
SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK A FELSŐ TAGOZATON A 2022/2023-AS TANÉVRE 
 

TANTÁRGY 5. ÉVFOLYAM 6. ÉVFOLYAM 7. ÉVFOLYAM 8. ÉVFOLYAM 

Magyar 3 db kislakú vonalas füzet (nem spirál), helyesírási szótár 

Történelem 1 db A/4-es méretű vonalas füzet (nem spirál) 

Matematika 1 db A/4 -es négyzetrácsos füzet 
(nem spirál), 1 db A/4-es sima 
füzet 
2 db vonalzó (az egyik 
derékszögű), körző 

1 db A/4-es méretű négyzetrácsos füzet (nem spirál) 
1 db A/4-es méretű sima füzet (nem spirál) 
körző, 2 db vonalzó (az egyik derékszögű), szögmérő, 
toll, hegyes ceruza, radír, számológép 

Angol/Német 1 db vonalas füzet, 1 db A/5-ös méretű vonalas dolgozatfüzet, 1 db szótár füzet, piros 
ceruza vagy toll, 1 cs. Írólap, 1 db dosszié (német), 10 db papír zsebkendő (német) 

Technika 1 db A/4-es méretű sima füzet, 20 db műszaki rajzlap, filctoll, 1 db ragasztó, vonalzók (ua. 
mint a matematika) 

Informatika 1 db vonalas füzet 

Testnevelés tornacipő, póló, rövidnadrág váltó zokni 

Rajz 1db S-es, 1 db M-es fekete színű 
alkoholos filc, 2 db tűfilc 
(fekete), 1db arany és 1db ezüst 
színű zselés toll, 1 db 2B-s 
ceruza, 1 db 4B-s ceruza. Ezeket 
egy egyszerű, olcsó 
„beledobálós” tolltartóba 
beletenni. 
1 doboz 12 vagy 24 színű 
ceruzakészlet.1 doboz 12 színű 
kétvégű filctoll, 1 doboz 12 
színű olajpasztell. 
40 db A/4-es műszaki rajzlap 
A4-es mappába beletéve.  
A mappára és minden eszközre 
kérem a nevet ráírni, illetve az 
eszközöket egy 
„cipzározható”nylon tasakba 
vagy egy kisebb műanyag 
dobozba kérem beletenni, és 
azokat az 1. rajz órán 
beszedem. 
 
Fontos, hogy a rajzlap vastag, 
műszaki rajzlap legyen, NE 
fénymásolópapír, a LIDL-ös 
nem jó! 

1db S-es, 1 db M-es fekete színű alkoholos filc, 2 db 
tűfilc (fekete), 1db arany és 1db ezüst színű zselés toll, 
1 db 2B-s ceruza, 1 db 4B-s ceruza. Ezeket egy 
egyszerű, olcsó „beledobálós” tolltartóba beletenni. 
1 doboz 12 vagy 24 színű ceruzakészlet, 1 doboz 12 
színű kétvégű filctoll, 1 doboz 12 színű olajpasztell. 
 
40 db A/4-es műszaki rajzlap A4-es mappába beletéve.  
 
A mappára és minden eszközre kérem a nevet ráírni, 
illetve az eszközöket egy „cipzározható”nylon tasakba 
vagy egy kisebb műanyag dobozba kérem beletenni, 
és azokat az 1. rajz órán beszedem. 
 
Fontos, hogy a rajzlap vastag, műszaki rajzlap legyen, 
NE fénymásolópapír, a LIDL-ös nem jó! 
 
Az eszközöket, amelyek előző évről megmaradtak, és 
jó állapotban vannak, nem koptak ki vagy nem 
fogytak majdnem teljesen el, azokat nem kell 
megvásárolni! 

Ének 1 db ének füzet 

Természettudomány 1 db vonalas füzet     

Földrajz     1 db vonalas füzet 

Biológia     1 db sima füzet 

Fizika     2 db A/4-es méretű négyzetrácsos 
füzet 

Kémia     1 db négyzetrácsos füzet 

Bibliaismeret/Etika 1 db A/5-ös vonalas füzet (nem spirál) 

  1 csomag írólap a röpdolgozatokhoz 
Nagy méretű füzetből ne spirálfüzetet vegyetek! 

 


