
1.a   
 
14-32 sz. ELSŐ OSZTÁLYOS vonalas füzet, margós  6 db 
27-32 sz. négyzetrácsos füzet 3 db 
36-16 sz. hangjegyfüzet 1 db 
20-32 sz. sima füzet 2 db 
 leckefüzet 1 db 
  
Beadandó: A/4 műszaki rajzlap (famentes, keret nélküli) 30 db 
 A/3 műszaki rajzlap (famentes) 10 db 
 A/5 írólap 3 csomag 
 Technokol folyékony ragasztó (kék) 1 tubus 
 gumis dosszié A/4 3 db 
 fénymásoló papír (Canon) 1 csomag 
 rajztábla 1 db 
 kék-piros korongkészlet 1 csomag 

dobókocka 2 db 
 színes műanyag matematika pálcika 1 csomag 
 papír mérőszalag 1 db 
 
Tolltartóba: 12 db-os színes ceruza készlet (háromszög fogású) 1 db 

vastag piros-kék postairón  2 db 
zöld színes (háromszög fogású) 2 db 
grafit ceruza (Faber Castell – HB-s) 4 db 
egyenes vonalzó (15-20 cm) 1 db 
jó minőségű fehér radír  1 db 
tartályos ceruzahegyező 1 db 
szükség szerint ceruzafogók 
 

Tornafelszerelés 
tornazsák 
tornacipő 
fehér zokni  
fehér póló 
rövid nadrág (sötét színű) 
melegítő alsó és felső 

 ugrókötél (fanyelű, kellő hosszúságú)  
 gumilabda (normál méretű)  
 
Váltócipő vagy váltószandál (nem papucs) 
 
Ülőpárna kötős 
 
Zacskóban váltóruha (póló, zokni, nadrág, fehérnemű) 
 
Cipős dobozban (technika, rajz) 
 színes és szürke gyurma 1-1 csomag 
 12 db-os zsírkréta 1 csomag 
 12 db-os filctollkészlet 1 csomag 
 12 db-os vízfesték 1 készlet 
 stiftragasztó (UHU, Pritt) 2 db 
 Cellux ragasztó tépőben 1 db 
 2-es, 4-es, 6-os, 10-es ecset 1-1 db 



 festéshez tálka (pl. margarinos doboz) 1 db 
 éles, jól vágó olló 1 db 
 vékony, fekete alkoholos filctoll 1 db 
 
Tisztasági felszerelés: 
 textil szalvéta  
 0,5 l-es PET palack 
 fogkefe 
 fogkrém 
 műanyag pohár 
 kicsi törölköző, akasztós    
 
KÉRJÜK, HOGY MINDEN ESZKÖZÖN, FELSZERELÉSI TÁRGYON LEGYEN 
RAJTA A GYERMEK NEVE!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.b   
 
14-32 sz. ELSŐ OSZTÁLYOS vonalas füzet 5 db 
20-32 sz. sima füzet                                                                       1 db  
27-32 sz. négyzetrácsos füzet 3 db 
 A/4 méretű (álló) hangjegyfüzet 1 db 
B5 vázlatfüzet (spirálozott, 32 lapos)                                  1 db 
 
Beadandó: A/4 famentes vagy műszaki rajzlap  20 db  
 A/5 írólap 1 csomag 
 gumis dosszié A/4 (különböző) 2 db  
 fénymásoló papír 1 csomag 
 
 
Tolltartóba: 12 db-os színes ceruza készlet (háromszögű) 1 db 

vékony piros-kék postairón  2 db 
vastag piros-kék postairón  2 db 
grafit ceruza (Faber Castell – HB-s) 4 db 
egyenes vonalzó (15 cm) 1 db 
jó minőségű radír  1 db 
tartályos ceruzahegyező 1 db 
 

Tornafelszerelés 
tornazsák 
tornacipő 
fehér zokni  
fehér póló 
rövid nadrág (sötét színű) 
melegítő (alsó+felső) 

 ugrókötél (kellő hosszúságú, fanyelű) 1 db 
 babzsák 1 db 
 labda  1 db 
 
Váltócipő (nem papucs) 
Ülőpárna 
Zacskóban váltóruha (póló, zokni, alsónemű) 
Cipős dobozba (technika, rajz) 
 színes és szürke gyurma 1-1 csomag 
 12 db-os zsírkréta 1 csomag 
 12 db-os filctollkészlet 1 csomag 
                        vékony, fekete, alkoholos filc                                        1 db 
 12 db-os vízfesték 1 készlet  
 stiftragasztó (UHU, Pritt) 1 db 
 Cellux ragasztó tépőben 1 db  
 2-es, 4-es, 8-as, 10-es ecset 1-1 db 
 festéshez tálka  1 db  
 jól vágó olló 1 db 
 alátét kb. 40x50 cm-es viaszos vászon darab 
 
 kék-piros korongkészlet 1 csomag  

dobókocka 3 db  
 színes műanyag matematikai pálcika 1 csomag 
 műanyag számegyenes 1 db 



  
  
Tisztasági felszerelés: 
 WC papír 4 db 
 100-as papír zsebkendő 2 csomag 
 papír törlőkendő 2 csomag 
 folyékony szappan utántöltő (nagy) 1 db 
 szalvéta (éttermi) 2 db 
 
 
KÉRJÜK, HOGY MINDEN ESZKÖZÖN, FELSZERELÉSI TÁRGYON LEGYEN 
RAJTA A GYERMEK NEVE!!!! 
 



2. a   
 
 
27-32  négyzetrácsos füzet 2 db 
16-32  vonalas 7 db 
  leckefüzetet (év közben betelik, érdemes 2-t venni) 
 
 
 
Tolltartóba: 
HB-s ceruzát 3-4 db,  
 színes ceruzák (K, Z, P, S, B, F,L) 
 vastag postairón (P, K, Z) 
 15-20 cm-es egyenes vonalzó 
 jó minőségű fehér radír 
 hegyező 
 
Matematikára: 
 derékszögű vonalzó 1 db 
 körző 1 db 
 
Technikára: éles, jól vágó olló (20-22 cm hosszúságú) 
  ragasztók (stiftes papírragasztó, cellux tépőben) 
 
Rajzra:  filctollkészlet 
  színes ceruzát (12 db-os) 
  jobb minőségű zsírkréta (12 db-os) 
  tubusos tempera (12 db-os), 
  vízfesték (12 db-os), 
  vajas doboz méretű festőtálka 
  vastag, közepes vastagságú és vékony ecsetek (2-es, 4-es, 6-os, 10-es) 

30 db műszaki rajzlap (Ne legyen keretes!) 
2 csomag írólapot 
munkaruha  

 
Testnevelésre:  

kellő hosszúságú fanyelű ugrókötél, gumilabda 
  tornazsákban: 

tornafelszerelést (lányoknak: sötét sort + fehér póló 
  fiúknak: sötét tornanadrág + fehér póló 
  mindenkinek: tornacipő + fehér váltózokni + melegítő) 
  
2 db dosszié 
cipős doboz 
váltócipő (lehetőleg szandál) 
 
 
Füzetek, könyvek beborítása nejlon borítóval + név 
 
 



2.b osztály    
 
16-32 sz. vonalas füzet (2. osztályos) 4 db 
27-32 sz.  matematika füzet 2 db 

leckefüzet 2 db 
üzenő füzet (2.o. vonalas f.) 1 db 
gumis dosszié (minden nap hozzuk-visszük) 1 db 
dosszié rajzhoz a padba (jó az elsős) 1 db 
 

Tolltartóba: 
 

12 db-os színes ceruza készlet  1 db 
Piros, kék, zöld színes ceruza még 1-1 db 
Grafit ceruza (HB) 5 db 
Egyenes vonalzó (10-15 cm) 1 db 
Jó minőségű radír (Rotring, Faber Castell, stb) 1 db 
Tartályos ceruzahegyező 1 db 

 
Technika doboz 
 

12 db-os zsírkréta, vagy pasztell készlet 1 db 
12 db-os vízfesték 
12 db-os filctoll 1 db 
ecset 4-6-10-es 1-1 db 
vizes tálka 
törlőkendő (jó nedvszívó) 
éles, jól vágó olló 1 db 

(mindezekből jó a tavalyi is, csak pótolni kell a hiányokat) 
 
Tornafelszerelés 
 

tornazsák 
tornacipő 
melegítő 
fehér póló 
rövidnadrág (lányoknak jó a tornadressz is) 
ugrókötél 1 db 
labda (normál méretű gumilabda, kb. 20 cm átmérőjű) 

Matekhoz 
logikai készlet 
műanyag óra 
számoló korongok 
számoló pálcikák 
papír mérőszalag (100 cm) 
kétoldalú tükör (kb. 6x8 cm) 

 
KÉRJÜK, HOGY MINDEN ESZKÖZÖN, FELSZERELÉSI TÁRGYON LEGYEN RAJTA A 
GYERMEK NEVE!!!! 



3. a    
 
Füzetek: 
12-32 sz. 3. osztályos vonalas füzet MARGÓS!  8 db 
                                                (olvasás, nyelvtan, fogalmazás, tollbamondás, 
                                                           környezet, üzenő, 2db pót) 
27-32 sz. négyzetrácsos matematika füzet MARGÓS!  3 db  
86-32 sz. kottafüzet  1 db 
 leckefüzet 2 db 
12-32 sz. Angolosoknak: + 2 db vonalas füzet (kisalakú) 
 + 1 db szótárfüzet (kisalakú) 
 Gumis dosszié 2 db 
 
Tolltartóba: színes ceruzák (12 db-os készlet) 1 db 
 zöld, piros, kék színes 1-1 db 
 grafit ceruza (HB) 5 db 
 egyenes vonalzó (15-20 cm) 1 db 
 jó minőségű radír 1 db 
 tartályos ceruzahegyező 
 
Technikára/rajzra: 
 DOBOZBAN: 
 cellux ragasztó tépőben 1 db 
 ragasztóstift 2 db 

                        Technokol ragasztó                                         1 db 
 éles, jól vágó olló 1 db 
 2-es, 4-es, 6-os, 10-es ecset, 1-1 db 
 színes ceruza (12 db-os készlet) 1 dob. 
 filctoll (12 db-os készlet) 1 csom. 
 vízfesték (12 színű) 1 dob. 
 tempera (12 színű) 1 dob. 
 vizes tálka 1 db 
 zsírkréta (jó minőségű) 1 dob. 
 kis tükör (téglalap alakú) 1 db 
 körző 1 db 
                         papír mérőszalag                                        1 db 
                         műanyag óra, hőmérő                                1-1 db 
 hosszú vonalzó 30 cm-es 1 db 
                        (Mindenből jó a tavalyi, ami esetleg elveszett/hiányos, azt kell pótolni!!!) 
 
Testnevelésre: 
 tornazsák, ugrókötél, 
 fehér póló, rövidnadrág, fehér zokni  
 tornacipő, melegítő alsó, melegítő felső 
 
Váltócipő (nem papucs), váltóruha (igény szerint) - zsákban 
 
Labda (aki az udvari játékhoz hozni szeretne) 

A tisztaságcsomagot - ahogyan eddig is – osztálypénzből, nagy tételben intézzük. 

 
KÉRJÜK, HOGY MINDEN ESZKÖZÖN, FELSZERELÉSI TÁRGYON LEGYEN 
RAJTA A GYERMEK NEVE!!!! 



3. b    
 
 
Füzetek: 
12-32 sz. 3. osztályos vonalas füzet (olvasás, nyelvtan  5 db 
 fogalmazás,  tollbamondás, környezet) 
27-32 sz. négyzetrácsos matematika füzet  2 db 
36-16 sz. kisméretű kottafüzet (jó a tavalyi)  1 db 
 leckefüzet  2 db 
12-32 sz. Angolosoknak: + 2 db vonalas füzet (kisalakú) 
 + 1 db szótárfüzet (kisalakú) 
                                              Dosszié (rajzra, feladatlapoknak, felmérőknek)   3 db 
 
Tolltartóba: színes ceruzák (12 db-os készlet)  1 db 
 zöld, piros, kék színes  1-1 db 
 grafit ceruza (HB) (vagy Rotring 0,5-ös)  5 db 
 egyenes vonalzó (15cm)  1 db 
 jó minőségű radír  1 db 
 hegyező  1 db 
 
Technikára/rajzra: 
 doboz 
 cellux ragasztó tépőben  1 db 
 éles, jól vágó olló, 20-22 cm hosszú legyen  1 db 
 2-es, 4-es, 6-os, 10-es ecset,  1-1 db 
 színes ceruza (12 db-os készlet)  1 dob. 
 filctoll (12 színű, egyik végén vastag, másik végén vékony) 
 vízfesték (12 színű)  1 dob. 
 tempera (12 színű)  1 dob. 
 keverőpaletta   1 db 
 zsírkréta (jó minőségű)  1 dob. 
 
 
Testnevelésre: 
 tornazsák, ugrókötél, fehér póló, kisnadrág, fehér zokni  
 tornacipő, melegítő alsó, melegítő felső 
 
KÉRJÜK, HOGY MINDEN ESZKÖZÖN, FELSZERELÉSI TÁRGYON LEGYEN 
RAJTA A GYERMEK NEVE! 
 



4.a   
 
81-32 sz. vonalas füzet (nagyalakú) 6 db 
87-32 sz. matematika füzet (nagyalakú) 2 db 
30-16 sz. hangjegyfüzet, kicsi 1 db 
27-32 sz. matematika füzet 2 db 
 A/4 famentes rajzlap 30 db 
 írólap 2 csomag 
 dosszié 2 db 
 leckefüzet + üzenő füzet 2 db 
Angol alap: szótárfüzet 2 db 
 vonalas kisalakú füzet 2 db 
Angol emelt: szótárfüzet 1 db 
 vonalas kisalakú füzet 2 db 
 
Tolltartóba: színes ceruzák  1-1 db 

zöld, kék, piros színes ceruza +1-1 db 
grafit ceruza (HB) 3 db 
egyenes vonalzó (15 cm) 1 db 
jó minőségű radír  1 db 
tartályos ceruzahegyező 1 db 
kék golyóstoll  2 db 

Tornafelszerelés 
tornazsákban: 
póló 
tornacipő 
fehér zokni  
melegítő hűvösebb időre 
sötét rövid nadrág 
ugrókötél 

váltócipő 
Technika / Rajz doboz tartalma: 

12 db-os zsírkréta (pl. Panda/pasztellkréta) 1 csomag 
12 db-os vízfesték (tavalyi jó) 1 készlet 
tubusos tempera 1 készlet 
grafit ceruza 2B                                                                  1 db 
Kenőfejes stiftragasztó  2 db 
folyékony ragasztó (Technokol) 1 db 
12 db-os filctollkészlet 1 db 
30 cm vonalzó 1 db 
A/4 több színű színes papír 20 db 
4-es, 6-os, 10-es ecset 1-1 db 
festéshez tálka (pl. margarinos doboz) 1 db 
jól vágó olló 1 db 
Cellux tépőben  1 db 
tükör   1 db 
körző   1 db 

Tisztaságcsomag: 
 100-as papír zsebkendő 2 csomag 
 papírtörlő 2 db 
 WC papír 4 db-os 1 csomag 
 éttermi szalvéta 1 csomag 
 folyékony szappan 1 db 



4.b  
 
81-32 vonalas füzet nagyalakú/margóval ellátott 6 db 
 (olvasás, nyelvtan, fogalmazás, napló, környezet, pót) 
87-32 matematika füzet nagyalakú 2 db 
30-16 kisméretű kottafüzet (tavalyi is jó) 1 db 
 leckefüzet kisalakú 1 db 
27-32 négyzethálós (informatika) 1 db 
 körző 1 db 
 derékszögű vonalzó 1 db 
 egyenes vonalzó normál méretű 1 db 
 írólap 2 csomag 
 fénymásoló papír (Canon) 1 csomag 
 
Angol alap:    szótárfüzet                                                                                    1 db 
 vonalas kisalakú füzet                                                                2 db 
 
Angol emelt: szótárfüzet                                                                                  1 db 
 vonalas kisalakú füzet                                                                2 db 
 
Tolltartóba: színes ceruzák (+1 zöld, kék, piros) 
 grafit ceruza (HB, Rotring)  3 db 
 egyenes vonalzó (15-20 cm)  1 db 
 jó minőségű radír  1 db 
 hegyező  1 db 
 toll (kék)  2 db 
Tornafelszerelés: 
 tornazsák, tornacipő, fehér zokni, melegítő, fehér póló, nadrág, labda, ugráló 
kötél 
 
Doboz tartalma: (alacsony cipős doboz max. 11 cm magas) A régit kérjük átnézni. 
 12 db-os zsírkréta  1 csomag 
 12 db-os színes ceruza (fehér színű is legyen benne) 1 csomag 
 12 db-os vízfesték  1 készlet 
 12 db-os tempera (tubusos) 1 készlet 
 Kenőfejes stift ragasztó (piros Pritt) 1 db 
 2-es, 4-es, 6-os, 10-es ecset  1-1 db 
 Jól vágó olló  1 db 
 fekete, M-es alkoholos filc 1 db 
   
Váltócipő 
Tisztaságcsomag: 
 100-as papír zsebkendő 2 csomag 
 papírtörlő 2 db 
 WC papír 4 db-os 1 csomag 
 éttermi szalvéta 1 csomag 
 folyékony szappan 1 db 
 
 
 
 
KÉRJÜK, HOGY MINDEN ESZKÖZÖN, FELSZERELÉSI TÁRGYON LEGYEN 
RAJTA A GYERMEK NEVE!!! 



5. a    
 
 
Nyelvtan-irodalom: nagyalakú vonalas füzet 2 db 
  
Történelem: nagyalakú vonalas füzet 1 db 
 
Angol: szótár füzet 1 db 
 alap kisalakú vonalas füzet 2 db 
 emelt: kisalakú vonalasfüzet 1 db 
 
Matematika: nagyalakú négyzetrácsos 3 db 
 nagyalakú sima füzet 1 db 
 vonalzó (derékszögű, egyenes) 2 db 
 körző 1 db 
 szögmérő 1 db 
 
Informatika: kisalakú négyzetrácsos füzet 
  (jó a tavalyi) 1 db 
 pendrive 1 db 
 
Természetismeret: nagyalakú vonalas füzet 1 db 
 atlasz (ami már van) 1 db 
 
Ének: hangjegy füzet  1 db 
 
Rajz: DOBOZBAN: 
 HB, 4B grafitceruza 1-1 db 
 tempera: kék-piros-sárga-fekete-fehér 1-1 db 
 ecsetek (2, 4, 10-es) 1-1 db 
 olló 1 db 
 ragasztó 1 db 
 szerkesztő eszközök (2 db derékszögű  

vonalzó, körző) 1-1 db 
 A/4-es rajzlap 30 db 
 A/3-as rajzlap 5 db 
 A/4-es rajzmappa 
 törlőkendő 
 hegyező 
 
Technika: A4-es sima füzet 1 db 
 
Testnevelés: sportnadrág, fehér póló, tornacipő 
 
 fénymásoló papír (Canon) 1 csomag 
 
 
Kötelező olvasmány: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 



5. b    
 
 
Nyelvtan-irodalom: nagyalakú vonalas füzet 2 db 
 kisalakú vonalas füzet 1 db 
 
Történelem: nagyalakú vonalas füzet 1 db 
 
Angol: szótár füzet 1 db 
 kisalakú vonalas füzet 2 db 
 
Matematika: nagyalakú négyzetrácsos 2 db 
 nagyalakú sima füzet 1 db 
 vonalzó (hosszú, derékszögű) 2 db 
 körző 1 db 
 szögmérő 1 db 
 színes 1-1 db 
 
Informatika: kisalakú négyzetrácsos füzet 1 db 
 pendrive 1 db 
 
Természetismeret: nagyalakú vonalas füzet 1 db 
 Atlasz (ami már van) 1 db 
 
Ének: hangjegy füzet 1 db 
 
Rajz: DOBOZBAN: 
 HB, 4B grafitceruza 1-1 db 
 tempera: kék-piros-sárga-fekete-fehér 1-1 db 
 ecsetek (2, 4, 10-es) 1-1 db 
 olló 1 db 
 ragasztó 1 db 
 szerkesztő eszközök (2 db derékszögű  

vonalzó, körző) 1-1 db 
 A/4-es rajzlap 30 db 
 A/3-as rajzlap 5 db 
 A/4-es rajzmappa 
 törlőkendő 
 hegyező 
 
Technika: A4-es sima füzet 1 db 
 
Testnevelés: sportnadrág, fehér póló, tornacipő 
 
 fénymásolópapír Canon 1 csomag 
 
 
Kötelező olvasmány: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 



6. a    
 
 
Nyelvtan-irodalom: nagyalakú vonalas füzet nem spirál 2 db 
  kisalakú vonalas füzet 1 db 
 
Történelem: nagyalakú vonalas füzet 1 db 
 
Angol: (alap) vonalas füzet kicsi 2 db 
 szótár füzet 1 db 
Angol: (emelt) kisalakú vonalas füzet 2 db 
 szótárfüzet 1 db 
 
Matematika: nagyalakú négyzetrácsos 1 db 
 nagyalakú sima füzet 1 db 
 vonalzó (derékszögű és hosszú) 2 db 
 körző 1 db 
 szögmérő 1 db 
 színes 1-1 db 
 
Informatika: előző évi füzet folytatása 1 db 
 pendrive 
 
Természetismeret: nagyalakú vonalas füzet 1 db 
 atlasz már van 1 db 
 
Ének: hangjegy füzet 1 db 
 
Rajz: DOBOZBAN: 
 HB, 4B grafitceruza 1-1 db 
 tempera: kék-piros-sárga-fekete-fehér 1-1 db 
 ecsetek (2, 4, 10-es) 1-1 db 
 olló 1 db 
 ragasztó 1 db 
 szerkesztő eszközök (2 db derékszögű  

vonalzó, körző) 1-1 db 
 A/4-es rajzlap 30 db 
 A/3-as rajzlap 5 db 
 A/4-es rajzmappa 
 törlőkendő 
 hegyező 
 
Technika: A4-es sima füzet 1 db 
 
Testnevelés: sportnadrág, fehér póló, tornacipő 
 
 fénymásoló papír Canon) 1 csomag  
 
 
Kötelező olvasmány: Gárdonyi Géza: Egri csillagok 



6. b    
 
Nyelvtan-irodalom: nagyalakú vonalas füzet 2 db 
 kis alakú vonalas füzet 1 db 
 
Történelem: nagyalakú vonalas füzet 1 db 
 
Angol alap: kisalakú vonalas füzet az alapcsoportnak 2 db 
 szótár füzet 1 db 
 
Angol emelt: kisalakú vonalas füzet 1 db 
 szótár füzet 1 db 
 
Matematika: nagyalakú négyzetrácsos 2 db 
 nagyalakú sima füzet 1 db 
 vonalzó (derékszögű, egyenes) 2 db 
 körző 1 db 
 szögmérő 1 db 
 színes 1-1 db 
 
Informatika: előző évi füzet folytatása 
 pendrive 
 
Természetismeret: nagyalakú vonalas füzet 1 db 
 atlasz ami van 1 db 
 
Ének: hangjegy füzet 1 db 
 
Rajz: DOBOZBAN: 
 HB, 4B grafitceruza 1-1 db 
 tempera: kék-piros-sárga-fekete-fehér 1-1 db 
 ecsetek (2, 4, 10-es) 1-1 db 
 olló 1 db 
 ragasztó 1 db 
 szerkesztő eszközök (2 db derékszögű  

vonalzó, körző) 1-1 db 
 A/4-es rajzlap 30 db 
 A/3-as rajzlap 5 db 
 A/4-es rajzmappa 
 törlőkendő 
 hegyező 
 
Technika: A4-es sima füzet 1 db 
 
Testnevelés: sportnadrág, fehér póló, tornacipő 
 

Fénymásoló papír (Canon) 1 csomag 
 
 
Kötelező olvasmány: Gárdonyi Géza: Egri Csillagok 
  



7. a     
 
Nyelvtan-irodalom: nagyalakú vonalas füzet 2 db 
 kisalakú füzet 1 db 
 
Történelem: nagyalakú vonalas füzet 1 db 
 
Angol alap: nagyalakú vonalas füzet 1 db 
 szótár füzet 1 db 
 
Angol emelt: kisalakú vonalas füzet 2 db 
 szótár füzet 1 db 
 
Matematika: nagyalakú négyzetrácsos 1 db 
 nagyalakú sima füzet 1 db 
 vonalzó 2 db 
 körző 1 db 
 szögmérő 1 db 
 színes 1-1 db 
 
Fizika: kisalakú négyzetrácsos füzet 1 db 
Kémia: négyzetrácsos füzet 1 db 
Informatika: négyzetrácsos füzet 1 db 
 pendrive 
 
Biológia:  nagyalakú négyzetrácsos vagy vonalas  füzet  1 db 
 
Földrajz: vonalas füzet, atlasz 1 db 
 atlasz 
 
Ének: hangjegy füzet 1 db 
 
Rajz: DOBOZBAN: 
 HB, 4B grafitceruza 1-1 db 
 tempera: kék-piros-sárga-fekete-fehér 1-1 db 
 ecsetek (2, 4, 10-es) 1-1 db 
 olló 1 db 
 ragasztó 1 db 
 szerkesztő eszközök (2 db derékszögű  

vonalzó, körző) 1-1 db 
 A/4-es rajzlap 30 db 
 A/3-as rajzlap 5 db 
 A/4-es rajzmappa 
 törlőkendő 
 hegyező 

Fénymásoló papír (Canon) 1 csomag 
 
Technika: A4-es sima füzet 1 db 
 
Testnevelés: sportnadrág, fehér póló, tornacipő 
 
Kötelező olvasmány:  I. félév: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

II. félév: Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 



 
7. b    
 
Nyelvtan-irodalom: nagyalakú vonalas füzet 2 db 
 kisalakú füzet 1 db 
 
Történelem: nagyalakú vonalas füzet 1 db 
 
Angol alap: nagyalakú vonalas füzet 1 db 
 szótár füzet 1 db 
 
Angol emelt: kisalakú vonalas füzet 2 db 
 szótár füzet 1 db 
 
Matematika: nagyalakú négyzetrácsos 2 db 
 nagyalakú sima füzet 2 db 
 vonalzó 2 db 
 körző 1 db 
 szögmérő 1 db 
 színes 1-1 db 
 
Fizika: kisalakú négyzetrácsos füzet 1 db 
Kémia: négyzetrácsos füzet 1 db 
Informatika: négyzetrácsos füzet 1 db 
 pendrive 
 
Biológia: nagy alakú négyzetrácsos vagy vonalas füzet 1 db 
 
Földrajz: vonalas füzet 1 db 
 
Ének: hangjegy füzet  1 db 
 
Rajz: DOBOZBAN: 
 HB, 4B grafitceruza 1-1 db 
 tempera: kék-piros-sárga-fekete-fehér 1-1 db 
 ecsetek (2, 4, 10-es) 1-1 db 
 olló 1 db 
 ragasztó 1 db 
 szerkesztő eszközök (2 db derékszögű  

vonalzó, körző) 1-1 db 
 A/4-es rajzlap 30 db 
 A/3-as rajzlap 5 db 
 A/4-es rajzmappa 
 törlőkendő 
 hegyező 

Fénymásoló papír (Canon) 1 csomag 
 
Technika: A4-es sima füzet 1 db 
 
Testnevelés: sportnadrág, fehér póló, tornacipő 
 
Kötelező olvasmány: I. félév: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

II. félév: Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 



7. c     
 
 
Nyelvtan-irodalom: nagyalakú vonalas füzet 2 db 
 kisalakú füzet 1 db 
 
Történelem: nagyalakú vonalas füzet 1 db 
 
Angol alap: nagyalakú vonalas füzet az alapcsoportnak 1 db 
 szótár füzet 1 db 
 
Angol emelt: kisalakú vonalas füzet 1 db 
 szótár füzet 1 db 
 
Matematika: nagyalakú négyzetrácsos 1 db 
 nagyalakú sima füzet 1 db 
 vonalzó 2 db 
 körző 1 db 
 szögmérő 1 db 
 színes 1-1 db 
 
Fizika: kisalakú négyzetrácsos füzet 1 db 
Kémia: négyzetrácsos füzet 1 db 
Informatika: négyzetrácsos füzet 1 db 
 pendrive 
Biológia: nagyalakú négyzetrácsos vagy vonalas  füzet  1 db 
 
Földrajz: vonalas füzet, atlasz 1 db 
 atlasz 
 
Ének: hangjegy füzet 1 db 
 
Rajz: DOBOZBAN: 
 HB, 4B grafitceruza 1-1 db 
 tempera: kék-piros-sárga-fekete-fehér 1-1 db 
 ecsetek (2, 4, 10-es) 1-1 db 
 olló 1 db 
 ragasztó 1 db 
 szerkesztő eszközök (2 db derékszögű  

vonalzó, körző) 1-1 db 
 A/4-es rajzlap 30 db 
 A/3-as rajzlap 5 db 
 A/4-es rajzmappa 
 törlőkendő 
 hegyező 

Fénymásoló papír (Canon) 1 csomag 
 
Technika: A4-es sima füzet 1 db 
 
Testnevelés: sportnadrág, fehér póló, tornacipő 
 
Kötelező olvasmány:  I. félév: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

II. félév: Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 



8. a    
 
Nyelvtan-irodalom: nagyalakú vonalas füzet 2 db 
 kisalakú füzet 1 db 
 
Történelem: nagyalakú vonalas füzet 1 db 
 
Angol: kisalakú vonalas füzet a haladó csop. 2 db 
 kisalakú vonalas füzet az alapcsop. 1 db 
 szótár füzet 1 db 
 
Matematika: nagyalakú négyzetrácsos 1 db 
 nagyalakú sima füzet 1 db 
 vonalzó 2 db 
 körző 1 db 
 szögmérő 1 db 
 színes 1-1 db 
 számológép 
 
Fizika: kisalakú négyzetrácsos füzet 1 db 
 
Kémia: négyzetrácsos füzet  1 db 
 
Informatika: négyzetrácsos füzet  1 db 
 pendrive 
 
Biológia: A/4-es négyzetrácsos vagy vonalas füzet 1 db 
 
Földrajz: A/4-es vonalas füzet 1 db 
 
Ének: hangjegy füzet  1 db 
 
Rajz: DOBOZBAN: 
 HB, 4B grafitceruza 1-1 db 
 tempera: kék-piros-sárga-fekete-fehér 1-1 db 
 ecsetek (2, 4, 10-es) 1-1 db 
 olló 1 db 
 ragasztó 1 db 
 szerkesztő eszközök (2 db derékszögű  

vonalzó, körző) 1-1 db 
 A/4-es rajzlap 30 db 
 A/3-as rajzlap 5 db 
 A/4-es rajzmappa 
 törlőkendő 
 hegyező 

Fénymásoló papír (Canon) 1 csomag 
Technika: A4-es sima füzet 1 db 
Testnevelés: sportnadrág, fehér póló, tornacipő 
 
Kötelezőt olvasmány: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

Karinthy F.: Tanár úr kérem! 
Ajánlott olvasmány: Szabó Magda: Abigél (lányok) 
 Rejtő Jenő: Piszkos Fred a kapitány (fiúk) 



8. b    
 
Nyelvtan-irodalom: nagyalakú vonalas füzet 2 db 
 kisalakú füzet 1 db 
 
Történelem: nagyalakú vonalas füzet 1 db 
 
Angol alap: vonalas füzet az alapcsoportnak 1 db 
 szótár füzet 1 db 
 
Angol emelt: vonalas füzet 2 db 
 szótár füzet 1 db 
 
Matematika: nagyalakú négyzetrácsos 1 db 
 nagyalakú sima füzet 1 db 
 vonalzó 2 db 
 körző 1 db 
 szögmérő 1 db 
 színes 1-1 db 
 számológép 
 
Fizika: kisalakú négyzetrácsos füzet 1 db 
 
Kémia: négyzetrácsos füzet 1 db 
 
Informatika: négyzetrácsos füzet 1 db 
 pendrive 
 
Biológia: A/4-es négyzetrácsos vagy vonalas füzet 1 db 
 
Földrajz: A/4-es vonalas füzet 1 db 
 
Ének: hangjegy füzet  1 db 
 
Rajz: DOBOZBAN: 
 HB, 4B grafitceruza 1-1 db 
 tempera: kék-piros-sárga-fekete-fehér 1-1 db 
 ecsetek (2, 4, 10-es) 1-1 db 
 olló 1 db 
 ragasztó 1 db 
 szerkesztő eszközök (2 db derékszögű  

vonalzó, körző) 1-1 db 
 A/4-es rajzlap 30 db 
 A/3-as rajzlap 5 db 
 A/4-es rajzmappa 
 törlőkendő 
 hegyező 

Fénymásoló papír (Canon) 1 csomag 
Technika: A4-es sima füzet 1 db 
Testnevelés: sportnadrág, fehér póló, tornacipő 
 
 
Kötelezőt olvasmány: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 



 Karinthy F.: Tanár úr kérem! 
Ajánlott olvasmány: Szabó Magda: Abigél (lányok) 

 Rejtő Jenő: Piszkos Fred a kapitány (fiúk) 


