
ESZKÖZJEGYZÉK 5-8 ÉVFOLYAM 

Felső tagozat   

Tantárgy   5. Évfolyam   6. évfolyam   7. évfolyam   8. évfolyam   

Nyelvtan  
3 vonalas füzet (A/5) 
kék, zöld toll 
vonalzó  

2 vonalas füzet 
kék, zöld toll 
vonalzó  

2 vonalas füzet 
kék, zöld toll 
vonalzó  

2 vonalas füzet 
kék, zöld toll 
vonalzó  

Irodalom  
2 vonalas füzet (A/5) 
kék, zöld toll 
vonalzó  

1 vonalas füzet 
kék, zöld toll 
vonalzó  

1 vonalas füzet 
kék, zöld toll 
vonalzó  

1 vonalas füzet 
kék, zöld toll 
vonalzó  

Idegen nyelv  

2 vonalas füzet (A/5)  
1 szótárfüzet 
kék, zöld toll 
vonalzó  

1 vonalas füzet 
1 szótárfüzet 
kék, zöld toll 
vonalzó  

1 vonalas füzet 
1 szótárfüzet 
kék, zöld toll 
vonalzó  

1 vonalas füzet 
1 szótárfüzet 
kék, zöld toll 
vonalzó  

Történelem  

1 vonalas füzet 

ceruza  
kék, zöld, piros 

toll radír vonalzó   
15 db. üres lap  

1 vonalas füzet 

ceruza  
kék, zöld, piros 

toll radír vonalzó  
15 db. üres lap  

1 vonalas füzet 

ceruza  
kék, zöld, piros 

toll radír vonalzó  
15 db. üres lap  

1 vonalas füzet 

ceruza  
kék, zöld, piros 

toll radír vonalzó  
15 db. üres lap  

Matematika  

3 db. négyzetrácsos füzet, 2 db. 
simalapú füzet, 2 db. dobókocka, 1 
db. 60°-os vonalzó, 1 db. 45°-os 
vonalzó, 1 db. egyenes vonalzó, 1 
db. körző, 1 db. papírszögmérő, 
grafitceruza, színes ceruza, radír, 
toll 

3 db. négyzetrácsos füzet, 2 db. 
simalapú füzet, 2 db. dobókocka, 1 
db. 60°-os vonalzó, 1 db. 45°-os 
vonalzó, 1 db. egyenes vonalzó, 1 db. 
körző, 1 db papírszögmérő, 
grafitceruza, színes ceruza, radír, toll  

3 db. négyzetrácsos füzet, 2 db. 
simalapú füzet, 2 db. dobókocka, 1 
db. 60°-os vonalzó, 1 db. 45°-os 
vonalzó, 1 db. egyenes vonalzó, 1 
db. körző, 1 db. papírszögmérő, 
grafitceruza, színes ceruza, radír, 
toll, alapműveletes számológép 

3 db. négyzetrácsos füzet, 2 db. 
simalapú füzet, 2 db. dobókocka, 1 
db. 60°-os vonalzó, 1 db. 45°-os 
vonalzó, 1 db. egyenes vonalzó, 1 db 
körző, 1 db. papírszögmérő, 
grafitceruza, színes ceruza, radír, toll, 
alapműveletes számológép.  

Földrajz      A/5ös vonalas füzet, színes ceruza, 
térkép   A/5ös vonalas füzet, színes ceruza, 

térkép  



Fizika      

négyzethálós 

füzet, vonalzók, 

ceruzák, körző, toll  

négyzethálós 

füzet, vonalzók, 

ceruzák, körző, toll  

Kémia      1 db kisméretű füzet, vonalzó, toll, 
ceruza, színes    

Biológia      A/5ös vonalas füzet, zöld színes  A/5ös vonalas füzet, zöld színes   

Informatika  
négyzetrácsos füzet  
toll, ceruza  

négyzetrácsos füzet  
toll, ceruza 

négyzetrácsos füzet  
toll, ceruza  

négyzetrácsos füzet  
toll, ceruza  

Technika  

négyzetrácsos füzet  
1 hosszú vonalzó  
1 háromszög vonalzó  
1 db. HB-s ceruza  
1 db. H-s ceruza 1 

db. 2B-s ceruza 

körző  
tiszta fehér radír  
5 db. A4-es műszaki rajzlap  
(keretezett)  
5 db. A4-es műszaki rajzlap 
(keretezés nélküli)  
1 db. dosszié  
5 db. A4-es milliméter papír  
 

négyzetrácsos füzet 1 

hosszú vonalzó  
1 háromszög vonalzó  
1 db. HB-s ceruza  
1 db. H-s ceruza 1 

db. ceruza körző  
tiszta fehér radír  
5 db. A4-es műszaki rajzlap  
(keretezett)  
5 db. A4-es műszaki rajzlap 
(keretezés nélküli)  
1 db. dosszié  
5 db. A4-es milliméter papír 

négyzetrácsos füzet 1 

hosszú vonalzó  
1 háromszög vonalzó  
1 db. HB-s ceruza  
1 db. H-s ceruza 1 

db. ceruza körző  
tiszta fehér radír  
5 db. A4-es műszaki rajzlap  
(keretezett)  
5 db. A4-es műszaki rajzlap 
keretezés nélküli)  
1 db. dosszié  
5 db. A4-es milliméter papír 

négyzetrácsos füzet 1 

hosszú vonalzó  
1 háromszög vonalzó  
1 db. HB-s ceruza  
1 db. H-s ceruza 1 

db. ceruza körző  
tiszta fehér radír  
5 db. A4-es műszaki rajzlap  
(keretezett)  
5 db. A4-es műszaki rajzlap 
(keretezés nélküli)  
1 db. dosszié  
5 db. A4-es milliméter papír 

Testnevelés  
fehér zokni, tornacipő, kék 
tornanadrág, fehér póló (iskolában 
átvehető), melegítő  

fehér zokni, tornacipő, kék 
tornanadrág, fehér póló (iskolában 
átvehető), melegítő  

fehér zokni, tornacipő, kék 
tornanadrág, fehér póló (iskolában 
átvehető), melegítő  

fehér zokni, tornacipő, kék 
tornanadrág, fehér póló (iskolában 
átvehető), melegítő  



Rajz  

40 db. rajzlap, rajztábla, 12 színű 
vízfesték, ecset, rongy, vizes edény, 
12-es filc, színes ceruza, zsírkréta, 
A/4-es sima lapos füzet, vonalzó, 
körző, színes papír  

40 db. rajzlap, rajztábla, 12 színű 
vízfesték, ecset, rongy, vizes edény, 
12-es filc, színes ceruza, zsírkréta, 
A/4-es sima lapos füzet, vonalzó, 
körző, színes papír  

40 db. rajzlap, rajztábla, 12 színű 
vízfesték, ecset, rongy, vizes edény, 
12-es filc, színes ceruza, zsírkréta, 
A/4-es sima lapos füzet, vonalzó, 
körző, színes papír  

40 db. rajzlap, rajztábla, 12 színű  

vízfesték, ecset, rongy, vizes edény,  
12-es filc, színes ceruza, zsírkréta, 
A/4-es sima lapos füzet, vonalzó, 
körző, színes papír  

Ének  

1 kottafüzet  
1 vonalas füzet 

(honismeretre) ceruza radír 

vonalzó  
kék, piros toll  
10 db. üres lap  

1 kottafüzet 

ceruza 

radír 

vonalzó  
kék, piros toll  
10 db. üres lap  

1 kottafüzet 

ceruza 

radír 

vonalzó  
kék, piros toll  
10 db. üres lap  

1 kottafüzet 

ceruza 

radír 

vonalzó  
kék, piros toll  
10 db. üres lap  

Természetismeret  A/5ös vonalas füzet, színes 
ceruza,térkép   A/5ös vonalas füzet, színes 

ceruza,térkép      

Hittan  1 vonalas füzet kék, 
zöld toll vonalzó  1 vonalas füzet kék, 

zöld toll vonalzó  1 vonalas füzet kék, 
zöld toll vonalzó  1 vonalas füzet kék, 

zöld toll vonalzó  

Egyéb          

 
 


