/subjects/geography/
http://lazarus.elte.hu/hun/moterkep.htm
http://mek.oszk.hu/02900/02912/02912.htm
http://ngmdb.usgs.gov/Geolex/search
https://education.usgs.gov/
http://web.interware.hu/valas/Valas/katalog/katalog.htm
http://geography.about.com/od/index.htm
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Magyarország (játék): http://www.szimex-net.hu/mj/index.php?p=101 
 

Minden a Mátráról (földtörténet, növények, állatok, barlangok, látnivalók, stb.): 
http://www.matrahegy.hu/ 

 
 
 

OMSZ honlapja, az Ismeret-tár alatt meteorológiai alapismeretek, felhőatlasz, stb. található 
www.met.hu 

 

Online természetföldrajzi világatlasz: http://www.terkepek.net/ 
 

Térképes kvíz: http://www.geoquizzes.com/hu/ 
 

Természetrajzi fogalmak szótára: http://mek.oszk.hu/02900/02912/02912.htm 
 
 
 
 

Francia nyelv 
100 francia szótár linktára  
Dictionnaires et glossaires 
Dictionnaires-glossaires 
Francia nyelvoktatás Lap 
Francia nyelvtan Lap 
Francia oktatás Lap 
Franciatanulás Lap 

TLFI - A francia informatikai szaknyelv kincsestára. 
Többféle szótár helyi linktára 

 
 
 
 

Hittan 
Mai ige 

 

Egyházak 
BuddhaNet 
 Egységes  Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) és  Chábád  Lubavics Zsidó Nevelési- és Oktatási  Egyesület  
 Evangélikus portál  
Hare Krisna HomePage 
Islam Guide 
 Jezsuiták  Magyarországi Rendtartománya 
Magyar Katolikus Püspö ki  Konferencia portálja 
Magyar Zsidó  közösség 

 

 Magyarország templomai 
 Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) 
 Magyarországi Baptista Egyház  

http://www.szimex-net.hu/mj/index.php?p=101
http://www.matrahegy.hu/
http://www.met.hu/
http://www.terkepek.net/
http://www.geoquizzes.com/hu/
http://mek.oszk.hu/02900/02912/02912.htm
http://www.utm.edu/staff/globeg/vocab.shtml
http://www.francofil.net/fr/fle/refdic_fr.html
http://www.liensutiles.org/dico.htm
http://francia-nyelvoktatas.lap.hu/
http://francia-nyelvoktatas.lap.hu/
http://francianyelvtan.lap.hu/
http://francia-oktatas.lap.hu/
http://franciatanulas.lap.hu/
http://franciatanulas.lap.hu/
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
http://konyvtar.uni-eger.hu/hu/tlhu/konyvtari-informaciok/digitalis-kezikonyvek/szotarak/c/idegen-nyelvu-szotarak-es-forditasi-segedletek
http://www.maiige.hu/
http://www.buddhanet.net/
http://zsido.com/
http://www.evangelikus.hu/
http://www.harekrishna.com/
http://www.islam-guide.com/
http://www.jezsuita.hu/
http://www.jezsuita.hu/
http://uj.katolikus.hu/
http://uj.katolikus.hu/
http://www.zsido.hu/
http://www.magyartemplomok.hu/
http://www.maoih.hu/?page_id=7&amp;lang=hu
http://www.baptist.hu/
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 Magyarországi Református  Egyház  
 Magyarországi Zsidó  Hitközségek  Szövetsége  (MAZSIHISZ) 
Orthodox Christian Page 
 Paróchia.hu  – Görög katolikus magyar portál. 
 Parókia.hu  – Református magyar portál. 
 Protestáns  Honlap 
Szerzetesrendek Magyarországon  
 T aiz é  
Templomok és harangok a történelmi Magyarországon  
 Vallás  Lap – Általános linkgyűjtemény, több Magyarországon működő egyház elérhetősége. 

 

Intézmények, szervezetek 
 Apológia  Kutatóközpont -  Linktára  válogatás magyar, angol és egyéb nyelvű forrásokból a  
valláskutatás, egyházi szervezetek, teljes szövegű kiadványok köréből. 
European Christian Political Movement (ECPM) 
Georgetown University Department of Theology 
Katolikus Egyetemisták és  Főiskolások  Egyesülete,  
Szeged Magyar Patrisztikai Társaság  
Magyar Vallástudományi Társaság  
SZTE BTK Vallástudományi Tanszék, Vallástudomány Portál 
 Vatikán  honlap 
 Vatikán Lap – Általános linkgyűjtemény. 

 
 
 

Foglalkozásgyűjtemény és hulladékkezelés 
Digitális foglalkozásgyűjtemény és oktatásszervezési szoftver, a teljes körű használat regisztrációt igényel, 
de vannak regisztráció nélkül is jól használható tartalmak: http://realika.educatio.hu 

 

Korszerű hulladékkezeléshez szükséges ismeretek, amelyek birtokában elkezdhetik az otthoni és az iskolai 
szelektív hulladékgyűjtést. Játékok, óravázlatok, módszertár: http://www.hulladek-suli.hu 

 
 
 
 

Informatika 
Neumann János Számítástechnikai Társaság 
Diákversenyek informatikából 
Digitális számítógépek: programozott tananyag a számítástechnika tanításához és tanulásához 
Elektronikus tananyagok 
 Fülemüle  Országos Informatika Verseny 
Informatika. Ingyenes elektronikus tananyag 
Informatikai értelmező szótár  / Pluhá r Gáb o r  (2015) 
Informatika-Számítástechnika Tanárok  Egyesülete 
Internet helyi linktára  
Iskolai tehetséggondozás:  tesztek, feladatok - Linux, programozási  nyelvek és komplex  programozási 
feladatok. 

Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház  
 Webfejlesztés,  webáruház -készítés  elektronikus tananyag 

 

 

http://www.reformatus.hu/
http://www.mazsihisz.hu/
http://www.mazsihisz.hu/
http://ocf.org/OrthodoxPage/
http://www.parochia.hu/
http://www.parokia.hu/
http://zope.lutheran.hu/honlapok/protestans
http://uj.katolikus.hu/adattar.php?h=13
http://www.taize.fr/
http://www.templom.hu/phpwcms/index.php
http://vallas.lap.hu/
http://www.apologia.hu/
http://www.apologia.hu/linkek/
http://ecpm.info/
http://theology.georgetown.edu/
http://www.kefe.hu/bemutatkozas.html
http://www.kefe.hu/bemutatkozas.html
http://www.mpt.org.hu/
http://silver.drk.hu/MVT/cimlap.html
http://www.arts.u-szeged.hu/vallastudomany-index?objectParentFolderId=17568
http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html
http://vatikan.lap.hu/
http://realika.educatio.hu/
http://www.hulladek-suli.hu/
http://njszt.hu/ecdl
http://diakverseny.lap.hu/informatika/23289890
http://szamitogepek.gtportal.eu/
http://www.inf.unideb.hu/kmitt/konvkmitt/
http://www.tehetseggondozas.hu/index.php?f0=fulemule16
http://informatika.gtportal.eu/
http://mek.oszk.hu/00000/00083/00083.htm
http://mek.oszk.hu/00000/00083/00083.htm
http://www.isze.hu/
http://www.isze.hu/
http://konyvtar.uni-eger.hu/hu/tlhu/altalanos-informaciok-308/internet
http://www.tehetseggondozas.hu/index.php?f0=prgnyelvek
http://www.inf.unideb.hu/kmitt/
http://webfejlesztes.gtportal.eu/
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Kémia 
 Interaktív periódusosrendszer  
22 óraterv a kémia és  környezettan  tanításához  
30 PowerPoint prezentáció  diasor a kémia tanításához  
 Általános  és  Szervetlen Kémiai  Számítások - Elektronikus jegyzet és példatár a BME  Vegyészmérnöki 
Kar elsőéves hallgatói számára. 
Chemical Education Xchange (ChemEd X) 
Chemistry Online. A free website featuring tutorials and lecture content for Introductory and General 
Chemistry 
TheChemistryPlace 
Chemmybear. Chemistry and AP chemistry resources 
Az elemek perió du sos rendszere 
Encyclopedia of Chemistry 
General Chemistry Glossary 
Global Instructional Chemistry 
Kation. Az ELTE kémiaoktatási folyóirata  
 Középiskolai  Kémiai Lapok (2003-) 
Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztály 
A magyar vegyészet arckép csarn o ka  
Info.com: Chemistry 
The Periodic Table by WebElements 
Questia: Teaching Chemistry - Könyvek és cikkek adattára. 
SIRCh: Chemistry Courses on the Internet 
Sulinet: Kémia  
Sulinet:Természetbúvár laboratórium: Kémia 
 Sulinet :Tudásbázis:  Kémia  
Szakmódszertani honlapok 
Tanulságos kémiai kísérletek 
Online periódusos rendszer: http://web.inc.bme.hu/fpf/pt.html 

 

 
 
 

Környezetismeret 
Biológiai tudományok: Tanítási-tanulási segédletek helyi linktára 
Földtudományok: Tanítási -tanulási segédletek helyi linktára 
Shutterstocks - Ökölógia tárgyú szabadon felhasználható fényképek, rajzok, videók. 
Teaching Issues and Experimnets in Ecology (TIEE) - Az Ecological Society of America foiyóirata. 
 T erm észett ud o mán yos  Okt at ásmó d sz ert an i Centrum (ELTE) 
USGS Library: Education - A világ legnagyobb, 1879-ben alapított természettudományi szakkönyvtárának 
oktatási segédletei. 

 
 
 

Magyar irodalom 
 Alkotói portrék a magyar irodalomból – Az ELTE tanárai még 1998-ban a Sulinethez irodalomoktatáshoz 
Balassi  Bálint,   Petőfi   Sándor,   Arany   János,   Ady   Endre,   József Attila életművét tették online 
tananyagként elérhetővé. Hagyományos böngészőkkel (Netscape, Microsoft Internet Explorer) 

http://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm
http://ttomc.elte.hu/kiadvany/22-oraterv-kemia-es-kornyezettan-tanitasahoz-szerkesztheto-formaban-19-word-fajl-es-11-ppt
http://ttomc.elte.hu/kiadvany/30-powerpoint-prezentacio-diasor-kemia-tanitasahoz
http://web.inc.bme.hu/fpf/index.html
https://www.chemedx.org/
http://www.chemistryonline.com/
http://www.chemistryonline.com/
https://media.pearsoncmg.com/bc/abp/thechemistryplace/
http://chemmybear.com/
http://web.inc.bme.hu/fpf/pt.html
http://www.chemeurope.com/en/encyclopedia/
http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/glossary.shtml
http://www.ch.ic.ac.uk/GIC/
http://kation.elte.hu/
http://www.kokel.mke.org.hu/xli-evfolyam-2014/20143-szam.html
http://www.kemtan.mke.org.hu/
http://mek.oszk.hu/02000/02060/html/
http://www.info.com/search?qcat=web&amp;r_cop=search&amp;qkw=chemistry
https://www.webelements.com/
https://www.questia.com/library/science-and-technology/science-education/teaching-chemistry
http://www.indiana.edu/~cheminfo/c_course.html
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/search/all/K%C3%A9mia/magazine
http://www.sulinet.hu/tlabor/kemia/szoveg/index.htm
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia
http://www.kemtan.mke.org.hu/kemia-szakmodszertan/szakmodszertani-honlapok.html
http://www.kemtan.mke.org.hu/kemia-szakmodszertan/szakmodszertani-honlapok.html
http://vegyszer.chem.elte.hu/video/chemlab/index.html
http://web.inc.bme.hu/fpf/pt.html
http://konyvtar.uni-eger.hu/hu/tlhu/tudomanyagak/biologiai-tudomanyok/tanitasi-tanulasi-segedletek-771
http://konyvtar.uni-eger.hu/hu/tlhu/tudomanyagak/foldtudomanyok/tanitasi-tanulasi-segedletek-777
https://www.shutterstock.com/hu/search/ecology?language=hu&amp;search_source=base_keyword
http://www.esa.org/tiee/index.html
http://ttomc.elte.hu/
https://education.usgs.gov/
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/
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egyszerűsített formában is elérhető. 

 
Anyanyelv-pedagógia  szakfolyóirat  
E-tananyagok - Almási Utcai Általános Iskola segédlete a Biblia és Petőfi Sándor: János vitéz c. mű 
tanításához. 
 In t era kt ív irodalom kö n yv  - Az oldalon található tartalmak középiskolás diákok  és  egy  koordináló  
tanár közreműködésével   kerülnek   feltöltésre.   2010   óta   folyamatosan   bővül   a   tartalom   
mélységben   és minőségben egyaránt. Az irodalmi menü szerkezete korszakonkénti. 
A népmesék szerepe a korai olvasásfejlesztésben: annotált ajánlójegyzék (főszerk. Tamásné Fekete 
Adrienn) 
Nyelvtan középiskolásoknak - Az oldalon található tartalmak középiskolás diákok és egy koordináló  
tanár közreműködésével kerülnek feltöltésre. 2010 óta folyamatosan bővül a tartalom. A "Helyesírás" még 
a régi szabályzat szerinti! 
Sulinet Tudásbázis:  Magyar nyelv és irodalom 1-12. évfolyam  
Sulinet Junior: Alsó  tagozatos óravázlatok  - Vers, mese és a Magyar menükbe rendezett  óravázlatok 
a magyartanítás hasznos segédletei pl. a Himnusz, a Szózat, A mohácsi csata tanításánál.. 
YouTube - Az egyik legnagyobb film- és videómegosztó portálon sok irodalmi adaptáció,  szépirodalmi 
alkotás nézhető és hallgatható meg, 

 
A legnagyobb kulturális portál: irodalomtörténet, színháztörténet, irodalmi-esztétikai lexikon, versek, 
aforizmák, stb. : http://www.literatura.hu/ 

 

Magyar Elektronikus Könyvtár: teljes szövegű, letölthető regények, versgyűjtemények, ismeretterjesztő 
könyvek: http://mek.oszk.hu, http://www.corvina.oszk.hu/ 

 

A Magyar Könyv Alapítvány többnyelvű irodalmi adatbázisa: vázlatos életrajzok, bibliográfiák 
http://www.hunlit.hu 

 

Kortárs szerzők életrajza, digitalizált könyvek, a szerzőkről megjelent szakirodalom (digitalizált szövegek 
is!), képgalériák, interjúk: http://www.irodalmiakademia.hu 

 

Magyar írókról életrajzi diafilmek, galériák, fontosabb művekből részletek, diafilmek. Összefoglaló célú 
diafilmek: A felvilágosodás irodalma, színháztörténet, stb. : http://www.irodalmikepek.hu 

 

Alkotói portrék a magyar irodalomból (Balassi, Petőfi, Arany, Ady, József Attila): 
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/cimlap/cimlap1.htm 

 

Kortárs irodalmi adattár: http://www.kontextus.hu/kia/kia.php 
 

Irodalmi fogalmak lexikona: http://mek.niif.hu/01300/01371/01371.htm 
 

Arany János balladái mp3 formátumban, Sinkovits Imre előadásában: 
http://www.bgrg.hu/regi/tant/inf/verseny/kecskemet/arany/audio.htm 

 
 
 
 

 Nyelvtan  és  helyesírás :  
 

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/
http://www.tananyag.almasi.hu/tananyag.html
http://gergelyi.webnode.com/
http://olvasasbibliografia.ektf.hu/bevezetes/
http://olvasasbibliografia.ektf.hu/bevezetes/
http://nyelvtan.webnode.com/
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/
https://www.youtube.com/
http://www.literatura.hu/
http://mek.oszk.hu/
http://www.corvina.oszk.hu/
http://www.hunlit.hu/
http://www.irodalmiakademia.hu/
http://www.irodalmikepek.hu/
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/cimlap/cimlap1.htm
http://www.kontextus.hu/kia/kia.php
http://mek.niif.hu/01300/01371/01371.htm
http://www.bgrg.hu/regi/tant/inf/verseny/kecskemet/arany/audio.htm
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http://nyelvemlekek.oszk.hu/tud/nyelvemlekek 
Online helyesírás gyakorlás: 
http://www.ementor.hu/?q=node/47 

 

Online helyesírás portál: 
http://www.magyarhelyesiras.hu/ 

 

 
 
 
 
 

Matematika 
About.com: Mathematics 
Bolyai T ársulat  - A Társulat több matematika versenyt szervez, kiírások a honlapon. 
Curie Matematika Emlékverseny 
Educational Materials from the Geometry 
EDULINE segédanyagok matematika 
GeoGebra - Dinamikus matematika szoftver amely a geometria, az algebra és az analízis elemeit ötvözi. 
Matematika tanuláshoz és iskolai tanításhoz alkalmazható. 
Geometry Analysis Numerics and Graphics (GANG) 
George W. Hart poliéder  pavilonja - Több saját művet tesz közzé pl.: Virtual Polyhedra The Encyclopedia 
of Polyhedra. 
Interactive Mathematics Miscellany and Puzzles 
International Mathematical Olympiad 
Jedlik Ányos matematika- és fizikaverseny 
Kismatek - Játékos online feladatok alsó tagozatosok számára. 
KnotPlot Site: Collection of Knots and Links 
Learning Math: Geometry 
Magyar Matematikai Tehetségsegítő Hálózat Közhasznú Egyesület 
 Matekból  ötös 
Matematika oktatási portál 
Matematikában  Tehetséges  Gyermekekért  Alapítvány -  Hasznos  információk  mellett   versenykiírások, 
feladatok megoldásokkal és az Abacus újság is a honlapon. 
Math Glossary 
Math Reference Tables 
Mathematics Education Database (MathEduc) 
MathWorks 
Medve Matekversenyek 
NRICH enriching mathematics 
OnlineMath Learning: Free Online Math Games 
 Öveges  József  Tanáregylet  
Polygon. Matematikai, szakdidaktikai közlemények 
Questia: Teaching Mathematics 
S.O.S. Mathematics: Calculus 
StudentGuide: Complete List of Online Math Resources 
Sulinet: Matematika 
Sulinet: Tudásbázis: Matematika 

 

Teachers Net 

http://nyelvemlekek.oszk.hu/tud/nyelvemlekek
http://www.magyarhelyesiras.hu/
http://math.about.com/
http://www.bolyai.hu/
http://www.curiealapitvany.hu/fooldal.html
http://www.geom.uiuc.edu/docs/education/
http://eduline.hu/segedanyagtalalatok/-1/139/_/_/1/1/0/10
https://www.geogebra.org/
http://www.gang.umass.edu/
http://www.georgehart.com/
http://www.georgehart.com/virtual-polyhedra/vp.html
http://www.georgehart.com/virtual-polyhedra/vp.html
http://www.georgehart.com/virtual-polyhedra/vp.html
http://www.cut-the-knot.org/front.shtml
https://www.imo-official.org/
http://fizikaverseny.lapunk.hu/
http://kismatek.hu/
http://knotplot.com/
http://www.learner.org/resources/series167.html
http://www.matekhalo.hu/
http://www.matek.info/
http://matek.fazekas.hu/
http://www.mategye.hu/?pid=nyito
http://math.about.com/library/bla.htm
http://math2.org/
https://www.zentralblatt-math.org/matheduc/
http://www.mathworks.com/academia/?requestedDomain=www.mathworks.com
http://medvematek.hu/
http://nrich.maths.org/frontpage
http://www.onlinemathlearning.com/math-games.html
http://www.ovegesegylet.hu/
http://www.math.u-szeged.hu/publikac/polygon/lap.htm
http://www.math.u-szeged.hu/publikac/polygon/lap.htm
https://www.questia.com/library/science-and-technology/mathematics-chemistry-physics-and-astronomy/teaching-mathematics
http://www.sosmath.com/calculus/calculus.html
http://www.studentguide.org/a-complete-list-of-online-math-resources/
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/search/all/Matematika/magazine
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika
http://teachers.net/
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Felső tagozaton és középiskolában használható. Alapjában véve fizetős, de vannak ingyenesen elérhető 
anyagai is: https://matematika-online.hu/ 

 

Itt is vannak regisztráció után ingyenesen elérhető tartalmak: https://www.matekmindenkinek.hu/ 
 

Regisztráció szükséges az ingyen tartalmakhoz is: http://easymaths.hu/matekerettsegi 
 
 
 
 

 Művészetek:  
 

Virtuális galéria (Edgar Degas, Alfred Sisley, Edouard Manet, Camille Pissarro, Salvador Dali, Pierre-Auguste 
Renoir 
http://www.literatura.hu/archivum/keptar.htm 

 

Képzőművészet Magyarországon a románkori kezdetektől a XX. század közepéig 
Nézegetési lehetőségek: 
iker-ablak nézet (két kép egyidejű megjelenítése egymás mellett) alkotók közötti betűrendes keresési 
lehetőséggel online tárlatvezetés különböző témákban http://www.hung-art.hu/ 

 

Képzőművészet külföldön: az előbbi oldal angol nyelvű változata, zenei gyűjteménnyel kiegészítve 
www.wga.hu 

 

Magyar művészeti portál: Művészek és alkotásaik a Világhálón 
www.muveszetek.hu 

 

A Néprajzi Múzeum honlapja, a múzeum műtárgygyűjteménye fényképes adatbázisban is nézegethető, és 
kereshető: www.neprajz.hu 
 
 

Történelem 
 
tori-vázlat.hupont.hu : történelem vázlatok 
Hungaricana: kozgyűjteményi portal 
https://adtplus.arcanum.hu Arcanum ADT Plus adatbázisa (fizetős) 
 

http://tmcs.math.klte.hu/
https://matematika-online.hu/
https://www.matekmindenkinek.hu/
http://easymaths.hu/matekerettsegi
http://www.literatura.hu/archivum/degas/degas.html
http://www.literatura.hu/archivum/sisley/sisley.html
http://www.literatura.hu/archivum/manet/manet.html
http://www.literatura.hu/archivum/pissarro/pissarro.html
http://www.literatura.hu/archivum/dali/dali.html
http://www.literatura.hu/archivum/renoir/renoir.html
http://www.literatura.hu/archivum/renoir/renoir.html
http://www.literatura.hu/archivum/keptar.htm
http://www.hung-art.hu/
http://www.wga.hu/
http://www.muveszetek.hu/
http://www.neprajz.hu/
http://tori-vazlat.hupont.hu/
https://hungaricana.hu/hu/
https://adtplus.arcanum.hu/

