
5-6. évfolyam 

 
Magyar  
5/1 és 5/2 és 5/3: 4 db kicsi vonalas füzet 
6/1 és 6/3: 2 db kicsi vonalas füzet (folytatható a tavalyi füzet is, ha van elég hely benne) 
6/2: 1-1 db nagy (A4-es) vonalas órai füzet. Akinek betelt a dolgozat füzete, az pótolja egy 
kis alakú vonalassal. 
 
Történelem  
5.a: 2 db kicsi vonalas füzet (1 órai, 1 dolgozat) 
5.b: 1 db kicsi vonalas füzet 
6.a és 6.b: 1 db kicsi vonalas füzet ( folytatható a tavalyi füzet is, ha van elég hely benne) 
Tolltartóban legyen: nem folyós kék és piros színű toll, 3-4 db grafit, színes ceruzák, 

radír, kis vonalzó, kis olló, kis méretű stift ragasztó. 
 
Matematika 
5/2 nagyméretű négyzetrácsos füzet 60 vagy 80 lapos, egy nagyméretű sima lapú füzet, 

egy kisméretű négyzetrácsos füzet. Körző, két háromszög vonalzó, szögmérő 
5/1 és 5/3: 1 db nagyméretü vastag négyzetrácsos füzet, 1db kisméretü négyzetrácsos 

dolgozatfüzet, 1 db egyenes és 1 db háromszög vonalzó, 1 db körzö, 1db szögmérö 
6/1, és 6/3 tavalyi füzeteket lehet folytatni, ha nincs meg akkor nagyméretű négyzetrácsos 

füzet 60 vagy 80 lapos, és egy nagyméretű sima  lapú füzet  
A mértan felszerelés meg van tavalyról, ha nincs akkor: körző, két háromszög vonalzó, 
szögmérő. 
6/2: 1 db nagyméretü vastag négyzetrácsos füzet, 1db kisméretü négyzetrácsos 

dolgozatfüzet, 1 db egyenes és 1 db háromszög vonalzó, 1 db körzö, 1db szögmérö 
 
Ének  
kis alakú hangjegyfüzet 
 
Természetismeret  
5.o.: bármilyen füzet + egy csomag írólap 
6 o.: lehet a tavalyit folytatni v. bármilyen 

 
Német nyelv  

A tankönyv + munkafüzet mellett 1 db vonalas füzet, 1 db szótárfüzet (tavalyi folytatható), 
mindez kerüljön egy egyszerű mappába, hogy ne maradjon otthon semmi  
 
Angol  
5/2: 1 db A4-es vonalas vagy négyzetrácsos füzet (NEM spirál) és szótárfüzet + 1 db 
fülhallgató (a legegyszerűbb, ami elfér a tolltartóban) 
 
1 szótárfüzet, 2 kisalapú vonalas füzet (gyakorló, nyelvtan) és egy kisalapú vonalas 
beadandó füzet (szódolgozat) kell. A tavalyi füzetek folytathatóak, ha olyan állapotban 
vannak. 
 
Testnevelés 

fehér póló, sötét színű rövidnadrág, edző cipő, fehér zokni. 
 
 

 
 



7-8.évfolyam 
 
Magyar  
7/1 és 7/3: 1-1 db nagy (A4-es) vonalas órai füzet. Akinek betelt a dolgozat füzete, az 
pótolja egy kis alakú vonalassal.  
7/2 és 8/2: folytatható a tavalyi füzet 
8/1 és 8/3: 2 db kis méretű órai vonalas füzet, + 1 nagyobb füzet záróvizsga tételekhez 

(81-32) 
 
Matematika 
7/1 és 7/3: csoportoknak 1 db nagyméretü vastag négyzetrácsos füzet, 1db kisméretü 

négyzetrácsos dolgozatfüzet, 1 db egyenes és 1 db háromszög vonalzó, 1 db körzö, 1db 
szögmérö 
7/2: négyzetrácsos és sima füzet az órai munkához, kis méretű négyzetrácsos füzet a 
számonkérésekhez, grafit és színes ceruzák, dolgozatokhoz kék toll, 2 db vonalzó 
(legalább az egyik derékszögű), használható körző. 
8/1 és 8/3: négyzetrácsos és sima füzet az órai munkához, kis méretű négyzetrácsos 

füzet a számonkérésekhez, grafit és színes ceruzák, dolgozatokhoz kék toll, 2 db 
vonalzó (legalább az egyik derékszögű), használható körző. 
8/2: 1 db nagyméretü vastag négyzetrácsos füzet, 1db kisméretü négyzetrácsos 
dolgozatfüzet, 1 db egyenes és 1 db háromszög vonalzó, 1 db körzö, 1db szögmérö 
 
 
Történelem   
7.a: folytatható a tavalyi füzet 
7.b:  egy kis méretű vonalas órai füzet 
8.a és 8.b: 1 db kis méretű füzet 

 
 
Ének  
kis alakú hangjegyfüzet 
 
Kémia és Fizika  
7. osztály: egy-egy füzet, lehetőleg négyzetrácsos, egy csomag írólap.   
8. osztály: a tavalyi füzetet lehet folytatni 

 
Biológia  
7-8. o.: lehet a tavalyit folytatni v. bármilyen 
  
Földrajz 
7. osztály: egy füzet sima vagy vonalas, egy csomag írólap 
8. osztály: a tavalyi füzetet lehet folytatni 
  
Német nyelv 
A tankönyv + munkafüzet mellett 1 db vonalas füzet, 1 db szótárfüzet (tavalyi folytatható), 
mindez kerüljön egy egyszerű mappába, hogy ne maradjon otthon semmi 
 
Angol  
8/2: 1 db A4-es vonalas vagy négyzetrácsos füzet (NEM spirál) és szótárfüzet + 1 db 

fülhallgató (a legegyszerűbb, ami elfér a tolltartóban) 
 
Testnevelés 



fehér póló, sötét színű rövidnadrág, edző cipő, fehér zokni. 
 


