
TANESZKÖZJEGYZÉK ~ 5. évfolyam 

 

Minden tantárgyhoz: 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) 

Történelem 

1 db A4-es vonalas füzet, 1 csomag írólap 

Német 

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

1 db A4-es dosszié 

 Angol 

1 db A4 vonalas füzet (nem spirál), 1 db A5 szótárfüzet, 1 db vékonyabb gyűrűs mappa (ha 

lehet, 4 gyűrűs, 40-50 db genotherm megy majd bele), 30 db A4-es lap, 30 db genotherm, 

2 db eltérő színű szövegkiemelő filc (ha lehet, vékonyabb) 

Matematika 

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

2 db vonalzó (egyenes, derékszögű) 

Informatika 

1 db A5-ös négyzetrácsos füzet 

Természetismeret 

1 db füzet, színes ceruza 

Ének 

1 db A4-es hangjegyfüzet 

Rajz 

6-os ecsetből egy lapos és egy hegyes és 12-es ecsetből egy lapos (ne mókus ecsetet!), 

vízbázisú festék (ami lehet gombfesték, tempera...),  

10 db A/3-as dipa/műszaki rajzlap (200-220g vastagságú), tűfilc készlet (szabadon választott 

darab számú, csak fekete legyen benne!), A/2-es vázlatfüzet (dipa vagy félfamentes),  

1 csomag színes papír, ragasztó stift 

Technika 

12 db-os színes ceruza, vastag színes filctollkészlet, fekete alkoholos filc, 2 db ragasztó, 

körző, vonalzó, centi, (fiúknak esetleg colostok), A4-es színes papírok, 1 csomag rajzlap, 

erősebb olló textil vágásához is, 2-3 db közepes méretű, nagy lyukú tű, fehér cérna, 

20-30 db kisebb szög, 15-20 db gomb, ecsetek több méretben, kertészkesztyű, 

doboz a felszereléshez. 

Testnevelés 

fehér póló, sportnadrág, szabadidő alsó, felső (hideg időre), tornacipő (sportcipő) 



TANESZKÖZJEGYZÉK ~ 6. évfolyam 

 

 Minden tantárgyhoz: 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) 

 Történelem 

1 db A4-es vonalas füzet, 1 csomag írólap, 1 db kisalakú bármilyen füzet, 1 zölden író toll 

Német 

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

1 db A4-es dosszié 

Angol 

1 db A4 vonalas füzet (nem spirál) - tavalyi jó, 1 db A5 szótárfüzet - tavalyi jó, 

tavalyi mappa, tavalyi papírokkal, 30 db A4-es lap, 10 db genotherm, 

2 db eltérő színű szövegkiemelő filc (ha lehet, vékonyabb)  

Matematika 

A4-es négyzetrácsos füzet, 1 db A4-es sima füzet (tavalyi folytatható), körző, szögmérő, 

2 db vonalzó (egyenes, derékszögű) 

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 

6-os ecsetből egy lapos és egy hegyes és 12-es ecsetből egy lapos (ne mókus ecsetet!), 

vízbázisú festék (ami lehet gombfesték, tempera...),  

10 db A/3-as dipa/műszaki rajzlap (200-220g vastagságú), tűfilc készlet (szabadon választott 

darab számú, csak fekete legyen benne!), A/2-es vázlatfüzet (dipa vagy félfamentes),  

1 csomag színes papír, ragasztó stift 

Technika 

12 db-os színes ceruza, vastag színes filctollkészlet, fekete alkoholos filc, 2 db ragasztó, 

körző, vonalzó, centi, (fiúknak esetleg colostok), A4-es színes papírok, 1 csomag rajzlap, 

erősebb olló textil vágásához is, 2-3 db közepes méretű, nagy lyukú tű, fehér cérna, 

20-30 db kisebb szög, 15-20 db gomb, ecsetek több méretben, kertészkesztyű, 

doboz a felszereléshez. 

Testnevelés 

Fehér póló, sportnadrág, szabadidő alsó, felső (hideg időre), tornacipő (sportcipő) 

   



TANESZKÖZJEGYZÉK ~ 7. évfolyam 

 

Minden tantárgyhoz: 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) 

Történelem 

1 db A4-es vonalas füzet, 1 csomag írólap 

Német 

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

1 db A4-es dosszié 

Angol 

1 db A4 vonalas füzet (nem spirál) - tavalyi jó, 1 db A5 szótárfüzet - tavalyi jó, 

tavalyi mappa, tavalyi papírokkal, 30 db A4-es lap, 30 db genotherm, 

2 db eltérő színű szövegkiemelő filc (ha lehet, vékonyabb)  

Matematika 

A4-es négyzetrácsos füzet, 1 db A4-es sima füzet (tavalyi folytatható), körző, szögmérő, 

2 db vonalzó (egyenes, derékszögű) 

Informatika 

1 db négyzetrácsos füzet (a tavalyi folytatható) 

Biológia 

1 db sima vagy vonalas füzet, 1 csomag írólap 

Földrajz 

1 db sima vagy vonalas füzet, színes ceruza 

Kémia 

1 db négyzetrácsos füzet 

Fizika 

1 db A4-es sima füzet 

Ének 

1 db A5-ös hangjegyfüzet 

Rajz 

20 db A4-es rajzlap, 10 db A3-as rajzlap, színes ceruza, vízfesték, tempera, ecsetek, 

filctoll, ragasztó, színes papír 

Testnevelés 

fehér póló, sportnadrág, szabadidő alsó, felső (hideg időre), tornacipő (sportcipő) 

  



TANESZKÖZJEGYZÉK ~ 8. évfolyam 

 

Minden tantárgyhoz: 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) 

Történelem 

1 db A4-es vonalas füzet, 1 csomag írólap 

Német 

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

1 db A4-es dosszié 

Angol 

1 db A4 vonalas füzet (nem spirál) - tavalyi jó, 1 db A5 szótárfüzet - tavalyi jó, 

tavalyi mappa, tavalyi papírokkal, 30 db A4-es lap, 10 db genotherm,  

2 db eltérő színű szövegkiemelő filc (ha lehet, vékonyabb) 

Matematika 

A4-es négyzetrácsos füzet, 1 db A4-es sima füzet (tavalyiak folytathatók),  

+1 db A5-ös négyzetrácsos füzet a felvételi előkészítőhöz, körző, szögmérő, 

2 db vonalzó (egyenes, derékszögű), ajánlott: számológép (esetleg középiskolai igényű) 

Informatika 

1 db négyzetrácsos füzet (a tavalyi folytatható) 

Biológia 

1 db sima vagy vonalas füzet, 1 csomag írólap 

Földrajz 

1 db sima vagy vonalas füzet, színes ceruza 

Kémia 

1 db négyzetrácsos füzet 

Fizika 

1 db A4-es sima füzet (lehetőség szerint a tavalyi folytatása) 

Ének 

1 db A5-ös hangjegyfüzet 

Rajz 

20 db A4-es rajzlap, 10 db A3-as rajzlap, színes ceruza, vízfesték, tempera, ecsetek, 

filctoll, ragasztó, színes papír 

Testnevelés 

fehér póló, sportnadrág, szabadidő alsó, felső (hideg időre), tornacipő (sportcipő) 


