
Taneszköz lista 

7.a osztály 

Kérjük, hogy minden órán legyen a gyerekek tolltartójában. kék színű golyóstoll, fekete 

grafitceruza, zöld és piros színes ceruza, kisméretű vonalzó ( ami belefér a tolltartóba), radír 

Magyar 

 2 db 21-32-es nagyalakú vonalas füzet (1db nyelvtan, 1db irodalom) 

 1 db 21-32-es kisalakú füzet tollbamondáshoz 

Történelem 

 1 db 21-32-es nagyalakú vonalas füzet 

 Kék toll, 15 cm-es vonalzó, grafitceruza, zöld toll (nem filc!) 

Kémia 

 1 db kisfüzet (bármilyen) 

Matematika 

 1 db nagyalakú négyzetrácsos füzet   (nem spirál) 

 1 db nagyalakú sima füzet  (nem spirál) 

 Vonalzó készlet: 90°-os háromszög vonalzó, 30 cm-es vonalzó, szögmérő 

 Körző 

 Számológép 

Fizika 

 1 db nagy négyzetrácsos füzet 

Földrajz 

 Tetszőleges nagyalakú (nem spirál) füzet 

 1-2 csomag írólap 

Biológia 

 1 db bármilyen füzet 

Angol  

 1 db dolgozat füzet 

 1db gyakorló füzet 

 1 db szótár füzet 

Technika 

 Tavalyi füzet 

 20 db rajzlap 

 Körző 

 Vonalzó 

Testnevelés 

 Fehérpóló 

 Fekete nadrág 

 Tornacipő 

 Hosszú hajú lányoknak hajgumi 

 Kinti órához hosszú nadrág, pulóver 



Informatika 

 Tavalyi füzet 

Ének 

 1 db 86-32 hangjegyfüzet 

Rajz: 

 A/4-es mappa (1 db) 

 A/4-es műszaki rajzlap (minden órán legyen 10 db üres (a lapokat folyamatosan 

pótolni kell, és a rajzokat is miden alkalommal a mappában tartani, minden órára 

elhozni) 

 A/4-es félfamentes rajzlap (minden órán legyen 10 db üres és a lapokat folyamatosan 

pótolni kell) 

2B-s ceruza (legalább két darab, kihegyezett állapotban) 

 radír, hegyező 

 0,5-ös töltőceruza (a bele való minimum B-s grafittal,plusz tartalék) 

 0,5-ös fekete tűfilc (2 db) 

 toll 

 rajz füzet (bármilyen formátumú, és méretű,  ha a tavalyi megvan, az a legjobb) 

2 vonalzó (az egyik mindenképp egyenlő szárú háromszög) 

 12 színű színes ceruza készlet 

12 színű vízfestékkészlet 

 0-4-es hegyes körecset (1 db) 

 es körecset (1 db) 

 vizes edény (nem üveg!) 

 festőrongy (kis méretű, jó nedvszívó anyagból) 

 szivacs (kis méretű) 

 


