
5. osztályos eszközlista 

    

Osztályfőnöki 1 vonalas füzet 

Magyar 4 vonalas füzet 

Történelem  1 A/4 -es vonalas füzet 

Idegen nyelv 1 szótár füzet, 2 vonalas füzet 

Matematika 
2 A/4-es négyzetrácsos, 1 A/4-es sima füzet, 2 

vonalzó egyik derékszög, körző szögmérő, piros, 

kék, zöld sárga színes ceruza  

Természetismeret 2 sima füzet 

Ének-zene 1 kotta füzet, 1 vonalas 

Rajz 
50 db rajzlap, 1 cs. színes papír, vonalzó, 

vízfesték, olló, ragasztó, ecset, ecsettál, 

rajzmappa, színes ceruza 

Technika 
1 db sima füzet, 3 mill.papír, 5 műszaki rajzlap, 

10 db rajzlap 

Testnevelés 
fehér póló, kék nadrág, fehér zokni, tornacipő 2db 

Informatika  1 négyzetrácsos füzet 

 

6. osztályos eszközlista 

Osztályfőnöki 1 vonalas füzet 

Magyar 3 vonalas füzet 

Történelem  1 A/4 -es vonalas füzet 

Idegen nyelv 1 szótár füzet, 2 vonalas füzet 

Matematika 

2 A/4-es négyzetrácsos, 1 A/4-es sima füzet, 2 

vonalzó egyik derékszög, körző szögmérő, piros, 

kék, zöld sárga színes ceruza, számológép 

Természetismeret 2 sima füzet 

Ének-zene 1 kotta füzet 

Rajz 

50 db rajzlap, 1 cs. színes papír, vonalzó, vízfesték, 

olló, ragasztó, ecset, ecsettál, rajzmappa, tempera 

Technika 

1 db sima füzet, 3 mill.papír, 5 műszaki rajzlap, 10 

db rajzlap 

Testnevelés fehér póló, kék nadrág, fehér zokni, tornacipő 2db 

Informatika  1 négyzetrácsos füzet 

 

 

 

 



 

7. osztályos eszközlista 

 

Osztályfőnöki 1 vonalas füzet 

Magyar 4 vonalas füzet 

Történelem  1 A/4-es vonalas füzet 

Idegen nyelv 1 szótár füzet, 2 vonalas füzet 

Matematika 
2 A/4-es négyzetrácsos, 1 A/4-es sima füzet, 2 vonalzó 

egyik derékszög, körző szögmérő, piros, kék, zöld sárga 

színes ceruza, számológép 

Földrajz 1 vonalas füzet 

Kémia 1 sima füzet 

Biológia 1 sima füzet 

Fizika 1 sima füzet 

Ének-zene 1 kotta füzet 

Rajz 

50 db rajzlap, 1 cs. színes papír, vonalzó, vízfesték, olló, 

ragasztó, ecset, ecsettál, rajzmappa, tempera 

Technika 
1 db sima füzet, 3 mill.papír, 5 műszaki rajzlap, 10 db 

rajzlap 

Testnevelés fehér póló, kék nadrág, fehér zokni, tornacipő 2db 

Informatika  1 sima füzet 

 

8. osztályos eszközlista 

Osztályfőnöki 1 vonalas füzet 

Magyar 4 vonalas füzet 

Történelem  1 A/4 vonalas füzet 

Idegen nyelv 1 szótár füzet, 2 vonalas füzet 

Matematika 
A/4-es 2 négyzetrácsos, 1 A/4-es sima füzet, 2 vonalzó 

egyik derékszög, körző szögmérő, piros, kék, zöld sárga 

színes ceruza, számológép 

Földrajz 1 vonalas füzet 

Kémia 1 sima füzet 

Biológia 1 sima füzet 

Fizika 1 sima füzet 

Ének-zene 1 kotta füzet 

Rajz 

50 db rajzlap, 1 cs. színes papír, vonalzó, vízfesték, olló, 

ragasztó, ecset, ecsettál, rajzmappa, tempera 

Technika 
1 db sima füzet, 3 mill.papír, 5 műszaki rajzlap, 10 db 

rajzlap 

Testnevelés fehér póló, kék nadrág, fehér zokni, tornacipő 2db 

Informatika  1 sima füzet 

 


