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7.a osztály 

Magyar 

nyelvtan 

vonalas füzet (a tavalyit folytatjuk), 1 csomag írólap, grafit ceruza, kéken 

fogó golyóstoll, zölden fogó golyóstoll, színes ceruza, mappa a 

fénymásolatoknak 

Magyar 

irodalom 

vonalas füzet (nem kell új, a tavalyit folytatjuk) 1 csomag írólap, grafit 

ceruza, kéken fogó golyóstoll, színes ceruza, kötelező olvasmány: 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

Idegen nyelv 

(angol/német) 

Angol: 81-32 vonalas füzet, 31-32 szótárfüzet, 1 csomag írólap, 

grafitceruza, toll, radír, színes ceruzák,vonalzó  

Matematika 
Nagy A4-es méretű 2 -3 db négyzetrácsos és 1 db síma füzet, 2 db közepes 

háromszög alakú vonalzó, szögmérő, számológép, körző, tolltartóban: 3 db 

grafit, 6 db színes ceruza, radír 

Informatika A/4 négyzetrácsos füzet, (az előző évi is jó) 

Ének hangjegy füzet 

Testnevelés 

Gumitalpú (nem csúszós) tornacipő; váltó pamut póló – minden órára 

tiszta (lehetőleg fehér); váltó pamut zokni – minden órára tiszta (lehetőleg 

fehér); rugalmas rövid ill. hosszú sportnadrág (lehetőleg fekete vagy 

sötétkék); hosszú rugalmas sportalsó és sportfelső (melegítő); tisztálkodási 

felszerelés (kicsi törölköző, dezodor). 

Történelem 
Nagy alakú vonalas füzet, egy csomag írólap, 2 db ragasztó, egy 

lefűzhetős dosszié, toll ceruza, színes ceruza, 50 db fénymásoló papír 

Technika 
1 db krepp papír, 10 db famentes rajzlap, színes papír A/4, színes karton 

(mindkét oldala színes), pritt stift ragasztó 

Földrajz 
1db vonalas a/4-es füzet, zöld golyós (javító toll), kék toll íráshoz, színes 

ceruzák, ragasztó (stift) 

Biológia A/4-es vonalas füzet (nem spirál!), ragasztó, toll, ceruza, színes ceruza 

Fizika 1 db A/4 négyzetrácsos füzet, 1 db pritt stift 

Kémia 
A/4-es négyzetrácsos füzet (nem spirál!), ragasztó, toll, ceruza, színes 

ceruza 

Tánc és dráma nincs eszközszükséglete 

Vizuális kultúra 

10db A/4-es famentes rajzlap, 10db A/3-as famentes rajzlap, színes papír, 

A/4-es sima füzet (az előző évit lehet folytatni). Egy megfelelő méretű 

cipősdobozban, névvel ellátva (az előző éviek, ha még használhatóak, 

megfelelőek): vízfesték, tempera, ecset, ecsettál, ecsetrongy, 1 doboz 

olajpasztell kréta, 1 csomag filctoll, 1 csomag színes ceruza, jól vágó olló, 

ragasztó (stift), 2B-s, 3B-s ceruza, radír 

 


