
Tolltartó
4 db HB-s grafitceruza, 1 db kék toll, 2 db piros-kék ceruza, 1 db radír, 1 
db 15 cm-es vonalzó, hegyező, 12 színű színesceruza
1 db 30 cm-es vonalzó

Matematika doboz   2 doboz számolók, logikai készlet, 1 db műanyag óralap, 1 db műanyag 
hőmérő, 1 db papír mérőszalag (100 cm-es), 2 db dobókocka, babzsák

Egyebek

2 csomag fénymásoló papír (I. félévre), 1 db textilszalvéta (konyharuha), 
1 db kistörölköző, 3 db folyékony szappan, WC papír (8 tekercses), 3 
csomag papírzsebkendő, 3 csomag ( éttermi ) szalvéta, váltócipő, 
váltóruha, műanyag ivópohár

Füzetek
2 db négyzetrácsos, 4 db (16-32) vonalas, 2 db nagyalakú (A/4-es) sima, 
1 db üzenő füzet

Testnevelés tornacipő (ha nem tud a gyermek cipőt kötni, akkor tépőzáras!); pamut  
fehér póló; pamut fehér zokni; fekete vagy sötétkék  rövidnadrág 

Vizuális kultúra, technika

12 db-os tempera készlet (tégelyes ), 12 színű vízfesték, 2 db ecset (4.10-
es ) 1 db nagyalakú ecsettál, ecsettörlő rongy, póló ( festéshez ), 12 db-os 
filctoll készlet , 12 db-os zsírkréta,  1 cs. fehér gyurma, 40 db famentes 
rajzlap, 20 db félfamentes rajzlap, 1 db olló, 1 csomag kétoldalas A/4 
színes papír, 2 db kétoldalas kartonpapír (bármely szín: kék, piros, zöld, 
narancs, barna, rózsaszín, sárga), 3 db nagy ragasztó stift ( Pritt , Nebuló 
)
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Magyar nyelvtan 1 db 3-os vonalazású füzet, 1 db A/4-es vonalas füzet

Magyar irodalom 3 db 3-os vonalazású füzet, 1 db A/4 síma füzet

Matematika 2 db A/4-es négyzetrácsos füzet, 2db A/4 síma füzet

Informatika 1 db A/4-es sima füzet

Környezetismeret 1 db A/4-es sima füzet

Hittan 1 db A/4-es sima füzet

Ének 1 db kottafüzet

Testnevelés

Gumitalpú (nem csúszós) tornacipő (ha nem tud a gyermek cipőt kötni, akkor 
tépőzáras!); 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.

Vizuális kultúra
2 csomag famentes rajzlap, 1 filctoll készlet, 1 színesceruza készlet, 1 db 6 színű 
tempera készlet, 3 csomag színesfénymásolópapír (3x10db 1-1 bármilyen színű 
csomag)

Technika

2 csomag (jó minőségű, élénk színű) színespapír, 3 darab stiftes ragasztó ( csak 
Amos vagy Pritt ragasztót szeretnénk kérni, mert csak ezek jók !!), 1 technokol 
rapid (60 g-os, v 2 db 35 g-os), jó olló! A/4-es v nem szabványos színes karton 
csomag.
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Magyar 
nyelvtan 2 db 4. osztályos vonalazású nagyalakú/A/4/ nem spirálos füzet
Magyar 

irodalom 2 db 4. osztályos vonalazású nagyalakú/A/4/nem spirálos füzet

idegen nyelv 
(angol/német)

angol: 1 db füzet (vonalas) + 1 db szótárfüzet; 1 db papír vagy műanyag mappa, német: 
1 db füzet (vonalas) + 1 db szótárfüzet, 1 db papír vagy műanyag mappa

Matematika 2 db négyzetrácsos, nagyalakú, nem spirálos füzet

Informatika 1 db négyzetrácsos füzet
Környezetismer

et 1 db nagyalakú, sima füzet

Hittan 1 db nagyalakú, sima füzet

Ének -

Testnevelés

Gumitalpú (nem csúszós) tornacipő (ha nem tud a gyermek cipőt kötni, akkor 
tépőzáras!); 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.

Vizuális 
kultúra

6 darabos tempera,zsírkréta - 12 dbos színesceruza -készlet, 20db famentes/20 db 
félfamentes rajzlap

Technika 2 db krepp-papír, 2 db kétoldalas kartonpapír, 2 stiftes- 2 folyékony ragasztó

Egyéb

3 db HB-s ceruza, 1 db kéken fogó toll, radír, 15 és 30 cm vonalzó, benti cipő, 
műanyag pohár, kistörölköző, papír szalvéta (2 csomag), papírzsebkendő (3 csomag), 
folyékony szappan vagy kézfertőtlenítő (2 db), wc-papír (8 tekercses), 2 csomag 
fénymásoló papír
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Magyar nyelvtan 3db 21-32-es vonalas füzet

Magyar irodalom 3db 21-32-es vonalas füzet

idegen nyelv (angol/német)
angol: 1 db füzet (vonalas) + 1 db szótárfüzet; 1 db papír vagy műanyag 
mappa, német: 1 db füzet (vonalas) + 1 db szótárfüzet, 1 db papír vagy 
műanyag mappa

Matematika 3 db A/4-es négyzetrácsos füzet

Informatika
Környezetismeret 1 db sima füzet

Hittan
Ének

Testnevelés

Gumitalpú (nem csúszós) tornacipő (ha nem tud a gyermek cipőt kötni, akkor 
tépőzáras!); 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.

Vizuális kultúra
10db A/4-es famentes rajzlap, 2 db bármilyen színű kétoldalas karton, 6 színű 
zsírkréta, 2 db ragasztó stift, 6 színű filctoll, 12 db-os vízfesték, vékony és 
vastag ecset, 10db-os színeslap csomag (mindegy milyen színű) 

Technika

Tolltartó
4 db HB-s ceruza
2 db piros-kék ceruza
min. 6 színű színes ceruza készlet
1 db radír
1 db 15 cm-es vonalzó
12 színű filctoll
1 db irattartó papucs, 4 csomag 500 db-os fénymásoló papír, 3 db folyékony 
szappan, 3 cs szalvéta, 8 db-os wc papír, 3 cs. zsebkendő (300 db) 
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Magyar nyelvtan
2 darab (A5-ös 81-32) vonalas füzet
kék és zöld színű golyóstoll, grafitceruza, színes ceruza, 
1 csomag írólap

Magyar irodalom

2 darab (A5-ös 81-32) vonalas füzet, kék és zöld színű golyóstoll, ceruza, színes 
ceruza, 

1 csomag írólap

Idegen nyelv (angol/német) angol: 1 db füzet (vonalas) + 1 db szótárfüzet; 1 db papír vagy műanyag mappa, 
német: 1 db füzet (vonalas) + 1 db szótárfüzet, 1 db papír vagy műanyag mappa

Matematika

1 db nagy A4-es méretű négyzetrácsos és 1 db A4-es síma füzet. Tolltartóban: 3 
db grafit, 6 db színes ceruza, radír, 2 db kék és 1 db zöld golyóstoll és egy kis 
vonalzó. 1 db üres cipősdobozban /iskolában tartjuk/: 2 db közepes háromszög 
alakú vonalzó, műanyag szögmérő, műa szabócenti (nem papír!), körző, olló, 
ragasztóstift.  Otthoni használatra: 2 db közepes háromszög vonalzó, körző, 
műa.szögmérő

Informatika A/4 négyzetrácsos füzet, ezt használjuk 4 évig, pritt stift ragasztó

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

Természet ismeret
A/4-es vonalas füzet (nem spirál!), 1 db kéken fogó golyóstoll, 1 db zölden fogó 
golyóstoll, 2db 2B-s grafit ceruza,  1 doboz 12 db-os színes ceruza , radír,  
ragasztó, olló, 15-20 cm-es vonalzó, 25 db fénymásoló papír

Technika
1 db krepp papír, 10 db famentes rajzlap, színes papír A/4, színes karton 
(mindkét oldala színes), pritt stift ragasztó

Hittan

Vizuális kultúra

20db A/4-es rajzlap, 20db A/3-as rajzlap, színes papír, A/4-es sima lapú füzet a 
művészettörténethez. Egy megfelelő méretű (cipős)dobozban, mindegyik névvel 
ellátva: vízfesték, tempera, ecset, ecsettál, ecsetrongy, 1 doboz olajpasztell 
kréta, 1 csomag filctoll, 1 csomag színes ceruza, jól vágó olló, ragasztó (stift), 
2B-s vagy 3B-s grafit ceruza, radír
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Magyar nyelvtan
2 darab (A5-ös 81-32) vonalas füzet
kék és zöld színű golyóstoll, grafitceruza, színes ceruza, 
1 csomag írólap

Magyar irodalom

2 darab (A5-ös 81-32) vonalas füzet, kék és zöld színű golyóstoll, ceruza, színes 
ceruza, 

1 csomag írólap

Idegen nyelv 
(angol/német)

angol: 1 db füzet (vonalas) + 1 db szótárfüzet; 1 db papír vagy műanyag mappa, 
német: 1 db füzet (vonalas) + 1 db szótárfüzet, 1 db papír vagy műanyag mappa

Matematika

1 db nagy A4-es méretű négyzetrácsos és 1 db A4-es síma füzet. Tolltartóban: 3 db 
grafit, 6 db színes ceruza, radír, 2 db kék és 1 db zöld golyóstoll és egy kis vonalzó. 
1 db üres cipősdobozban /iskolában tartjuk/: 2 db közepes háromszög alakú vonalzó, 
műanyag szögmérő, műa szabócenti (nem papír!), körző, olló, ragasztóstift.  Otthoni 
használatra: 2 db közepes háromszög vonalzó, körző, műa.szögmérő

Informatika A/4 négyzetrácsos füzet, ezt használjuk 4 évig,pritt stift ragasztó

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

Természet ismeret
A/4-es vonalas füzet (nem spirál!), 1 db kéken fogó golyóstoll, 1 db zölden fogó 
golyóstoll, 2db 2B-s grafit ceruza,  1 doboz 12 db-os színes ceruza , radír,  ragasztó, 
olló, 15-20 cm-es vonalzó, 25 db fénymásoló papír

Technika
1 db krepp papír, 10 db famentes rajzlap, színes papír A/4, színes karton (mindkét 
oldala színes), pritt stift ragasztó

Hittan

Vizuális kultúra
20db A/4-es rajzlap, 20db A/3-as rajzlap, színes papír, A/4-es sima lapú füzet. Egy 
megfelelő méretű (cipős)dobozban, (mindegyik névvel ellátva): vízfesték, tempera, 
ecset, ecsettál, ecsetrongy, 1 doboz olajpasztell kréta, 1 csomag filctoll, 1 csomag 
színes ceruza, jól vágó olló, ragasztó (stift), 2bB-s, 3B-s grafit ceruza, radír
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Magyar nyelvtan A4-es vonalas füzet, 1 csomag írólap, ceruza, kéken fogó golyóstoll, színes ceruza

Magyar irodalom A4-es vonalas füzet, 1 csomag írólap, ceruza, kéken fogó golyóstoll, színes ceruza
Idegen nyelv 
(angol/német)

angol: 1 db füzet (vonalas) + 1 db szótárfüzet; 1 db papír vagy műanyag mappa, 
német: 1 db füzet (vonalas) + 1 db szótárfüzet

Matematika

1 db nagy A4-es méretű négyzetrácsos és 1 db A4-es síma füzet. Tolltartóban: 3 db 
grafit, 6 db színes ceruza, radír, 2 db kék és 1 db zöld golyóstoll és egy kis vonalzó. 1 
db üres cipősdobozban /iskolában tartjuk/: 2 db közepes háromszög alakú vonalzó, 
műanyag szögmérő, műa szabócenti (nem papír!), körző, olló, ragasztóstift.  Otthoni 
használatra: 2 db közepes háromszög vonalzó, körző, műa.szögmérő

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

Természetismeret
A/4-es vonalas füzet (nem spirál!), 1 db kéken fogó golyóstoll, 1 db zölden 
fogó golyóstoll, 2db 2B-s grafit ceruza,  1 doboz 12 db-os színes ceruza , 
radír,  ragasztó, olló, 15-20 cm-es vonalzó, 25 db fénymásoló papír

Technika
1 db krepp papír, 10 db famentes rajzlap, színes papír A/4, színes karton (mindkét 
oldala színes), pritt stift ragasztó

Hittan

Vizuális kultúra

20db A/4-es rajzlap, 20db A/3-as rajzlap, színes papír, A/4-es sima füzet a 
művészettörténethez (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
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Magyar nyelvtan
A4-es vonalas füzet, 1 csomag írólap, ceruza, kéken fogó golyóstoll, színes ceruza

Magyar irodalom
A4-es vonalas füzet, 1 csomag írólap, ceruza, kéken fogó golyóstoll, színes ceruza

Idegen nyelv 
(angol/német)

angol: 1 db füzet (vonalas) + 1 db szótárfüzet; 1 db papír vagy műanyag mappa, 
német: 1 db füzet (vonalas) + 1 db szótárfüzet

Matematika
3 db nagy, A4-es méretű négyzetrácsos és 1 db síma füzet, 2 db közepes háromszög 
alakú vonalzó, műanyag szögmérő, körző,  tolltartóban: 3 db grafit, 6 db színes 
ceruza, radír, egy kis vonalzó. 1 db üres cipősdoboz. Számológép

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

Természetismeret
A/4-es vonalas füzet (nem spirál!), 1 db kéken fogó golyóstoll, 1 db zölden 
fogó golyóstoll, 2db 2B-s grafit ceruza,  1 doboz 12 db-os színes ceruza , 
radír,  ragasztó, olló, 15-20 cm-es vonalzó, 25 db fénymásoló papír

Technika
1 db krepp papír, 10 db famentes rajzlap, színes papír A/4, színes karton (mindkét 
oldala színes), pritt stift ragasztó

Hittan

Vizuális kultúra

20db A/4-es rajzlap, 20db A/3-as rajzlap, színes papír, A/4-es sima füzet a 
művészettörténethez (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
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Magyar nyelvtan
A/4-es vonalas füzet, 1 csomag írólap, grafit ceruza, kéken fogó golyóstoll, zölden 
fogó golyóstoll, színes ceruza, mappa a fénymásolatoknak

Magyar irodalom
a/4-es vonalas füzet, 1 csomag írólap, grafit ceruza, kéken fogó golyóstoll, színes 
ceruza, kötelező olvasmány:  Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

Idegen nyelv 
(angol/német)

angol: 1 db füzet (vonalas) + 1 db szótárfüzet; 1 db papír vagy műanyag mappa, 
német: 1 db füzet (vonalas) + 1 db szótárfüzet, 1 db papír vagy műanyag mappa

Matematika
3 db nagy A4-es méretű négyzetrácsos és 1 db síma füzet, 2 db közepes háromszög 
alakú vonalzó, műanyag szögmérő, körző,  tolltartóban: 3 db grafit, 6 db színes ceruza, 
radír, egy kis vonalzó. 1 db üres cipősdoboz. Számológép

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

Vizuális kultúra

20db A/4-es rajzlap, 20db A/3-as rajzlap, színes papír, A/4-es sima füzet a 
művészettörténethez (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
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Magyar nyelvtan
A4-es vonalas füzet, 1 csomag írólap, ceruza, kéken fogó golyóstoll, színes ceruza

Magyar irodalom
A4-es vonalas füzet, 1 csomag írólap, ceruza, kéken fogó golyóstoll, színes ceruza

Idegen nyelv 
(angol/német) angol: 1 db füzet (vonalas) + 1 db szótárfüzet; 1 db papír vagy műanyag mappa

Matematika
3 db nagy, A4-es méretű négyzetrácsos és 1 db síma füzet, 2 db közepes háromszög 
alakú vonalzó, műanyag szögmérő, körző,  tolltartóban: 3 db grafit, 6 db színes ceruza, 
radír, egy kis vonalzó. 1 db üres cipősdoboz. Számológép

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

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

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
Hittan

Vizuális kultúra

20db A/4-es rajzlap, 20db A/3-as rajzlap, színes papír, A/4-es sima füzet a 
művészettörténethez (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
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Magyar nyelvtan
A/4-es vonalas füzet, 1 csomag írólap, grafit ceruza, kéken fogó golyóstoll, zölden fogó 
golyóstoll, mappa a fénymásolatoknak

Magyar irodalom
A/4-es vonalas füzet, 1 csomag írólap, grafit ceruza, kéken fogó golyóstoll, kötelező 
olvasmány:  Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Idegen nyelv 
(angol/német)

Angol: 81-32 vonalas füzet, 31-32 szótárfüzet, 1 csomag írólap,  grafitceruza, toll, radír, 
színes ceruzák, vonalzó; német: 1 db füzet (vonalas) + 1 db szótárfüzet

Matematika
Nagy A4-es méretű 2 db négyzetrácsos és 1 db síma füzet, 2 db közepes háromszög 
alakú vonalzó, műanyag szögmérő, számológép, körző,  tolltartóban: 3 db grafit, 6 db 
színes ceruza, radír, egy kis vonalzó. 1 db üres cipősdoboz. 

Informatika 1 db négyzetrácsos füzet (az előző évi is jó) pritt stift ragasztó

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 A4-es vonalas füzet, egy csomag írólap, ragasztó, toll, ceruza, színes 
ceruza/szöveg kiemelő

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

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
Hittan

Vizuális kultúra

20db A/4-es rajzlap, 20db A/3-as rajzlap, színes papír, A/4-es sima füzet 
művészettörténethez (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
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Magyar nyelvtan
A4-es vonalas füzet, 1 csomag írólap, ceruza, kéken fogó golyóstoll, színes ceruza

Magyar irodalom
A4-es vonalas füzet, 1 csomag írólap, ceruza, kéken fogó golyóstoll, színes ceruza

Idegen nyelv 
(angol/német)

Angol: 81-32 vonalas füzet, 31-32 szótárfüzet, 1 csomag írólap,  grafitceruza, toll, 
radír, színes ceruzák, vonalzó; német: 1 db füzet (vonalas) + 1 db szótárfüzet

Matematika
3db A/4-es négyzetrácsos füzet, 1 db A/4-es sima füzet, körző, vonalzó, számológép

Informatika 1 db négyzetrácsos füzet (az előző évi is jó), pritt stift ragasztó

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 A4-es vonalas füzet, egy csomag írólap, ragasztó, toll, ceruza, színes 
ceruza/szöveg kiemelő

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

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
Hittan

Vizuális kultúra

20db A/4-es rajzlap, 20db A/3-as rajzlap, színes papír, A/4-es sima füzet 
művészettörténethez (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
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Magyar nyelvtan A/4-es füzet- 

Magyar irodalom
A/4-es füzet Shakespeare: Rómeó és Júlia, Moliere: Tartuffe, Tékozló fiú története-
Újszövetség

Angol
 81-32 vonalas füzet, 31-32 szótárfüzet, 1 csomag írólap, grafitceruza, toll, 
radír, színes ceruzák, vonalzó

Német A/4 vonalas füzet, lehet akár spirál is, A/5 szótárfüzet, golyóstoll

Matematika
A4-es méretű négyzetrácsos füzet + síma füzet, 2 db közepes háromszög alakú 
vonalzó, szögmérő, körző, színes ceruzák, számológép,  négyjegyű függvénytáblázat

Informatika A/4 négyzetrácsos füzet, (ezt használjuk 4 évig)
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
2 db nagy alakú vonalas füzet, 1 csomag írólap, 50 db fénymásoló papír, toll, ceruza, 
ragasztó

Földrajz
A/4-es füzet (bármilyen)

Biológia A/4-es vonalas füzet
Fizika A/4-es négyzetrácsos füzet 
Kémia A/4-es négyzetrácsos füzet 
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Magyar nyelvtan vonalas füzet A/4

Magyar irodalom
vonalas füzet A/4, Katona József: Bánk bán, A.Puskin: Anyegin, Jókai Mór: Az arany 
ember

Angol
81-32 vonalas füzet, 31-32 szótárfüzet, 1 csomag írólap, grafitceruza, toll, 
radír, színes ceruzák, vonalzó

Német A/4 vonalas füzet, lehet akár spirál is, A/5 szótárfüzet, golyóstoll

Matematika
A4-es méretű négyzetrácsos füzet + síma füzet, 2 db közepes háromszög alakú 
vonalzó, szögmérő, körző, színes ceruzák, számológép,  négyjegyű függvénytáblázat

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
2 db nagy alakú vonalas füzet, 1 csomag írólap, 50 db fénymásoló papír, toll, ceruza, 
ragasztó

Földrajz A/4-es füzet (bármilyen)
Biológia A/4-es vonalas füzet 
Fizika A/4-es négyzetrácsos füzet
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Magyar nyelvtan A/4-es füzet, tételes mappa

Magyar irodalom
    A/4-es füzet, tételes mappa Madách Imre: Az ember tragédiája         
Gogol: Köpönyeg Csehov: A csinovnyik halála Kosztolányi Dezső: Édes Anna         
Móricz Zsigmond: Rokonok

Angol
81-32 vonalas füzet, 31-32 szótárfüzet, 1 csomag írólap, grafitceruza, toll, 
radír, színes ceruzák, vonalzó

Német A/4 vonalas füzet, lehet akár spirál is, A/5 szótárfüzet, golyóstoll

Matematika
A4-es méretű négyzetrácsos füzet, 2 db közepes háromszög alakú vonalzó, szögmérő, 
körző, színes ceruzák, számológép,  négyjegyű függvénytáblázat

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

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 A4-es vonalas füzet, 1 csomag írólap, toll, ceruza, színes ceruza/szöveg kiemelő, 
ragasztó

Biológia A/4-es vonalas füzet
Fizika A/4-es vonalas füzet
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Magyar nyelvtan A/4 vonalasa füzet,tételes mappa 

Magyar irodalom
A/4 vonalas füzet , tételes mappa Tamási Áron : Ábel a  rengetegben, Kertész Imre: 
Sorstalanság, Örkény István: Egyperces novellák,Franz kafka: Az átváltozás 
Örkény István: Tóték

Angol
81-32 vonalas füzet, 31-32 szótárfüzet, 1 csomag írólap, grafitceruza, toll, 
radír, színes ceruzák, vonalzó

Német A/4 vonalas füzet, lehet akár spirál is, A/5 szótárfüzet, golyóstoll

Matematika
2 db A4-es méretű négyzetrácsos füzet, 2 db közepes háromszög alakú vonalzó, 
szögmérő, körző, színes ceruzák, számológép,  négyjegyű függvénytáblázat

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

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
2 db nagy alakú vonalas füzet, 1 csomag írólap, 50 db fénymásoló papír, toll, 
ceruza, ragasztó

Biológia A/4-es vonalas füzet
Életvitel és gyakorlat
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