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2020-2021.
magyar nyelv
magyar irodalom
dráma

5.
6.
7.
8.
1-1 db vonalas füzet (A/4vagy B/5), 1 csomag írólap

9.

1 cs.írólap,
1 db füzet

10.
11.
1-1 db vonalas füzet - A/4

1 cs. írólap,
1 db füzet

médiaismeret

1 db vonalas füzet

idegen nyelvek
történelem
ének-zene

12.

1 db szótárfüzet, 1 db vonalas füzet, 1 csomag írólap
1 db vonalas füzet, 1 csomag írólap, 20 darab A4-es
fénymásolópapír
2 db 5 vonalas hangjegy füzet

erkölcstan, etika,

1 db nagy alakú vonalas füzet (A4), 20 darab A4-es fénymásolópapír

1 db füzet (A/4vagy B/5)

hittan
rajz

matematika

technika

30 db A/4-es famentes rajzlap,
10 db A/3-as famentes rajzlap,
HB-s és 2B-s ceruza, 12-es
színes ceruza készlet, 12-es
filctoll készlet, olló, ragasztó

30 db A/4-es famentes rajzlap,
10 db A/3-as famentes rajzlap,
HB-s és 2B-s ceruza
12-es színes ceruza készlet,
12-es filctoll készlet
olló, ragasztó, derékszögű és
30 cm-es vonalzó
négyzetrácsos és lehetőleg A4-es méretű sima füzetek,
ceruzák, 6 különböző színű színes ceruza, lehetőleg
papírszögmérő, használható körző, 1 db egyenes és 1 db
derékszögű vonalzó, 20 db. A/4-es méretű fénymásoló lap
szeptember 2. hetében leadva. 6. évf. II. félévtől számológép
(elegendő a 4 alapműveletes)
órai használatra: A/5 vagy A/4 –es méretű négyzetrácsos füzet,
műszaki rajzhoz: 1 db egyenes és 1 db háromszög vonalzó, körző,
HB-s és 2B-s ceruza, radír
beadni: 3db A/4-es, keretezett műszaki rajzlap

20 db A/4-es famentes rajzlap,
HB-s és 2B-s ceruza
12-es színes ceruza készlet,
12-es filctoll készlet

A/4-es négyzetrácsos füzetek (spirál is lehet), ceruzák, 4 különböző színű
színes ceruza, vagy toll, 1 db egyenes és 1 db derékszögű vonalzó, lehetőség
szerint D. A. L. típusú, azaz műveleti sorrendet is tudó számológép, egész
évben, körző, szögmérő használható állapotban- Mindenkinek saját
számológép kell egész évben, minden órán!
Beadni: 20 db. A4-es fénymásoló lap (szept. 2. hetében).

5.

6.

fizika
kémia

földrajz
biológia

testnevelés

8.
9.
1 db négyzetrácsos füzet, számológép

10.

11.
1 db füzet
számológép

12.

1 db simalapos, vastag A/4-es füzet, 1 zöld toll,
1 csomag írólap, számológép
órai használatra: A/5 vagy A/4-es méretű füzet (fajtája tetszőleges)

informatika
természetismeret

7.

1 db kisméretű simalapos füzet
1 doboz színes ceruza (6
alapszín) 1 csomag írólap
1 db füzet, 10 db A/4 lap
1 db kisméretű sima füzet
1 csomag írólap, 1 doboz színes
1 db sima A/4-es méretű füzet, 1 csomag írólap
ceruza (6 alapszín)
rövidnadrág, póló vagy atlétatrikó, torna- vagy sportcipő, (a talpa ne hagyjon nyomot a padlón), a szabadban tartott órákra melegítő

