
TANESZKÖZJEGYZÉK ~ 5. évfolyam  
  

Általában  

grafit ceruzák, radír, toll, legalább 6 féle színes ceruza, írólap  

 Magyar nyelv és irodalom  

2 db vonalas füzet (irodalom, nyelvtan), 20 db A4-es géppapír,  

ajánlott: A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó, 12. kiadás)  

 Történelem  

1 db A4-es füzet, 1 csomag írólap  

 Német  

2 db vonalas füzet, 1 db szótárfüzet, német-magyar, magyar-német kisszótár,  

1 db A4-es dosszié  

  Angol  

2 db A4-es vonalas füzet, 2 db A5-ös vonalas füzet, 

1 db A4-es vékonyabb kapcsos mappa (kettő-, vagy négy kapcsos) 

 Matematika  

A4-es négyzetrácsos füzet, 1 db A4-es sima füzet, körző, szögmérő, 

vonalzó (egyenes, derékszögű), színes ceruza 

Informatika  

1 db négyzetrácsos füzet  

Természetismeret  

1 db füzet, színes ceruza  

Ének  

1 db A4-ös hangjegyfüzet  

Rajz  

50 db A4-es műszaki rajzlap, 10 db A3-as rajzlap, színes ceruza, tempera, ecsetek, piros technokol 

ragasztó, 10 db hurkapálca, 1 db bármilyen színű (mindkét oldalán színes) A2-es karton  

Technika 

négyzetrácsos füzet A/4, 12 db-os színes ceruza, vastag színes filctollkészlet, fekete alkoholos filc, 2db 

univerzális ragasztó, körző, vonalzó, centi (fiúknak esetleg colostok),  

színes papír csomagban (A/4-es), 1 csomag rajzlap, erősebb olló (textilt is tudjon vágni),  

tű (2-3 db közepes méretű, nagy lyukú), fehér cérna, kisebb szögek (20-30 db),  

fehér gombok (15-20db), ecsetek több méretben, kertészkesztyű, 

doboz a felszerelésnek 

Testnevelés  

fehér póló, rövidnadrág, szabadidő alsó, felső (hideg időre), esőkabát, sportcipő 

   



 

TANESZKÖZJEGYZÉK ~ 6. évfolyam  
  

Általában 

grafit ceruzák, radír, toll, legalább 6 féle színes ceruza, írólap  

 Magyar nyelv és irodalom  

2 db vonalas füzet (irodalom, nyelvtan) ~ a tavalyi füzet folytatható, 20 db A4-es géppapír, 

ajánlott: A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó, 12. kiadás) és pendrive  

 Történelem  

1 db A4-es füzet (a tavalyi folytatható), 1 csomag írólap  

 Német  

2 db vonalas füzet, 1 db szótárfüzet, német-magyar, magyar-német kisszótár, 1 db A4-es dosszié  

 Angol  

2 db A4-es vonalas füzet, 2 db A5-ös vonalas füzet, 

1 db A4-es vékonyabb kapcsos mappa (kettő-, vagy négy kapcsos) 

 Matematika  

A4-es négyzetrácsos füzet, 1 db A4-es sima füzet, körző, szögmérő, 

vonalzó (egyenes, derékszögű), színes ceruza 

 Informatika  

1 db négyzetrácsos füzet (a tavalyi folytatható)  

 Természetismeret  

1 db sima füzet, 1 csomag írólap, színes ceruza  

 Ének  

1 db A4-es hangjegyfüzet  

 Rajz  

50 db A4-es műszaki rajzlap, 10 db A3-as rajzlap, színes ceruza, tempera, ecsetek, piros technokol 

ragasztó, 10 db hurkapálca,  

1 db bármilyen színű (mindkét oldalán színes) A2-es karton  

 Technika 

négyzetrácsos füzet A/4, 12 db-os színes ceruza, vastag színes filctollkészlet, fekete alkoholos filc,  

2db univerzális ragasztó, körző, vonalzó, centi (fiúknak esetleg colostok),  

színes papír csomagban (A/4-es), 1 csomag rajzlap, erősebb olló (textilt is tudjon vágni),  

tű (2-3 db közepes méretű, nagy lyukú), fehér cérna, kisebb szögek (20-30 db),  

fehér gombok (15-20db), ecsetek több méretben, kertészkesztyű, 

doboz a felszerelésnek 

 Testnevelés  

Fehér póló, rövidnadrág, szabadidő alsó, felső (hideg időre), esőkabát, sportcipő  

   



   

TANESZKÖZJEGYZÉK ~ 7. évfolyam  
  

Általában  

grafit ceruzák, radír, toll, legalább 6 féle színes ceruza, írólap  

Magyar nyelv és irodalom  

2 db vonalas füzet (irodalom, nyelvtan) ~ a tavalyi füzet folytatható, 20 db A4-es géppapír,  

ajánlott: A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó, 12. kiadás) és pendrive  

Történelem  

1 db A4-es füzet, 1 csomag írólap  

Német  

2 db vonalas füzet, 1 db szótárfüzet, német-magyar, magyar-német kisszótár, 1 db A4-es dosszié  

Angol  

2 db A4-es vonalas füzet, 2 db A5-ös vonalas füzet, 

1 db A4-es vékonyabb kapcsos mappa (kettő-, vagy négy kapcsos) 

Matematika  

A4-es négyzetrácsos füzet, 1 db A4-es sima füzet, körző, szögmérő, 

vonalzó (egyenes, derékszögű), színes ceruza 

Informatika 

1 db négyzetrácsos füzet (a tavalyi folytatható)  

Biológia  

1 db vonalas füzet  

Földrajz  

1 db vonalas füzet, színes ceruza  

Kémia  

1 db négyzetrácsos füzet  

Fizika  

1 db A4-es sima füzet  

Ének  

1 db A4-es hangjegyfüzet  

Rajz  

50 db A4-es műszaki rajzlap, 10 db A3-as rajzlap, színes ceruza, tempera, ecsetek, piros technokol 

ragasztó, 10 db hurkapálca, 1 db bármilyen színű (mindkét oldalán színes) A2-es karton  

Testnevelés  

fehér póló, rövidnadrág, szabadidő alsó, felső (hideg időre), esőkabát, sportcipő  



TANESZKÖZJEGYZÉK ~ 8. évfolyam  
  

Általában  

grafit ceruzák, radír, toll, legalább 6 féle színes ceruza, írólap  

Magyar nyelv és irodalom  

2 db vonalas füzet (irodalom, nyelvtan) ~ a tavalyi füzet folytatható, 20 db A4-es géppapír,  

ajánlott: A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó, 12. kiadás) és pendrive  

Történelem  

1 db A4-es füzet, 1 csomag írólap  

Német  

2 db vonalas füzet, 1 db szótárfüzet, német-magyar, magyar-német kisszótár, 1 db A4-es dosszié  

Angol  

2 db A4-es vonalas füzet, 2 db A5-ös vonalas füzet, 

1 db A4-es vékonyabb kapcsos mappa (kettő-, vagy négy kapcsos) 

Matematika  

A4-es négyzetrácsos füzet, 1 db A4-es sima füzet, körző, szögmérő,  

vonalzó (egyenes, derékszögű), számológép, színes ceruza  

Informatika  

1 db négyzetrácsos füzet (a tavalyi folytatható)  

Biológia  

1 db vonalas füzet,  

Földrajz  

1 db vonalas füzet, színes ceruza  

Kémia  

1 db négyzetrácsos füzet  

Fizika  

1 db A4-es sima füzet (a tavalyi folytatható)  

Ének  

1 db A4-es hangjegyfüzet  

Rajz  

50 db A4-es műszaki rajzlap, 10 db A3-as rajzlap, színes ceruza, tempera, ecsetek, piros technokol 

ragasztó, 10 db hurkapálca, 1 db bármilyen színű (mindkét oldalán színes) A2-es karton  

Testnevelés  

fehér póló, rövidnadrág, szabadidő alsó, felső (hideg időre), esőkabát, sportcipő  


