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5. évfolyam 

tantárgy  mennyiség felszerelés megjegyzés 
Magyar Irodalom 2 db vonalas füzet 21-32 

Magyar nyelvtan 2 db vonalas füzet 21-32 

Történelem 1 db nagy méretű sima füzet (nem spirál) 20-32 

Hon- és népismeret 1 db vonalas füzet 21-32 

Idegen nyelv 2 db 
1 db 

vonalas füzet 
szótár füzet 

21-32 
31-32 

Matematika 3 db 
1 db 
 
2 db 
1 db 
1 db 

nagy méretű négyzetrácsos füzet 
nagy méretű sima füzet 
(egyik sem spirál) 
vonalzó (derékszögű+hosszú) 
körző 
szögmérő 
hegyes színes ceruzák 
grafit ceruzák 

87-32 
20-32 

Természetismeret 1 db sima füzet 20-32 

Ének-zene 1 db kottafüzet 36-16 

Informatika 1 db négyzetrácsos füzet 27-32 

Technika 1 db 
1 db 
1 db 
3 db 
1 csomag 
1 csomag 
1 csomag 

nagy méretű sima füzet (nem spirál) 
olló,  
ragasztó nagy méretű (Nebuló vagy Pritt); 
kartonlap (színes vagy fehér) 
hurkapálca 
krepp-papír 
színes lap (hajtogatni) 

20-32 

Rajz 1 doboz 
 
1-1 db 
1-2 db 
1 csomag 
1 csomag 
1 db 
2 db 
1 db 
1 csomag 
1 db 
1 tekercs 
1 db 
50 db 
1 db 

ICO tempera festék 6 színű 
vízfesték 
4-es, 6-os, 8-as hegyes ecset 
ecsettál, ecsettörlő 
min. 12 színű színesceruza 
min. 6 színű filc 
fekete tűfilc 
HB-s grafit ceruza 
tartályos ceruzahegyező   
színes papír hajtogatáshoz 
Technokol ragasztó (kék színű) 
enyves papírszalag 
olló 
rajzlap famentes 
rajzmappa 

 

Testnevelés  fekete alsó, fehér felső 
tornacipő (szabadba edzőcipő ajánlott) 

 

Etika/Hit és erkölcstan 1 db vonalas füzet 21-32 

Osztályfőnöki 1-1 db leckefüzet, üzenőfüzet (kockás füzet)  
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6. évfolyam 

tantárgy  mennyiség felszerelés megjegyzés 
Magyar Irodalom 2 db vonalas füzet 21-32 

Magyar nyelvtan 2 db vonalas füzet 21-32 

Történelem 1 db nagy méretű sima füzet (nem spirál) 20-32 

Idegen nyelv 2 db 
1 db 

vonalas füzet 
szótár füzet 

21-32 
31-32 

Matematika 3 db 
1 db 
 
2 db 
1 db 
1 db 

nagy méretű négyzetrácsos füzet 
nagy méretű sima füzet 
(egyik sem spirál) 
vonalzó (derékszögű+hosszú) 
körző 
szögmérő 
hegyes színes ceruzák 
grafit ceruzák 

87-32 
20-32 

Természetismeret 1 db sima füzet 20-32 

Ének-zene 1 db kottafüzet 36-16 

Informatika 1 db négyzetrácsos füzet 27-32 

Technika 1 db 
1 db 
3 db 
1 csomag 
1 csomag 
1 csomag 

nagy méretű sima füzet (nem spirál) 
ragasztó nagy méretű (Nebuló vagy Pritt); 
kartonlap (színes vagy fehér) 
hurkapálca 
krepp-papír 
színes lap (hajtogatni) 

20-32 

Rajz 1 doboz 
 
1-3 db 
1-4 db 
1 csomag 
1 csomag 
1 db 
2 db 
1 db 
1 csomag 
1 db 
1 tekercs 
1 db 
50 db 
1 db 

ICO tempera festék 6 színű 
vízfesték 
4-es, 6-os, 8-as hegyes ecset 
ecsettál, ecsettörlő 
min. 12 színű színesceruza 
min. 6 színű filc 
fekete tűfilc 
HB-s grafit ceruza 
tartályos ceruzahegyező   
színes papír hajtogatáshoz 
Technokol ragasztó (kék színű) 
enyves papírszalag 
olló 
rajzlap famentes 
rajzmappa 

 

Testnevelés  fekete alsó, fehér felső 
tornacipő (szabadba edzőcipő ajánlott) 

 

Etika/Hit és erkölcstan 1 db vonalas füzet 21-32 

Osztályfőnöki 1-1 db leckefüzet, üzenőfüzet (kockás füzet)  
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7. évfolyam 

tantárgy  mennyiség felszerelés megjegyzés 
Magyar Irodalom 2 db vonalas füzet 21-32 

Magyar nyelvtan 2 db vonalas füzet 21-32 

Történelem 1 db nagy méretű sima füzet (nem spirál) 20-32 

Idegen nyelv 2 db 
1 db 

vonalas füzet 
szótár füzet 

21-32 
31-32 

Matematika 3 db 
1 db 
 
2 db 
1 db 
1 db 

nagy méretű négyzetrácsos füzet 
nagy méretű sima füzet 
(egyik sem spirál) 
vonalzó (derékszögű+hosszú) 
körző 
szögmérő 
hegyes színes ceruzák 
grafit ceruzák 

87-32 
20-32 

Földrajz 1 db sima füzet 20-32 

Biológia 1 db nagy méretű sima füzet (nem spirál) 20-32 

Fizika 1 db négyzetrácsos füzet 27-32 

Kémia 2 db sima füzet 20-32 

Ének-zene 1 db kottafüzet 36-16 

Informatika 1 db négyzetrácsos füzet 27-32 

Technika 1 db 
1 db 
3 db 
1 csomag 
1 csomag 
1 csomag 

nagy méretű sima füzet (nem spirál) 
ragasztó nagy méretű (Nebuló vagy Pritt); 
kartonlap (színes vagy fehér) 
hurkapálca 
krepp-papír 
színes lap (hajtogatni) 

20-32 

Rajz 1 doboz 
 
1-5 db 
1-6 db 
1 csomag 
1 csomag 
1 db 
2 db 
1 db 
1 csomag 
1 db 
1 tekercs 
1 db 
50 db 
1 db 

ICO tempera festék 6 színű 
vízfesték 
4-es, 6-os, 8-as hegyes ecset 
ecsettál, ecsettörlő 
min. 12 színű színesceruza 
min. 6 színű filc 
fekete tűfilc 
HB-s grafit ceruza 
tartályos ceruzahegyező   
színes papír hajtogatáshoz 
Technokol ragasztó (kék színű) 
enyves papírszalag 
olló 
rajzlap famentes 
rajzmappa 

 

Testnevelés  fekete alsó, fehér felső 
tornacipő (szabadba edzőcipő ajánlott) 

 

Etika/Hit és erkölcstan 1 db vonalas füzet 21-32 

Osztályfőnöki 1-1 db leckefüzet, üzenőfüzet (kockás füzet)  
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8. évfolyam 

tantárgy  mennyiség felszerelés megjegyzés 
Magyar Irodalom 2 db vonalas füzet 21-32 

Magyar nyelvtan 2 db vonalas füzet 21-32 

Történelem 1 db nagy méretű sima füzet (nem spirál) 20-32 

Idegen nyelv 2 db 
1 db 

vonalas füzet 
szótár füzet 

21-32 
31-32 

Matematika 3 db 
1 db 
 
2 db 
1 db 
1 db 

nagy méretű négyzetrácsos füzet 
nagy méretű sima füzet 
(egyik sem spirál) 
vonalzó (derékszögű+hosszú) 
körző 
szögmérő 
hegyes színes ceruzák 
grafit ceruzák 

87-32 
20-32 

Földrajz 1 db sima füzet 20-32 

Biológia 1 db nagy méretű sima füzet (nem spirál) 20-32 

Fizika 1 db négyzetrácsos füzet 27-32 

Kémia 2 db sima füzet 20-32 

Ének-zene 1 db kottafüzet 36-16 

Informatika 1 db négyzetrácsos füzet 27-32 

Rajz 1 doboz 
 
1-7 db 
1-8 db 
1 csomag 
1 csomag 
1 db 
2 db 
1 db 
1 csomag 
1 db 
1 tekercs 
1 db 
50 db 
1 db 

ICO tempera festék 6 színű 
vízfesték 
4-es, 6-os, 8-as hegyes ecset 
ecsettál, ecsettörlő 
min. 12 színű színesceruza 
min. 6 színű filc 
fekete tűfilc 
HB-s grafit ceruza 
tartályos ceruzahegyező   
színes papír hajtogatáshoz 
Technokol ragasztó (kék színű) 
enyves papírszalag 
olló 
rajzlap famentes 
rajzmappa 

 

Testnevelés  fekete alsó, fehér felső 
tornacipő (szabadba edzőcipő ajánlott) 

 

Etika/Hit és erkölcstan 1 db vonalas füzet 21-32 

Osztályfőnöki 1-1 db leckefüzet, üzenőfüzet (kockás füzet)  

 

 


