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A	felső	tagozatos	tanulók	várható	füzet‐	és	taneszköz	szükségletei	
a 2017/2018. tanévben 

A füzeteket (a dolgozatfüzetek kivételével) be kell kötni és kívül címkével ellátni! 
Spirálfüzetet nem lehet használni! 

 
magyar 

5. o-ban 3 db A/4-es vonalas füzet, 2 db A/5-ös vonalas füzet (az egyik könyvtári 
füzet) 
6. o-ban 2 db A/4-es vonalas füzet 
7. o-ban 2 db A/4-es vonalas, 1 db A/5-ös vonalas füzet 
8. o-ban 2 db A/4-es vonalas füzet 

történelem 
5. o-ban 1db A/4-es vonalas füzet, 6. o-ban 1 db A/4-es vonalas füzet 
7. és 8. o-ban 1 db A/4-es vonalas füzet 

angol 2 db A/5-ös vonalas füzet, 1 db szótárfüzet 

matematika  5.-8.o.: 2 db A/4-es négyzetrácsos füzet margózva, bekötve, 1 db A/4-es sima füzet, 
1db A/5-ös négyzetrácsos füzet, 2 db normál méretű vonalzó  az egyik derékszögű, 
1 db körző, 1 db szögmérő. 5. o-ban 2 db gumis A/4-es dosszié 
Tolltartóban: grafit ceruza, radír, kék, piros, zöld, fekete toll, színes ceruzák, olyan 
vonalzó, ami belefér a tolltartóba. 

kémia 
7. és 8. o-ban 1 db A/4-es négyzetrácsos füzet, ceruza, radír, zöld, piros, kék, fekete 
toll, 1db hosszú vonalzó 

természetismeret, 
földrajz, biológia 5-8. o-ig 1 db A/5-ös sima vagy vonalas füzet 

informatika 1 db A/4-es négyzetrácsos (nem spirál) füzet csak 5. osztályban 

testnevelés 
 

1 db Baross póló, 1 db tornanadrág (hosszú vagy rövid), 1 pár fehér zokni, 1 pár 
világos talpú tornacipő, udvari testnevelésre melegebb sportruházat (időjárásnak 
megfelelően) 

rajz 
 

1db A/4-es famentes VÁZLATOK füzet, vízfesték, temperafesték + 1 tubus fehér 
tempera, 8-12 színű ceruzakészlet, olló, ragasztó, filctollak 
1 db 8-as 1 db 4-es ecset, vizestál (margarinos doboz), rongy 
HB-s, B-s, 2B-s grafitceruza, pasztellkréta, 1 db A/5-ös vonalas füzet. 
Az előző évben megmaradt nem hiányos eszközök használhatóak.  

 
technika 

 

5. osztály: 1 db A/4-es „margó nélküli” sima füzet 
Mindenkinek: rajzeszközök: 30 cm –es vonalzó, egyenlő szárú háromszögű vonalzó 
15 cm-es, általános háromszögű 22 cm-es vonalzó, körző, szögmérő, radír, HB-s 
ceruza (nem Rotring!!), B-s vagy 2B-s ceruza. 
eszközök: olló, Sulifix tubusos ragasztó, 1 csomag hurkapálca, 1 doboz natúr 
gyurma, 10 db A/4-es rajzlap, 5 db A/4-es műszaki rajzlap  (keretezés nélküli), 1 
csomag színes papír, 1 db A/4-es dosszié. 

fizika 1 db A/5 négyzetrácsos füzet 

ének 1 db kottafüzet 

erkölcstan 1 db A/5 vonalas füzet 
 


