
tantárgy 7. osztály 9.b,c  többiek megjegyzés 

matematika 

nagy alakú négyzetrácsos füzet 
toll, ceruza + két szín (javaslat: 

zöld, piros) 
kisvonalzó 

nagy alakú négyzetrácsos füzet - 
dolgozatoknak 

nagy alakú négyzetrácsos füzet 
toll, ceruza + két szín (javaslat: zöld, piros) 

kisvonalzó 
Nagy alakú négyzetrácsos füzet / 

dolgozatoknak 
tudományos számológép (sin, log legyen 

rajta)  
telefon nem helyettesíti!! 

nagy alakú négyzetrácsos füzet 
toll, ceruza + két szín (javaslat: 

zöld, piros) 
kisvonalzó 

Nagy alakú négyzetrácsos füzet - 
dolgozatoknak 

tudományos számológép (sin, log 
legyen rajta) -  

telefon nem helyettesíti!! 

az év folyamán szükség 
lesz: 
-körzőre és 
vonalzókészletre 
 
a 11. és 12. évfolyamon: 
-a témazáróknál SAJÁT 
függvénytáblázat  
használható 
- SAJÁT tudományos 
számológép 

digitális 
kultúra, 

informatika 

A5-ös méretű "sima" (vagy 
négyzetrácsos) füzet (20-35 

számú), toll,  
ceruza, két szín (zöld, piros) 

kisvonalzó 

A5-ös méretű "sima" füzet (20-35 számú), 
toll,  

ceruza, két szín (zöld, piros) kisvonalzó 
Előző évi füzetüket folytathatják  

idegen nyelv 
NÉMET 

nagy alakú vonalas füzet 
kis alakú szótárfüzet 

Kiss E: kis alakú, nem spirál, 
dolgozatfüzet 

(több évre szól) 

nagy alakú vonalas füzet 
kis alakú szótárfüzet 

KissE: kis alakú, nem spirál, dolgozatfüzet 
  (több évre szól) 

nagy alakú vonalas füzet 
kis alakú szótárfüzet 

Kiss E: kis alakú, nem spirál, 
dolgozatfüzet 

(több évre szól) 

ajánlott beszerezni vagy 
kölcsönözni 

nyelv- és érettségi 
vizsgához  

nyomtatott szótárat 

idegen nyelv 
ANGOL 

Nyiredy Eszter: A4-es vonalas 
füzet + szótárfüzet + A5-ös 

kisalakú dolgozatfüzet 
Máthé Zsuzsanna: A4-es vonalas 

füzet+ szótárfüzet+ 1 csomag 
írólap 

Hidvégi K. : nagy alakú vonalas füzet, kis 
alakú szótárfüzet, 1 csomag írólap 
 
Kátai Erzsébet: tetszőleges órai füzet, + 
szótárfüzet, + kis alakú, nem spirál vonalas 
füzet dolgozatfüzetnek, (több évre szól) 
 
Nyiredy Eszter: A4-es vonalas füzet + 
szótárfüzet + A5-ös kisalakú dolgozatfüzet 

Hidvégi K.: előző évi füzetüket 
folytathatják 

 
Kátai E.: előző évi füzetüket 

folytathatják 
 

Máthé Zsuzsanna és Farkas 
Magdolna: előző évi füzeteket 
folytathatják+ 1 csomag írólap 

ajánlott beszerezni vagy 
kölcsönözni 

nyelv- és érettségi 
vizsgához  

nyomtatott szótárat 

történelem nagy alakú vonalas füzet  nagy alakú vonalas füzet 
Maticsné, Inci néni: nagy alakú 

sima füzet 
Az előző évi folytatása 

irodalom, 
nyelvtan 

nagy alakú vonalas füzet  nagy alakú vonalas füzet (1-1) előzőt lehet folytatni (PVT)  

földrajz az előzőt lehet folytatni  



nagy alakú vonalazás nélküli füzet (ajánlott, de ha valakinek "kell" a sorvezető, 
akkor használhatja azt is) 

 

rajz, művtöri bármilyen A4-es füzet jegyzetelni bármilyen A4-es füzet jegyzetelni előző évi füzetüket folytathatják  

fizika 

2 db nagy alakú négyzetrácsos 
füzet (az egyik dolgozatfüzet) 

toll, ceruza, kisvonalzó, 
számológép 

2 db nagy alakú négyzetrácsos füzet (az 
egyik dolgozatfüzet) 

toll, ceruza, kisvonalzó, számológép 

nagy alakú négyzetrácsos füzet  
toll, ceruza, kisvonalzó, 

számológép 

az előző évi füzet 
folytatható 

francia  
A4-es vonalas füzet, szótárfüzet, A5-ös 

dolgozatfüzet 
  

biológia 
A4-es vonalas vagy 

négyzetrácsos füzet, toll, ceruza, 
néhány színes ceruza 

A4-es vonalas vagy négyzetrácsos füzet, toll, 
ceruza, néhány színes ceruza 

előző évi füzet folytatható  

kémia 
A4-es vonalas vagy 

négyzetrácsos füzet, számológép, 
toll, ceruza, néhány színes ceruza 

A4-es vonalas vagy négyzetrácsos füzet, 
számológép, toll, ceruza, néhány színes 

ceruza 
előző évi füzet folytatható 

az év folyamán szükség 
lesz a 11. évfolyamon: 
-a témazáróknál SAJÁT 
függvénytáblázat  
használható 
- SAJÁT tudományos 
számológép 

testnevelés 
sportpóló, sportnadrág, 
sportzokni, sportcipő 

sportpóló, sportnadrág, sportzokni, sportcipő 
sportpóló, sportnadrág, 
sportzokni, sportcipő 

 

 


