
Szükséges felszerelés 7. osztály 
 

Magyar nyelv és irodalom: 

 5 db A/5-ös vonalas füzet (21-32) 

 Guginé Adame Mónika tanárnő tanítványainak plusz: 

1 csomag A/5-ös mappába való, vonalas, előre lyukasztott lap 

Történelem: 

 1 db bármilyen füzet 

 1 csomag írólap 

Matematika: 

 1 db A/4-es sima füzet 

 A papírszögmérő, körző és vonalzók az előző évről megfelelőek. 

 grafit ceruzák (HB), színes ceruzák 

 5 db A/5-ös négyzetrácsos füzet (nem tagozatos osztály) 

 3 db A/4-es és 1 db A/5-ös négyzetrácsos füzet (tagozatos osztály) 

Földrajz: 

 2 db A/5-ös vonalas füzet 

Biológia: 

 1 db A/4-es vonalas füzet 

 1 db A/4-es mappa 7-8. osztályig 

 1 csomag írólap 

Fizika: 

 1 db A/5-ös négyzetrácsos füzet 

 1 db A/5-ös négyzetrácsos dolgozatfüzet fizikára és kémiára együtt 

Kémia: 

 1 db sima füzet és 1 csomag írólap (Sárosi László tanárúr tanítványainak) 

 1 db négyzetrácsos füzet (Lázár Júlia tanárnő tanítványainak) 

 1 db periódusos rendszer 7-8. osztályra 

Ének: 

 Az előző évi kottafüzet folytatható, amennyiben betelt, kérünk újat. 

Angol: 

 2 db vonalas füzet 

 Az előző évi szótárfüzet folytatható. 

Német: 

 Az előző évi szótárfüzet folytatható. Az előző évi mappa használható. 

 2 db A/5-ös vonalas füzet (nem tagozatos osztály) 

 2 db A/4-es és 1 db A/5-ös vonalas füzet (tagozatos osztály) 

Etika: 

 Mappát és füzetet nem kérünk újat az előző évi használható. 

 10 db A/4-es fehér fénymásoló papír 

 



Rajz: 

 10 db A3 műszaki rajzlap 

 20 db A3 félfamentes rajzlap 

 20 db A4 félfamentes rajzlap 

 1 db 12 színű vízfesték vagy tempera készlet 

 2 db különböző méretű ecset 

 1 db 30 cm-es vonalzó 

 3 db (HB, B, 2B) grafit ceruza 

 1 db puha radír 

 1 db minimum 12 színű színesceruzakészlet 

Technika: 

3 db (H, HB, B) grafit ceruza 

2 db vonalzó (1 db 30 cm-es, 1 db háromszög) 

1 db radír (ha lehet elefántos-Koh-I-Noor) 

Testnevelés: 

Úszófelszerelés: egyrészes úszódressz (lányoknak), úszónadrág (fiúknak), 

úszósapka, törülköző, strandpapucs 

Tornacsomag: piros póló, sötétkék rövid nadrág, tornacipő 

 

Tornacsomag (piros, iskolai logóval ellátott póló, sötétkék nadrág) a tankönyvosztás 

idején vásárolható. 


