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1. osztály 
Magyar 2 db vonalas füzet (14-32) 

  3 db sima füzet (20-32) 

  1 db nagyalakú sima füzet (80-32) 

  1 db A/4-es vázlatok füzet 

Matematika 1 doboz korong 

  1 db óra 

  1 csomag számolópálcika 

  1 db zsebtükör (kétoldalú) 

  2 db dobókocka, játékpénz 

  1 db 30 cm-es vonalzó 

  2 db négyzetrácsod füzet 

  1 db mm-es papír mérőszalag 

Tolltartóba 5 db HB-s grafit ceruza 

  12 db-os színes ceruza 

  2 db postairon (vastag és vékony) 

  2 db radír 

  1 db kétlyukú hegyező 

  1 db kisméretű vonalzó 

Technika, rajz 5 csomag írólap 

  30 db fehér A/4-es rajzlap 

  30 db A/3-as rajzlap 

  1 db folyékony ragasztó 

  3 db stift ragasztó 

  olló (balkezeseknek balkezes!) 

  vízfesték (12 szín) 

  zsírkréta (12 szín) 

  filctoll készlet (12 szín) 

  3 db ecset (6, 10, 12-es méret) 

  tempera (12 db-os), vizes edény 

  20 db papírtányér 

  1 csomag A/4-es 100 db-os színes lap 

  2 db bármilyen színű karton  

  1 csomag színes origami lap 

  gyurma (színes vagy natúr) 

Testnevelés fehér póló 

  fekete tornanadrág 

  tornacipő, váltó zokni 

  tornazsák 

  lányoknak hajgumi 

Református hittan 1 db nagyalakú sima füzet (80-32) 
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Katolikus hittan  1 db nagyalakú sima füzet (80-32) 

Egyéb 2 db A/4 méretű gumis mappa 

  1 db üzenő füzet (bármilyen) 

  100 db kisméretű boríték 

  váltóruha kis zsákban (alsónemű, nadrág, póló, zokni) 

  3 csomag papírzsebkendő 

  3 csomag szalvéta 

  1 csomag kéztörlő 

  1 db fehér póló 
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2/A osztály 
A füzeteket kérjük névvel ellátni, valamint az eszközökre és a testnevelés felszerelésre is 

kérünk nevet ráírni! 

Református hittan 1 db nagyalakú sima füzet (80-32) 

Katolikus hittan 1 db nagyalakú sima füzet (80-32) 

Magyar 3 db vonalas füzet (16-32) 

  1 db nagyalakú sima füzet  

Matematika 2 db négyzetrácsos füzet (27-32) 

   1 db műanyag számóra (tavalyi ) 

  1 db hosszú vonalzó ( 30 cm-es) 

  1 db mm-es papír mérőszalag 

  1 db kétoldalú kis tükör 

  1 doboz korong (tavalyi) 

  1 csomag játékpénz 

  2 db dobókocka 

  1 csomag számolópálcika 

Rajz, technika 5 csomag írólap 

  50 db fehér színű ( műszaki ) rajzlap 

  1 db kis olló (balkezeseknek balkezes) 

  gyurma (natúr) 

  1 db folyékony ragasztó  

  2 db stift ragasztó  

  12 színű vízfesték + vizes edény 

  12 db-os tempera (nem tégelyes)  

   12 színű zsírkréta 

  2-es, 6-os, 10-es ecset 

  12 színű filctollkészlet 

  20 db papírtányér  

  20 db hurkapálcika 

  1 db csíptetős A/4-es rajztábla  

  1 db festős póló  

  2 db A/4-es méretű gumis mappa  

Testnevelés lányoknak tornadressz (fekete), hajgumi 

  fiúknak fehér trikó, fekete tornanadrág 

  tornacipő 

  fehér csere zokni 

Tolltartó 4 db HB-s grafit ceruza, 1 db rotring 

  2 db radír 

  12 db-os színes ceruza készlet 

  2 db piros-kék ceruza (vékony) 

  1 db kétlyukú hegyező 

  1 db kis méretű vonalzó 
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Egyéb 3 csomag papírzsebkendő 

  2 csomag szalvéta  

  1 csomag papírtörlő 

  1 csomag nedves törlőkendő  

  váltóruha kis zsákban (fehérnemű, póló, nadrág, zokni) 

  váltócipő (lehetőleg papucs) 
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2/B osztály 
A füzeteket kérjük névvel ellátni, valamint az eszközökre és a testnevelés felszerelésre is 

kérünk nevet ráírni! 

Református hittan 1 db nagyalakú sima füzet (80-32) 

Katolikus hittan 1 db nagyalakú sima füzet (80-32) 

Magyar 3 db vonalas füzet (16-32) 

Matematika 2 db négyzetrácsos füzet (27-32) 

  1 db kisalakú sima lapú füzet 

  műanyag számóra (tavalyi ) 

  hosszú vonalzó ( 30 cm-es) 

  papír mérőszalag 

  kétoldalú kis tükör 

  korongok (tavalyi) 

  1 csomag játékpénz 

  4 db dobókocka 

  1 csomag számolópálcika 

Rajz, technika 5 csomag írólap 

  30 db fehér színű ( műszaki ) rajzlap 

  gyurma (natúr) 

  1db folyékony ragasztó  

  2 db stift ragasztó  

  12 színű vízfesték + vizes edény 

  6 db-os tempera 

  zsírkréta 

  2-es, 6-os, 10-es ecset 

  12 színű filctollkészlet 

  2 db papírdosszié 

Testnevelés lányoknak fekete tornanadrág, fehér póló, hajgumi 

  fiúknak fehér trikó, fekete tornanadrág 

  tornacipő 

  fehér csere zokni 

  1 db kicsi törölköző 

Tolltartó 4 db HB-s grafit ceruza, 1 db rotring 

  2 db radír 

  12 db-os színes ceruza készlet 

  2 db piros-kék ceruza (vékony) 

  1 db kétlyukú hegyező 

  1 db kis méretű vonalzó 

Egyéb 3 csomag papírzsebkendő 

  váltóruha (fehérnemű, póló, nadrág, zokni) 

  váltócipő (lehetőleg papucs) 
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3. osztály 
A füzeteket kérjük névvel ellátni, valamint az eszközökre és a testnevelés felszerelésre 

is kérünk nevet ráírni! 
Tolltartóba: 5 db HB ceruza, 1 db rotring 

  12 darabos színes ceruza 

  1 db kisméretű vonalzó 

  1 db fedeles hegyező 

  2 db radír 

  1 db olló 

  2 db kék színű toll 

Füzetek: 5 db vonalas füzet (12-32) 

  3 db négyzetrácsos 

   1db leckefüzet vagy üzenő füzet 

  2 db nagyalakú sima füzet 

  1 db kottafüzet 

Rajz, technika: 12 db-os filctoll 

  6 db-os tempera + fehér és fekete 

  12 színű vízfesték, vizes tál, rongy 

  3 db ecset (2-es, 6-os, 10-es) 

  3 db stiftes ragasztó 

  12 darabos zsírkréta 

  háromszögű és egyenes vonalzó 

  2 db papírdosszié 

  tükör 

  30 db fehér színű rajzlap 

  3 csomag írólap 

  1 csomag színes papír 

Testnevelésre:  tornacipő 

  fekete tornanadrág 

  fehér póló 

  fehér zokni 

  lányoknak hajgumi a tornazsákba! 

Református hittanra 1 db vonalas füzet (12-32) 

Német: 1 db nagy alakú sima lapú füzet (80-32) 

  1 db szótár füzet (31-32) 

Angol: 1 db vonalas füzet (lehet folytatni a tavalyit) 

  1 db szótár füzet (lehet folytatni a tavalyit) 

Egyéb 3 csomag papírzsebkendő 

  1 csomag papír szalvéta 

  váltóruha 

  váltócipő 
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4. osztály 
Német nyelv 1 db szótárfüzet (lehet folytatni a tavalyit)  

  1 db  kis alakú vonalas füzet  

  1 db nagy alakú sima  lapú füzet (lehet folytatni a tavalyit) 

Angol nyelv 1db szótárfüzet (lehet folytatni a tavalyit) 

  1db kis alakú vonalas füzet (lehet folytatni a tavalyit) 

Füzetek: 1 db sima füzet (20-32) 

  2 db vonalas füzet (21-32) 

  1db nagy alakú sima füzet (hittanra) 

  3 db négyzetrácsos füzet (27-32)  

Tolltartóba: 3 db HB-s grafitceruza 

  1 db rotring ceruza (heggyel) 

  6 féle színű színes ceruza 

  1 db kék javító színes 

  kék színű golyóstoll ( nem tűfilc, nem zselés toll) 

  kis méretű vonalzó 

  radír 

  faragó (tartályos) 

Rajz, technika 12 db-os színes ceruza készlet 

  filctoll készlet + 2 fekete színű filctoll 

  zsír- vagy viaszkréta 

  12 színű vízfesték 

  6 db-os tempera 

  500 g - os margarinos doboz  

  3 db ecset (2-es, 6-os, 10-es) 

  1 db folyékony ragasztó 

  2 db stift ragasztó 

  olló 

  3 csomag írólap 

  50 db rajzlap 

  háromszögletű és egyenes vonalzó (kb 30 cm-es) 

  tükör 

  körző 

  2 db papírdosszié 

Testnevelés: fiúknak fekete tornanadrág, fehér póló 

  lányoknak fekete tornadressz, vagy fekete leggings és fehér póló  

  fehér zokni 

  tornacipő 

Egyéb:  váltóruha: hosszú nadrág, alsónemű, zokni 

  3 cs. 100 db-os papírzsebkendő 

  100 db-os nem éttermi papírszalvéta 



9 
 

5. osztály 

Magyar irodalom 

3 db kisalakú, vonalas füzet (21-32-es), a tolltartóba: 2 db szépen fogó, kék színű 
toll, zöld színes ceruza vagy toll, 1 db szövegkiemelő, grafitceruza, radír. Kötelező 
olvasmányok: 1. félévben: Fekete István: A koppányi aga testamentuma, 2. 
félévben: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Magyar nyelvtan 2 db kisalakú, vonalas füzet (21-32-es) 

Történelem 1db nagyalakú vonalas füzet 

Angol tavalyi füzet és szótárfüzet folytatható 

Német 
1db szótárfüzet (31-32); 1 db vonalas füzet (21-32); 1 db nagy alakú sima lapú füzet 
(80-32)  

Református hittan 1 db kisalakú sima füzet 

Katolikus hittan 1 db kisalakú vonalas füzet 

Matematika 
3 db kisalakú négyzetrácsos füzet, 1 db kisalakú sima füzet, zöld toll, 2 db színes 
kiemelő, grafit ceruza, toll, színes ceruzák. Papír szögmérő, 2 db derékszögű 
vonalzó, körző.  

Informatika 1 db négyzetrácsos kisalakú füzet 

Természetismeret 1-1 darab nagyalakú sima füzet (biológia/földrajz) 

Ének-zene 1 darab kis alakú 5 vonalas hangjegy füzet 

Vizuális kultúra (rajz) 

2 db A4-es papírdosszié a rajzoknak - névvel ellátva, 20 db félfamentes rajzlap, 20 
db műszaki rajzlap (nem keretes), hegyes és éles  olló lehetőleg tokban, 2 db fekete 
tűfilc, különböző keménységű grafitceruzák: HB, B, 2B vagy 3B, faragó, radír, 12 színű 
jó minőségű olajpasztell vagy zsírkérta, 12 színű magas festéktartalmú vízfesték, 1 
tubus fehér színű tempera, 2-es. 4-es és 10 vagy 12-es ecsetek, ecsetestál 
(margarinosdoboz, befőttesüveg stb. ne boruljon fel könnyen, legyen inkább mély, 
mint sekély), 30 cm-es hosszú vonalzó, jó minőségű színesceruza készlet, filctollak; 
Az 1 tubus fehér temperán kívül más temperát nem kérek! 

Életvitel (technika) 
1 db nagyalakú (A4-es) sima füzet, hegyes és éles olló tokban, 30 cm-es egyenes 
vonalzó, 1 db ragasztórúd és 1 db Technokol vagy Sulifix tubusos ragasztó 

Testnevelés 
melegítő alsó-felső, sötétkék vagy fekete rövidnadrág, legalább 3 db fehér póló, 
sportcipő 

Ref. egyházi ének  - 

Hon-és népismeret 1 db kis alakú sima füzet 

Református hittan 1 db kisalakú sima füzet 
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6. osztály 

Magyar irodalom 

1 db kisalakú, vonalas füzet (21-32-es), a tolltartóba: 2 db szépen fogó, kék 
toll, grafitceruza, radír, 1 db szövegkiemelő, 1 db zöld színű ceruza vagy toll. 
Kötelező olvasmányok: Gárdonyi Géza: Egri csillagok (2. félévben), Daniel 
Defoe: Robinson Crusoe (1. félévben) 

Magyar nyelvtan 1 db kisalakú, vonalas füzet (21-32-es) 

Történelem 1db nagyalakú vonalas füzet 

Angol tavalyi füzet és szótárfüzet folytatható 

Német 1 db kisalakú vonalas füzet (21-32); 1 db szótárfüzet (31-32); 1 db nagyalakú 
sima lapú füzet (80-32)- tavalyi folytatható 

Református hittan 1 db kisalakú sima füzet 

Katolikus hittan 1 db kisalakú vonalas füzet 

Etika 1db kisalakú sima füzet 

Matematika 
3 db kisalakú négyzetrácsos füzet, 1 db kisalakú sima füzet, zöld toll, 2 db 
színes kiemelő, grafit ceruza, toll, színes ceruzák. Papír szögmérő, 2 db 
derékszögű vonalzó, körző.  

Informatika 1 db kisalakú négyzetrácsos füzet 

Természetismeret 1-1 darab nagyalakú sima füzet (biológia/földrajz) 

Ének-zene 1 darab kis alakú 5 vonalas hangjegy füzet 

Vizuális kultúra (rajz) 

2 db A4-es papírdosszié a rajzoknak - névvel ellátva, 20 db félfamentes 
rajzlap, 20 db műszaki rajzlap (nem keretes), hegyes és éles  olló lehetőleg 
tokban, 2 db fekete tűfilc, különböző keménységű grafitceruzák: HB, B, 2B 
vagy 3B, faragó, radír, 12 színű jó minőségű olajpasztell vagy zsírkérta, 12 
színű magas festéktartalmú vízfesték, 1 tubus fehér színű tempera, 2-es. 4-
es és 10 vagy 12-es ecsetek, ecsetestál (margarinosdoboz, befőttesüveg stb. 
ne boruljon fel könnyen, legyen inkább mély, mint sekély), 30 cm-es hosszú 
vonalzó, jó minőségű színesceruza készlet, filctollak; Az 1 tubus fehér 
temperán kívül más temperát nem kérek! 

Életvitel (technika) 
1 db nagyalakú (A4-es) sima füzet - az előző évit lehet folytatni, hegyes és 
éles olló tokban, 30 cm-es egyenes vonalzó, 1 db ragasztóstift és 1 db 
Technokol vagy Sulifix tubusos ragasztó 

Testnevelés melegítő alsó-felső, sötétkék vagy fekete rövidnadrág, legalább 3 db fehér 
póló, sportcipő 
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7. osztály 

Magyar irodalom 

1 db kisalakú, vonalas füzet (21-32-es), tolltartóba: 2 db szépen fogó kék színű 
toll, grafitceruza, radír, 1 db szövegkiemelő, 1 db zöld színű ceruza vagy toll. 
Kötelező olvasmányok: Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (2. félévben), 
Shakespeare: Szentivánéji álom (1. félévben). Ajánlott olvasmányok: Tonke 
Dragt: Levél a királynak, Csukás István: Vakáció a halott utcában 

Magyar nyelvtan 1 db kisalakú, vonalas füzet (21-32-es), 1 db mappa(felvételi feladatoknak) 

Történelem 1db nagyalakú vonalas füzet 

Angol tavalyi füzet és szótárfüzet folytatható 

Református hittan 1 db kisalakú sima füzet 

Katolikus hittan 1 db kisalakú vonalas füzet 

Etika 1db kisalakú sima füzet 

Matematika 
3 db kisalakú négyzetrácsos füzet, 1 db kisalakú sima füzet, zöld toll, 2 db 
színes kiemelő, grafit ceruza, toll, színes ceruzák. Papír szögmérő, 2 db 
derékszögű vonalzó, körző.  

Földrajz 1 darab nagyalakú sima füzet 

Biológia 1 db nagyalakú sima füzet - lehet a tavalyi is ha megkímélt állapotú 

Fizika Kis alakú négyzetrácsos füzet és számológép 

Informatika 1 db kisalakú négyzetrácsos füzet 

Kémia 1 darab nagyalakú sima füzet 

Ének-zene 1 darab kis alakú 5 vonalas hangjegy füzetk 

Vizuális kultúra (rajz)   

Életvitel (technika) 
1 db nagyalakú (A4-es) sima füzet-az előző évit lehet folytatni, hegyes és éles 
olló tokban, 30 cm-es egyenes vonalzó, 1 db ragasztóstift és 1 db Technokol 
vagy Sulifix tubusos ragasztó, 1 motring Catania Originals pamutfonal 
tetszőleges színben,  2,5-es vagy 3-as horgolótű, 2,5-es vagy 3-as kötőtű 

Testnevelés melegítő alsó-felső, sötétkék vagy fekete rövidnadrág, legalább 3 db fehér 
póló, sportcipő 
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8. osztály 

Magyar irodalom 

1 db nagyalakú vonalas füzet, tolltartóba: 2 db szépen fogó, kék színű toll, 
grafitceruza, radír, 1 db szövegkiemelő, zöld színű ceruza vagy toll. Kötelező 
olvasmányok: Shakespeare: Romeo és Júlia (1. félévben), Szabó Magda: Abigél/Rejtő 
Jenő: Piszkos Fred, a kapitány (2. félévben). Az utolsó kettő közül 1-et kell kiválasztani 
és elolvasni. 

Magyar nyelvtan 1 db nagyalakú, vonalas füzet, 2 db mappa a tételeknek, felvételi feladatoknak 

Történelem 1db nagyalakú vonalas füzet 

Angol tavalyi füzet és szótárfüzet folytatható 

Német 1 db kisalakú vonalas füzet (21-32); 1 db szótárfüzet (31-32); 1 db nagyalakú sima 
lapú füzet (80-32)- tavalyi folytatható 

Református hittan 1 db kisalakú sima füzet 

Katolikus hittan 1 db kisalakú vonalas füzet 

Etika 1db kisalakú sima füzet 

Matematika 
3 db kisalakú négyzetrácsos füzet, 1 db kisalakú sima füzet, zöld toll, 2 db színes 
kiemelő, grafit ceruza, toll, színes ceruzák. Papír szögmérő, 2 db derékszögű vonalzó, 
körző. Mappa a tételeknek. 

Földrajz A 7. osztályban elkezdett füzetet használjuk tovább! 

Biológia 1 db nagyalakú sima füzet - lehet a tavalyi is ha megkímélt állapotú 

Fizika A 7. osztályban elkezdett füzetet használjuk tovább! + számológép 

Informatika   

Kémia A 7. osztályban elkezdett füzetet használjuk tovább! 

Ének-zene 1 darab kis alakú 5 vonalas hangjegy füzet 

Vizuális kultúra (rajz)   

Életvitel (technika) 

1 db sima füzet (előző évit lehet folytatni), hegyes és éles olló tokban, 30 cm-es 
egyenes vonalzó, 1 db ragasztóstift és 1 db Technokol vagy Sulifix tubusos ragasztó, 1 
motring Catania Originals pamutfonal tetszőleges színben,  2,5-es vagy 3-as 
horgolótű, 2,5-es vagy 3-as kötőtű 

Testnevelés 
melegítő alsó-felső, sötétkék vagy fekete rövidnadrág, legalább 3 db fehér póló, 
sportcipő 

 
 


