
Tanszerlista 2016/2017 
7. osztály 

 

Tantárgy  Taneszköz 

Magyar irodalom és nyelvtan 4 db (2+2 tartalék) A 5-ös vonalas füzet, kódja: 21-32 

Matematika 2 db (1+1 tartalék) A 5-ös négyzetrácsos füzet, 1 db A 4-es sima füzet  
1 db hosszú- és 1db derékszögű vonalzó, szögmérő, körző 

Fizika, Kémia, Biológia 1-1 db A 4-es sima füzet (+ 1 db tartalék) 

Történelem 2 db (1+1 tartalék) A 5-ös vonalas füzet 

Informatika 1 db A 5-ös vonalas füzet 

Angol 1 db A 5-ös vonalas füzet 
1 db szótárfüzet 

Technika, Rajz 1 db vázlatfüzet B/4 famentes, 32 lapos, 20 db A64-es rajzlap („félfa”) 
1-1 csomag 12 db-os színes ceruza, zsírkréta, tempera, 1 db 2 B-s ceruza 
2 db ecset (1 vastag, 1 vékony), 1db 2 dl-es vizespohár 
olló, 2 db ragasztó (1 stift és 1 folyékony) 
1 csomag A 4-es origami lap 
2 db A 4-es vonalas füzet 

Erkölcstan 1 db A 5-ös sima füzet 

Testnevelés Névvel ellátott tornazsák, tornacipő, fehér póló, fekete rövidnadrág, fehér 
zokni 

 tolltartó: 3 db Hb-s ceruza, hegyező, radír,  
1 db kék toll, 1 db piros ceruza, vagy toll a javításhoz 

 tisztasági csomag: 1 db műanyag pohár, 4 db-os WC papír, 100 db-os 
zsebkendő, 1 folyékony szappan, 1 csomag szalvéta 

 egyéb: 1 irattartó, 1 csomag fénymásoló papír 

Kérem, spirál füzetet ne vegyenek gyermeküknek! 
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