
Tanszerlista - Felső tagozat 

Magyar nyelv és irodalom 

5/1 és 5/3 magyar  

5 db kisméretű vonalas füzet (dolgozat és órai) 

Egyéb: kék színű golyóstoll, színes ceruzák, grafitceruza, radír.  

5/2. csoport  

irodalom 2 db vonalas füzet A/5, nyelvtan 2 db vonalas füzet A/5 

6/1. és 6/3. csoport 

irodalom 1 db vonalas füzet A/5, nyelvtan 1 db vonalas füzet A/5 

6/2  

magyar: 2 vonalas füzet (1 irodalom, 1 nyelvtan) 

7/1 és 7/3  

magyar: 2 vonalas füzet (1 irodalom, 1 nyelvtan) 

7/2  

1-1 db A4-es méretű vonalas füzet, lehetőleg vastagabb. Nem spirál! 

8/1 és 8/3  

1-1 db A4-es méretű vonalas füzet, lehetőleg vastagabb. Nem spirál!  1 db valamilyen füzet a tételek fogalmazásához 

az irodalom záróvizsgára.  

Ha valakinek betelőfélben van a benti füzete, akkor egy ugyanolyan A5-ös vonalas füzettel pótolja. 

 

Matematika 

5/2, 6/1, 6/3, 7/2, 8/1, 8/3 csoportok:  

Egy nagy ( A/4-es ) vastag négyzetrácsos füzet, egy kis négyzetrácsos vastag dogozatfüzet, 2db vonalzó ( egyik 

háromszög alakú legyen ), 1db körző, 1db szögmérő. ( 6., 7., 8. évfolyamosok a tavalyi füzeteket folytathatják) 

6/2  

A tavalyi füzeteket lehet folytatni, ha nincs meg akkor nagyméretű négyzetrácsos füzet 60 vagy 80 lapos, és 

egy nagyméretű sima lapú füzet. A mértan felszerelés megvan tavalyról, ha nincs akkor: körző, két háromszög 

vonalzó, szögmérő. 

7/1, és 7/3  

A tavalyi füzeteket lehet folytatni, ha nincs meg akkor nagyméretű négyzetrácsos füzet 60 vagy 80 lapos, és 

egy nagyméretű sima lapú füzet. A mértan felszerelés megvan tavalyról, ha nincs akkor: körző, két háromszög 

vonalzó, szögmérő. 

5/1, 5/3 és 8/2  

2 db négyzetrácsos füzet (egyik a dolgozatokhoz, kis méretű), 1 db sima füzet, 2 db vonalzó (egyik háromszög alakú 

legyen), 1 db használható körző, 5. osztályosoknak szögmérő, grafit ceruza, legalább 4 különböző színű színes 

ceruza, dolgozatíráshoz toll, 1 csomag írólap. 

 

Történelem 

5. osztály: történelem: 2 db kis méretű vonalas füzet (dolgozat és órai) 

6.b történelem: 1 db vonalas füzet A/5 

6.a, 7. a és 7.b történelem: egy vonalas füzet 

8.a történelem: 1 db vonalas füzet (lehet bármilyen) 

8. b történelem: 1 db vonalas füzet (órai) 

 

Német és angol nyelv: 

4-8. évfolyam: 1 db vonalas órai füzet (igény szerint lehet nagy ill. kicsi méretű), 1 db szótárfüzet (a tavalyi folytatható) 

 

Természetismeret, biológia 

5. oszt. bármilyen füzet+ 1 csomag írólap 

6-8. oszt. lehet folytatni a tavalyi füzetet 



Földrajz 

7-8. évfolyam 1 db sima füzet (igény szerint nagy vagy kisméretű, 8. évfolyamban lehet folytatni a 7-es füzetet) 

 

Kémia és Fizika 

7. osztály: 1-1 füzet, lehetőleg négyzetrácsos, egy csomag írólap.   

8. osztály: a tavalyi füzetet lehet folytatni 

 

Ének  

5-8.o. 1 Kicsi, A5-ös hangjegyfüzet (Nem az egyházi ének füzet.)  

1 cs. 100-as papír zsebkendő.  

4-5 színű toll vagy tűfilc vagy hegyes ceruza. 

 

Informatika 

1 db füzet. Lehet az előző évi is. 

 

Technika  

1 db A/4-es méretű sima füzet. 

 

Testnevelés 

 Egyszínű fehér póló. 

 Sötét színű tornanadrág,  

 kényelmes sportcipő.  

 

 


