
A tanévkezdéshez szükséges felszerelések felső tagozaton 
 
 
Matematika:   3 db A/4-es (87-32) négyzetrácsos tűzött (nem spirál) füzet (1 dolgozatnak bekötetlenül) 
                     1 db A/4-es (80-32) sima tűzött (nem spirál) füzet geometriához 
                     A/5 írólap 
                     körző, szögmérő, vonalzókészlet, színes ceruzák 
                     8. évfolyam számológép (nem telefon) 
 
Természetismeret:  A/4-es (87-32) négyzetrácsos tűzött (nem spirál) füzet 

A/5 írólap 
 
Kémia, fizika:   A/4-es  (87-32) négyzetrácsos tűzött (nem spirál) füzet 

színes ceruzák  
vonalzó  
A/5 írólap 
számológép (nem telefon) 
 

Biológia:   A/4-es (80-32) sima tűzött, nem spirál füzet  
színes ceruzák 
vonalzó 
 

Földrajz:    A/4-es  (87-32) négyzetrácsos tűzött nem spirál füzet 
   földrajzi atlasz 
    
Informatika:  A/5-ös (27-32) négyzetrácsos tűzött nem spirál füzet 
 
Magyar nyelv és irodalom:   

irodalom: 2 db A/4-es vagy A/5-ös vonalas füzet (az egyik irodalom, a másik 
fogalmazás) 

nyelvtan: 1 db A/4-es vagy A/5-ös vonalas füzet 
két A/4-es méretű mappa (egyik a gyakorló feladatlapoknak, segédanyagoknak, a 
másik az előkészítőre 7. és 8. évfolyamon) 
8. évfolyam 1 db vonalas füzet az előkészítőre 
egy csomag írólap (a számonkérésekhez) 
színes ceruzák 
szövegkiemelők 
kis vonalzó (ami a tolltartóban elfér) 

 
Történelem:  A/4-es vonalas füzet (nem spirál) 
   1 csomag írólap a számonkéréshez 
   zöld ceruza 
   Filctoll a csoportmunkához  
   Szövegkiemelő 
   Kis vonalzó a tolltartóban 
 
Idegen nyelv:  A/4-es vagy A/5-ös vonalas füzet (nem spirál) 
   1 csomag írólap, ami mindig legyen kéznél, nem szedjük be  
   31-32-es szótár füzet (az előző évben megkezdett is jó) 
   4 színű vastag filctoll  
   háztartási csomagoló papír 
 
Ének-zene:  ötvonalas kotta füzet (az előző évi is jó, ha még nem telt be) 



Technika:  A/4-es sima füzet, vonalzó, körző, grafit ceruza 
 
Rajz:   A/4-es sima füzet (4 évre) 
   50 db a/4 famentes rajzlap 
   radír és tartályos hegyező 
   HB ceruza 
   2B ceruza 
   4B ceruza 
   min. 6 db színes ceruza, 6 db színes filctoll 
   1 db fekete tűfilc  
   egyenes vonalzó 30 cm 
   derékszögvonalzó 25 és 17 cm (1-1 db) 
   körző 
   színes papír (5-8.o.) 
   olló 
   ragasztó stift és technokol rapid 
   12 színű vízfesték 
   6 színű tempera 
   ecset 10-6-4-2 méret (1-1 db) 
   törlőrongy és ecsettál 
   mindezekhez egy nagy doboz, amiben tárolni tudják a gyerekek 
 
Etika/Hittan:  A/5 vonalas füzet 
 
Testnevelés:  rövid ujjú fehér póló 
   fekete vagy sötétkék sportnadrág (rövid vagy hosszú) 
   hűvösebb időre tréningruha 
   tornacipő 
    
 
Ezen kívül jó, ha van a gyerekeknél jegyzetfüzet, ami üzenőként is szolgál, leckefüzet és papír zsebkendő. 
 
Ünneplő ruha: fehér hosszú ujjú ing vagy blúz, fekete térdig érő szoknya vagy fekete alkalmi nadrág, 
ünneplő cipő (nem sportcipő). 
 
 
 

 


