
Tanszerek a 8. osztályosok számára 
Magyar irodalom: 

3db A5-ös vonalas füzet 
Magyar nyelvtan: 

2 db vonalas A5 füzet 
Ajánlott: A magyar helyesírás szabályai c. könyv 
(Akadémiai Kiadó 12. kiadás) 
Idegen nyelv:  

2 db vonalas A5 
1db szótárfüzet  
10 db famentes rajzlap (otthoni 

használatra) 
Történelem: 

1 db A4-es vonalas füzet 
1 db A5-es vonalas füzet 

Matematika: 
2 db A4-es négyzetrácsos füzet 
1 db A4-es sima füzet 
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet  
1 db A5-ös sima füzet 
2 db vonalzó, az egyik derékszögű 
szögmérő (papír) 
1 db körző 

Informatika: 

1 db A5-ös, négyzetrácsos füzet 
(Amennyiben a tavalyi füzet jó állapotú, 
akkor azt kérem folytatni.) 

Biológia: 
1 db A5-ös sima vagy vonalas füzet 

Földrajz: 
1 db A5-ös sima vagy vonalas füzet 

Kémia: 
            1 db A5-ös sima füzet 

1 db A5-ös négyzetrácsos füzet 
Fizika: 
            1 db A4-ös négyzetrácsos füzet 
            1 db A5-ös négyzetrácsos füzet 
Ének:   1 db kottafüzet 
Média: 1 db A5-ös vonalas füzet 
Technika: 

1 db A5-ös sima füzet 
Körző, vonalzó  

Testnevelés: 
tornacipő 
fehér póló, kék nadrág 
melegítő hideg esetén 
tisztasági felszerelés 

Rajz:50 db A4-es rajzlap 
vízfesték, tempera, filctoll,  
ceruzák: HB-s és 2 B-s vagy 3B-s 
színes ceruza (12 szín) 
fekete zseléstoll 
háromféle vastagságú ecset 
vizestál, törlőrongy 
vonalzó 

Osztályfőnöki: 3 csomag írólap 
Házi olvasmány:  

Jules Verne: Kétévi vakáció vagy 
            Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 
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