
Szükséges taneszközök a 2022/23-es tanévre 

Alsó tagozat 

 

Első osztályok a kiadott lista alapján  

Második osztályok a kiadott lista alapján 

Harmadik osztályok 

12-32 
31-32 

vonalas füzet 
szótárfüzet 

1 
1 

3. évfolyam 
(tavalyi is jó) 

27-32 négyzetrácsos 4 matematika, dolgozat 

12-32 vonalas 8 magyar, környezet, 
nyelv, informatika, 
dolgozatfüzet, üzenő, 
etika 

36-16 hangjegy 1  

31-32 szótárfüzet 1  

 

 rajzlap 40  

 írólap 2 csomag  

 dosszié 2  

 körző, vonalzók   

Rajz, technika Tavalyi eszközok 
 

 a meglévő eszközök 
felfrissítése 

 

Negyedik osztályok 

4.a-b az osztálytanító által előzetesen kiadott lista alapján 

Német 

21-32 
31-32 

vonalas füzet 
szótárfüzet 

1 
1 

4. évfolyam 
(tavalyi is jó) 

                                                       

 

  



Felső tagozat 

                                               Tantárgyanként 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

81-32 A4-es, vonalas 4 nem spirál, 5. osztály 

21-32 A5-ös, vonalas 1 nem spirál, 5. osztály 

81-32 A4-es, vonalas 2 nem spirál, 6. osztály 

81-32 A4-es, vonalas 3 nem spirál, 7. osztály 

81-32 A4-es, vonalas 3 nem spirál, 8. osztály 

 

Matematika: 

Matematika 

87-32 négyzetrácsos A4-es négyzetrácsos 3 db 5.- 8. évfolyam 

80-32 síma A4-es négyzetrácsos 1 db 5.-8. évfolyam 

körző   felső tagozaton 

szögmérő   felső tagozaton 

min. 2 db vonalzó ebből egy derékszögű  felső tagozaton 

 

Német: 

81-32 
 

31-32 

nagyalakú vonalas 
füzet 

szótárfüzet 

1 
 

1 

5. osztály 
 

(tavalyi is jó) 

81-32 
 

31-32 

nagyalakú vonalas 
füzet 

szótárfüzet 

1 
 

1 

6. a osztály 
 

(tavalyi is jó) 

81-32 
 

31-32 

nagyalakú vonalas 
füzet 

szótárfüzet 

1 
 

1 

7. évfolyam 
 

(tavalyi is jó) 

81-32 /A/4/ vonalas füzet 1 8. évf. 

31-32 /A/5/ vonalas füzet 1 8. évf tavalyi is jó) 

 

 

Angol: 

31-32 /A/5/ vonalas füzet 
szótár 

1 5-8. évf. , tavalyi is jó 
nem spirál 

81-32 A4-es, vonalas 1 nem spirál, 5-6. 
osztály 

 



Történelem: 

81-32 A4-es, vonalas 2 nem spirál, 5-8. 
évfolyam 

 

Természetismeret: 

81-32 A4-es, vonalas 1 nem spirál, 5-6. 
osztály 

 

Biológia, kémia, fizika 

81-32 A4-es, vonalas tantárgyanként 1 db nem spirál, 7-8. 
évfolyam 

 

Erkölcstan 

81-32 A4-es, vonalas a tavalyit is lehet 
folytatni 

nem spirál, 5-8. 
évfolyam 

 

Rajz és technika  

5. osztály 21-32 kisméretű vonalas 1 db  

6-7-8. osztály tavalyi füzet folytatása 1  

5-6-7-8. osztály  30 rajzlap 
tavalyi rajzeszközök 

megfelelő, ha 
elhasználódott azok 

pótlása (festék, 
színezők, zsírkréta, 

ragasztó stb…) 

 

 


