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5. évfolyam 

tavalyi 
folytatható, 1 db 
vonalas füzet, 1 
db szótár füzet, 
színes ceruzák 

1db kottafüzet, 2 db 
(natúr) 
csomagolópapír, 
színes ceruzák 

2-3 nagy alakú 
vonalas füzet, 
színes 
ceruzák, 
kisvonalzó 

3-4 db kis alakú 
négyzetrácsos 
füzet, körző, 
egyenes és 
háromszög alakú 
vonalzó, szögmérő, 
színes ceruzák 

Füzet 

vonalas 
füzet (5.b 
kis alakú, 
5. a nagy 
alakú), 
színes 
ceruza, 
vonalzó 

történelmi 
atlasz, kapott 
tankönyv, 
vonalas füzet 
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6. évfolyam 
tavalyi 
folytatható, 1 db 
vonalas füzet, 1 
db szótár füzet, 
színes ceruzák 

1 db kottafüzet, 1 db 
(natúr) 
csomagolópapír, 
színes ceruzák 

2-3 nagy alakú 
vonalas füzet, 
színes 
ceruzák, 
kisvonalzó 
(lehet folytatni 
az előző évi 
füzetet) 

3-4 db kis alakú 
négyzetrácsos 
füzet, körző, 
egyenes és 
háromszög alakú 
vonalzó, szögmérő, 
színes ceruzák, 
számológép 
(elegendő az 
egyszerű) 

Füzet 
nagy alakú 
vonalas 
füzet 

történelmi 
atlasz, kapott 
tankönyv, 
vonalas füzet 
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7. 
évfolyam 

tavalyi 
folytatható, 
1 db 
vonalas 
füzet, 1 db 
szótár füzet, 
színes 
ceruzák 

nagy 
alakú 
vonalas 
füzet 

1db kottafüzet, 2 db 
(natúr)csomagolópapír, 
színes ceruzák 

1 db 
füzet,   
toll 
vagy 
ceruza 

nagy 
alakú 
vonalas 
füzet, 
színes 
ceruza 

vonalas 
füzet, 
színes 
ceruza 

2-3 nagy 
alakú 
vonalas 
füzet, színes 
ceruzák, 
kisvonalzó   
(lehet 
folytatni az 
előző évi 
füzetet) 

2 db nagy 
méretű 
négyzetrácsos 
(nem spirál) 
füzet, körző, 
egyenes és 
háromszög 
alakú vonalzó, 
színes ceruzák 

Füzet 

történelmi 
atlasz, 
kapott 
tankönyv, 
vonalas 
füzet 
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8. évfolyam 

tavalyi 
folytatható, 1 
db vonalas 
füzet, 1 db 
szótár füzet, 
színes ceruzák 

nagy 
alakú 
vonalas 
füzet 

1db 
kottafüzet 

1 db 
füzet,   
toll vagy 
ceruza 

tavalyi füzet 
folytatható, 
nagy alakú 
vonalas füzet 

vonalas 
füzet, 
színes 
ceruza 

2-3 nagy 
alakú 
vonalas 
füzet, színes 
ceruzák, 
kisvonalzó 
(lehet 
folytatni az 
előző évi 
füzetet) 

2 db nagy alakú 
négyzetrácsos 
(nem spirál) füzet, 
körző, egyenes és 
háromszög alakú 
vonalzó, 
szögmérő, színes 
ceruzák, 
számológép  

történelmi 
atlasz, kapott 
tankönyv, 
vonalas füzet 

 


