
Tanszerlista 

7-8. évfolyam 
Matematika: 

3 db A4-es négyzetrácsos füzet (nem spirál) 

1 db A5-ös négyzetrácsos dolgozatfüzet (beadni) 

1 csomag írólap 

1 db jó körző 

2 db derékszögű vonalzó 

szögmérő 

tolltartóba: - legalább 2 db hegyes grafit ceruza 

 - radír 

 - 2 db kék toll 

  - 1 db piros toll  

 - 1 db zöld toll 

 - színes ceruza készlet 

 - kis vonalzó a tolltartóba 

Magyar nyelv és irodalom: 

2 db A4-es vonalas füzet (nem spirál) 

1 db A4-es vonalas dolgozatfüzet (beadni) 

Biológia: 

1 db A4-es sima füzet (nem spirál) 

1 db A5-ös sima dolgozatfüzet (beadni) 

Történelem 

1 db A4-es vonalas füzet 

Fizika 

1 db A4-es négyzethálós füzet 

1 db A5-ös négyzethálós dolgozatfüzet (beadni) 

Kémia 

1 db A4-es négyzethálós vagy sima füzet 

Angol 

2 db A5-ös vonalas füzet 

1 db A5-ös szótárfüzet 

Német 

2 db A5-ös vonalas füzet 

1 db szótárfüzet 

1 db lefűzős mappa 

Német népismeret 

1 db A5-ös vonalas  

1 db lefűzős mappa 

1db stiftes ragasztó  

Ének 

kottafüzet 

Földrajz 

1 db A5-ös vonalas füzet 

Testnevelés 

fehér póló, tornacipő 



hidegebb időre melegítő alsó-felső 

Technika (7. osztályosoknak) 

1 db A5-ös sima füzet 

jól vágó olló 

ragasztó (piros technocol vagy háztartási ragasztó) 

1 csomag A4-es színes papír 

10 db A4-es rajzlap 

festék (a rajzórai is jó) 

1000 Ft/fő hozzájárulás a főzés alapanyagaihoz és egyéb kiegészítőkhöz 

Informatika 

1 db A5-ös négyzethálós füzet (A tavalyit is lehet folytatni.) 

RAJZ – A RAJZLAPOT CSAK SZEPTEMBERBEN VEGYÉK MEG! 

Rajz - Balikó András 

30 db A3-as rajzlap 

2 db ceruza 2B ceruza 

vízfesték, tempera (jó a tavalyi is) 

ecset (2-es, 6-os; 10-es) 

vizesedény (nem üveg) 

zsírkréta 

gyurma 

színes ceruzák 

vonalzó-olló-radír (tolltartóból, rajzos dobozból!) 

A technika és rajz felszerelés lehet egy dobozban.  

Rajz – Till Csaba 

- 1 db tároló doboz (lehet nagyobb cipős doboz is), 

- vízfesték, 12 színű (pl. ICO, KOH-I-NOOR), 

- tubusos tempera 6 szín, 

- nedvszívó rongy, 

- ecsetek: 2, 6, 8 vagy 10, 

- grafit ceruza: 2 db 2B, 

- színes ceruzák, 10-12 szín (a régi jó), 

- lehet filctollat is hozni, 

- puha radír, 

- olló, 

- stift ragasztó, 

- körző (a tolltartóban, ua., mint mateknál!), 

- 30 cm-es vonalzó, 

- vizes edény (legalább 2 dl-es) (Konzervdoboz tökéletes!), 

- olajpasztell (zsírkréta), 

- rajzlapok: A/4-es 40 db, (Pótolni kell, ha elfogy!), 

- 1 doboz natúr színű gyurma, (de ha színes van, az is jó). 

 


