
Felsős eszközlista 

Tolltartóban Kék színű golyós toll (min. 3 
db), grafitceruza, színes 
ceruzák -alapszínek 
mindenképp: piros, kék, zöld 

 Egyéb: radír, kis vonalzó 
(15 cm), hegyező   

Biológia (7-8.évfolyam) 1 db A/4-es sima füzet  
Földrajz (7-8. évfolyam) 1 db A/4-es sima füzet  

Természetismeret (5-
6.évfolyam) 

1 db A/4-es sima füzet  

Erkölcstan (minden 
évfolyam) 

1 db A/5-ös vonalas füzet  

Matematika 1 db négyzetrácsos füzet, 1 
db  A/4-es sima füzet (a 
tavalyi is megfelelő), körző, 
két vonalzó minimum 
közepes méretű, az egyik 
derékszögű 

Geometriai modellek 
elkészítéséhez, 
szerkesztésekhez: 20 db 
A/4-es lap, olló, színes 
ceruza, tároló tartótok 

Testnevelés (minden 
évfolyam) 

-Sötét, egyszínű 
sportnadrág, sima, fehér 
póló (min.2), cserezokni, 
tornacipő 
-Hidegebb időjárás esetén 
melegítő felső és alsó is 
szükséges a sportudvari 
órákon 

A melegítő viseléséről a 
testnevelő tanár dönt az 
aznapi időjárás 
függvényében. 
Az udvari órák után minden 
tanuló köteles a tornacipőjét 
otthon letakarítani a 
következő órára, és a 
tornateremben tisztán 
használni azt. 

Úszáshoz papucs, úszódressz/ 
úszónadrág, úszósapka, 
úszószemüveg, törölköző 

 

Magyar nyelv és irodalom 
(5-8.) 

A/4-es vonalas füzet 
tantárgyanként (nem spirál) 
(Amennyiben a szaktanár 
ettől eltérőt kért év végén, 
azt kérnénk figyelembe 
venni) 

5. évfolyam: egy csomag 
A/5-ös írólap,  
Minden évfolyam: 1 db 
kisalakú 
fogalmazás/tollbamondás  
füzet, akinek nincs az előző 
évről 

Német nyelv 2 db A/4-es vonalas füzet, 1 
db szótárfüzet 

 

Angol nyelv 1 db A/4-es vonalas füzet  

Kémia  1 db bármilyen méretű 
négyzetrácsos füzet 

 

Fizika  1 db A/4-es (ne spirál), 
négyzetrácsos füzet 

Munkapóló (amit nem 
sajnálnak, de nem kötelező) 

Történelem (5-8. évfolyam) 1 db A/4 vagy A/5-ös 
méretű, vonalas, sima vagy 
négyzetrácsos füzet 

 

Hon és népismeret 1 db A/5-ös vonalas füzet  

Technika (5-6. évf.) 1 db A/4-es sima füzet  

  



Rajz 50 db rajzlap A/4-es 
(famentes keményebb)  
12 színes filctoll  
12 színes ceruza  
2db B2-es ceruza 
Radír 
30 cm-es vonalzó (átlátszó, 
műanyag) 
A/4-es rajzmappa (papír, 
műanyag stb)  
Cellux  
Hegyező (tartályos) 

 

Ének 1 db kisalakú kottafüzet  
Informatika 1 db A/4-es négyzetrácsos 

füzet 
 

 


