
2018-2019 tanév taneszközigény  

reál tantárgyak 

  

Valamennyi évfolyamon, valamennyi tantárgyból 

           Kék toll 

           Zöld ceruza 

           Grafitceruza 

           Vonalzó 

  5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Biológia   

Tankönyv 

Munkafüzet 

Tankönyv 

Munkafüzet 

Kisméretű vonalas füzet, 

2 csomag írólap, egy doboz színes 

ceruzakészlet 

Földrajz   

Tankönyv 

Munkafüzet 

Tankönyv 

Munkafüzet 

Kisméretű vonalas füzet, 

2 csomag írólap, egy doboz színes 

ceruzakészlet 

Kémia   

Tankönyv 

Munkafüzet 

Tankönyv 

Munkafüzet 

Kisméretű vonalas füzet, 

1 csomag írólap 

Matematika 

Tankönyv 

  

Tankönyv Tankönyv 

  

Tankönyv 

  

·      Kisméretű (A/5) vastag 

négyzetrácsos füzet, (nem spirál) 

·      Kisméretű (A/5) sima füzet 

(nem spirál) 

·      Dolgozat füzet Kisméretű 

(A/5) négyzetrácsos füzet, (nem 

spirál) 

·      Színes ceruzák 

·      Szerkesztési eszközök: 

·      1 db egyenes vonalzó 

·      1 db háromszög vonalzó 

·      Vagy 2 db háromszög vonalzó 

·      Körző 

·      Papírszögmérő 

.       Etikett cimke 

·      Kisméretű (A/5) vastag 

négyzetrácsos füzet, (nem spirál) 

·      Kisméretű (A/5) sima füzet 

(nem spirál) 

·      Dolgozat füzet Kisméretű 

(A/5) négyzetrácsos füzet, (nem 

spirál) 

·      Színes ceruzák 

·      Szerkesztési eszközök: 

·      1 db egyenes vonalzó 

·      1 db háromszög vonalzó 

·      Vagy 2 db háromszög vonalzó 

·      Körző 

·      Papírszögmérő 

·     etikett cimke 



 ·      

Fizika   

Tankönyv 

Munkafüzet 

Tankönyv 

Munkafüzet 

Kisméretű négyzetrácsos füzet, 

Négyzetrácsos témazáró füzet 

2 csomag írólap, egy doboz színes 

ceruzakészlet 

Ajánlott zsebszámológép 

négyzetrácsos témazáró füzet 

Technika 

Kisméretű négyzetrácsos füzet 

10 db műszaki rajzlap 

1db dosszié 

10 db fénymásoló papír 

30 cm-es vonalzó 

háromszög vonalzó 

körző 

-1 doboz szürke 

gyurma 

-10 db 

hurkapálca 

-1db A2 méretű 

két oldalán 

színes karton 

-1 db gyöngy 

hímzőfonal, 

gombostű, 

rongy, gombok 

-1db tűkészlet 

-stift ragasztó 

-cellux ragasztó  

-1 

csomag  origami 

papír 

-stift ragasztó 

-1db A2 méretű 

két oldalán 

színes karton 

-1 db gyöngy 

hímzőfonal 

-12 db képeslap 

-1 csomag 

origami papír 

-1db tűkészlet 

-1db cipősdoboz 

-pezsgőtablettás 

henger 

-vékonyabb 

(maradék) 

kötőfonal 

  

- színes 

pamut vászon 

(10X120cm) 

- habszivacs 

- gépi 

varrócérna 

tűkészlet, 

gombostű 

  

-befőttes üveg 

-1db A2 méretű két oldalán 

színes karton 

- ragasztó 

Testnevelés 

        

Tornatermi órákhoz: 

·      Váltó tornacipő 

·      Fehér zokni 

·      Sötét tornanadrág vagy 

tornaruha 

·      Narancssárga sugársulis póló 

·      Tisztálkodó felszerelés 

Udvari órákhoz: 

·     Melegítő 

·     Tornacipő (váltó de nem benti) 

·     Sárga sugársulis póló 

·     Fehér zokni 

·     Fekete alsórész 

·     Tisztálkodó szerek 

Tornatermi órákhoz: 

·      Váltó tornacipő 

·      Fehér zokni 

·      Sötét tornanadrág vagy tornaruha 

·      Narancssárga sugársulis póló 

·      Tisztálkodó felszerelés 

Udvari órákhoz: 

·     Melegítő 

·     Tornacipő (váltó de nem benti) 

·     Sárga sugársulis póló 

·     Fehér zokni 

·     Fekete alsórész 

·     Tisztálkodó szerek 



Természetismeret 

Tankönyv 

Munkafüzet 

Tankönyv 

Munkafüzet 

  Kisméretű vonalas füzet, 

2 csomag írólap 

Színes ceruzák 

  

 


