
Felső tagozatos taneszközszükséglet 2020/2021-es tanév 
 

 
Angol nyelv (Bacsa Éva) 

 1 db füzet ( A4-es ) 

 1 db szótár füzet ( ha az előző éviben van még hely, folytatható az is) 

 1 db fülhallgató ( számítógéphez, netbookhoz, tablethez csatlakoztatható ), 
higiéniai okok miatt szükséges. 

 
Angol nyelv (Putnoki Ágnes) 

 egy füzetet,  

 egy szótárfüzet  

 egy saját fülhallgató 
 
Angol nyelv (Ferencné Surinya Mónika) 

 egy füzetet,  

 egy szótárfüzet  

 egy saját fülhallgató 
 
Német nyelv (Dimákné Sebők Veronika) 

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

 5-8. évfolyamon a már megkezdett Das neue Deutschmobil tankönyv és 
munkafüzet 

 
Magyar (Farkas Márta) 

 8/2 - 1-1 db nagy (A4-es) vonalas órai füzet. Akinek betelt a dolgozat füzete, az 
pótolja egy kis alakú vonalassal.   

 5/1 és 5/3 csoport: 1-1 db A4-en NEM SPIRÁL füzet irodalom és nyelvtan órára, 
valamint 

 2 kisalakú 21-32-es vonalas füzet, amit be kell adniuk a gyerekeknek.  
 1 csomag háztartási csomagolópapír 

 
Magyar (Karikó-Tóthné Puskás Gabriella) 

 6/2. irodalom: 1db vonalas füzet A/5 

 6/2. nyelvtan 1 db vonalas füzet A/5 

 7/1 és 7/3. irodalom 1db vonalas füzet A/5 

 7/1 és 7/3. nyelvtan 1db vonalas füzet A/5 
 
Magyar (Tomcsányiné Lucz Szilvia) 

 7/2 irodalom: 2 db vonalas füzet (egy órai, egy fogalmazás) 

 7/2 nyelvtan: 1 db vonalas füzet 

 8/1 és 8/3 irodalom: 1 db kis vonalas füzet (órai) és 1 db A/4 vonalas füzet (a 
vizsgatételeknek) 

 8/1 és 8/3 nyelvtan: 1 db kis vonalas füzet és 1 db műanyag gyűjtőmappa (A/4 
méretű) 

 
Magyar (Vanó Éva) 

 5/2 magyar csoport: 5 db A/5 vonalas, 60 lapos, fűzött füzet (órai + dolgozat + 
fogalmazás)  



 6/1 és 6/3 magyar csoport: 2 db vonalas órai füzet (fogalmazás füzetnek jó a 
tavalyi!) 

 6.b: 1 db leckefüzet 

 Grafit és színes ceruza (6 szín elég), kék és piros golyóstoll, radír, kisvonalzó 
 
Történelem (Karikó-Tóthné Puskás Gabriella) 

 5.a történelem 1 db vonalas füzet A/5 

 7. b történelem 1 db vonalas füzet A/5 
 
Történelem (Tomcsányiné Lucz Szilvia) 

 7.a történelem: 1 db vonalas füzet, folytatható a tavalyi (a 6. osztályos tankönyv és 
munkafüzet kell még az év elején!) 

 8.a és 8.b történelem: 1 db vonalas füzet, folytatható a tavalyi (a 7. osztályos 
tankönyv és munkafüzet kell még az év elején!) 

 
Történelem (Vanó Éva) 

 5.b történelem: 2 db vonalas füzet (órai + dolgozat) 

 6.a és 6.b történelem: 1 db vonalas füzet 
 
Matematika 5/1 és 5/3,, 6/2, 7/1, 7/3, 8/2 (Ádám Olga) 

 1 db   A/4 - es méretű vastag négyzetrácsos füzet, ( a múlt évit is lehet folytatni) 

 1 db egyenes és 1 db háromszög vonalzó,  

 1 db körző  

 1 db szögmérő 
 
Matematika 5/2, 6/1 és 6/3, 7/2 (Baráthné Stefancsik Katalin) 

● 1 db négyzetrácsos füzet (bármekkora)  

● 1 db sima füzet (bármekkora)  

● 1 db A/5-ös négyzetrácsos füzet dolgozathoz 

● Körző 

● Vonalzó (egyenes, háromszög, derékszögű)  

● Szögmérő - papír  

● Színes ceruza vagy toll (piros, kék, zöld)  

 
Matematika 8/1 és 8/3 (Horvát József) 

 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. 

 
Informatika (Niethammer Zoltán) 

 1 db tetszőleges füzet kell. Az előző évi is jó. 
 
Természetismeret, Biológia (Négyesi Judit) 

 5.o. egy csomag írólap, egy bármilyen füzet 

 6-8.o. lehet folytatni a tavalyi füzeteket 
 
Földrajz (Karikó-Tóth Tibor) 

 1 db sima füzet (8. évfolyamon a tavalyi folytatható) 
 



Református hittan (Nagypál Julianna) 

 5. évfolyam egyházi ének: énekes könyv és hangjegy füzet (kisméretű) 

 5. évfolyam hittan vonalas füzet 1 db órai és vonalas füzet 1db dolgozatoknak 

 6. évfolyam folytatható a tavalyi füzet, de  új vonalas füzetet is lehet kezdeni 

 8. évfolyam folytatható a tavalyi füzet, de új vonalas füzetet  is lehet kezdeni 
 
Fizika és kémia (Horvát József) 

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

 8. osztály: a tavalyi füzetet lehet folytatni 
 
Testnevelés (Dósai-Molnár Szilvia) 

 fehér póló, sötét színű rövidnadrág, kényelmes edzőcipő, váltó zokni, lányoknak 
hajgumi.  

 
Ének (Farkas Márta) 

 minden évfolyamon - KIS alakú hangjegyfüzet. A nyújtott formájú nem jó! 
 
Rajz (Redencki Bernadett) 

 A4 méretű félfamentes és famentes rajzlapok (gyermekenként 2-2 csomag) 

 filctoll (12 vagy több színű) 

 fekete tűfilc 

 színes ceruza készlet (12 vagy több színű) 

 olló 
 
Leány technika (Repa Aranka) 

 5. osztály technika: sima füzet.  

 Ezt folytatják a többi évben. 
 
Fiú technika (Pólya Sándor) 

 1db olcsó füzet  
 

 

 

 
 


