
Tantárgy / 

osztály
1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály

Magyar nyelv 

és irodalom

3 db kis alakú 

vonalas füzet

2 db kis alakú 

vonalas füzet

2 db kis alakú 

vonalas füzet

2 db kis alakú 

vonalas füzet

Angol nyelv

Vonalas füzet, toll, 

ceruza, javítószínű 

tetszőleges toll 

vagy ceruza

Vonalas füzet, toll, 

ceruza, javítószínű 

tetszőleges toll 

vagy ceruza

Vonalas füzet, toll, 

ceruza, javítószínű 

tetszőleges toll 

vagy ceruza

Vonalas füzet, toll, 

ceruza, javítószínű 

tetszőleges toll 

vagy ceruza

Vonalas füzet, toll, 

ceruza, javítószínű 

tetszőleges toll 

vagy ceruza

Vonalas füzet, toll, 

ceruza, javítószínű 

tetszőleges toll 

vagy ceruza

Vonalas füzet, toll, 

ceruza, javítószínű 

tetszőleges toll 

vagy ceruza

Matematika

Kockás füzet több 

darab, geometria-

felszerelés: 

vonalzók, körző, 

szögmérő

Kockás füzet több 

darab, geometria-

felszerelés: 

vonalzók, körző, 

szögmérő

Kockás füzet több 

darab, geometria-

felszerelés: 

vonalzók, körző, 

szögmérő, 

számológép

Kockás füzet több 

darab, geometria-

felszerelés: 

vonalzók, körző, 

szögmérő, 

számológép

Etika Vonalas füzet Vonalas füzet Vonalas füzet Vonalas füzet

Katolikus 

hittan
Sima füzet Bármilyen füzet Vonalas füzet Bármilyen füzet Vonalas füzet Vonalas füzet Vonalas füzet Vonalas füzet

Történelem

Nagy alakú (A/4-es, 

de nem spirálos) 

vonalas füzet

Nagy alakú (A/4-es, 

de nem spirálos) 

vonalas füzet

Nagy alakú (A/4-es, 

de nem spirálos) 

vonalas füzet

Nagy alakú (A/4-es, 

de nem spirálos) 

vonalas füzet

Természet-

tudomány
A/4-es sima füzet A/4-es sima füzet

Fizika
Kockás füzet, 

számológép

Kockás füzet, 

számológép

Kémia
Négyzetrácsos 

füzet

Négyzetrácsos 

füzet

Biológia A/4-es sima füzet A/4-es sima füzet

Földrajz A/4-es sima füzet A/4-es sima füzet

Ének-zene
A/5-ös méretű 

ének-zene füzet

A/5-ös méretű 

ének-zene füzet

A/5-ös méretű 

ének-zene füzet

A/5-ös méretű 

ének-zene füzet

A/5-ös méretű 

ének-zene füzet

A/5-ös méretű 

ének-zene füzet

A/5-ös méretű 

ének-zene füzet

Hon- és 

népismeret

Kis méretű vonalas 

füzet



Vizuális 

kultúra

40 db A/4 rajzlap 

vegyesen 

famentes, 

félfamentes,20 db 

A/3 rajzlap, grafit 

ceruza 2b, színes 

ceruza, filctoll, 

zsírkréta vagy 

olajpasztell, 

vízfesték, tempera, 

ecset (vékony, 

vastag), vizestál 

(bármilyen 

műanyag edényke) 

, gyurma, színes 

papír, olló, 

ragasztó, A/3 

mappa, vagy A/2 

karton, amiből 

mappát tudunk 

készíteni a rajzok, 

rajzlapok 

tárolásához.

40 db A/4 rajzlap 

vegyesen 

famentes, 

félfamentes,20 db 

A/3 rajzlap, grafit 

ceruza 2b, színes 

ceruza, filctoll, 

zsírkréta vagy 

olajpasztell, 

vízfesték, tempera, 

ecset (vékony, 

vastag), vizestál 

(bármilyen 

műanyag edényke) 

, gyurma, színes 

papír, olló, 

ragasztó, A/3 

mappa, vagy A/2 

karton, amiből 

mappát tudunk 

készíteni a rajzok, 

rajzlapok 

tárolásához.

40 db A/4 rajzlap 

vegyesen 

famentes, 

félfamentes,20 db 

A/3 rajzlap, grafit 

ceruza 2b, színes 

ceruza, filctoll, 

zsírkréta vagy 

olajpasztell, 

vízfesték, tempera, 

ecset (vékony, 

vastag), vizestál 

(bármilyen 

műanyag edényke) 

, gyurma, színes 

papír, olló, 

ragasztó, A/3 

mappa, vagy A/2 

karton, amiből 

mappát tudunk 

készíteni a rajzok, 

rajzlapok 

tárolásához.

40 db A/4 rajzlap 

vegyesen 

famentes, 

félfamentes,20 db 

A/3 rajzlap, grafit 

ceruza 2b, színes 

ceruza, filctoll, 

zsírkréta vagy 

olajpasztell, 

vízfesték, tempera, 

ecset (vékony, 

vastag), vizestál 

(bármilyen 

műanyag edényke) 

, gyurma, színes 

papír, olló, 

ragasztó, A/3 

mappa, vagy A/2 

karton, amiből 

mappát tudunk 

készíteni a rajzok, 

rajzlapok 

tárolásához.

30-40db A/4-es 

rajzlap vegyesen 

famentes, 

félfamentes, 5db 

A/3 rajzlap, grafit 

ceruza 2b vagy 3b, 

színes ceruza, 

zsírkréta vagy 

olajpasztell, 

vízfesték, tempera, 

ecset (vékony, 

vastag), vizestál, 

gyurma, színes 

papír, olló, 

ragasztó, mappa, 

vagy karton, 

amiből mappát 

tudunk készíteni a 

rajzok, rajzlapok 

tárolásához

30-40db A/4-es 

rajzlap vegyesen 

famentes, 

félfamentes, 5db 

A/3 rajzlap, grafit 

ceruza 2b vagy 3b, 

színes ceruza, 

zsírkréta vagy 

olajpasztell,vízfesté

k, tempera, ecset 

(vékony, vastag), 

vizestál, gyurma, 

színes papír, olló, 

ragasztó, mappa, 

vagy karton, 

amiből mappát 

tudunk készíteni a 

rajzok, rajzlapok 

tárolásához

30db A/4-es rajzlap 

vegyesen 

famentes, 

félfamentes, 5db 

A/3 rajzlap, grafit 

ceruza 2b vagy 

3b,színes ceruza, 

zsírkréta vagy 

olajpasztell, 

vízfesték, tempera, 

ecset (vékony, 

vastag, lehet lapos 

ecset is közte), 

vizestál, színes 

papír, olló, 

ragasztó, körző, 

egyenes és 

háromszögű 

vonalzó, mappa, 

vagy karton, 

amiből mappát 

tudunk készíteni a 

rajzok, rajzlapok 

tárolásához

30db A/4-es rajzlap 

vegyesen 

famentes, 

félfamentes, 5db 

A/3 rajzlap, grafit 

ceruza 2b vagy 3b, 

színes ceruza, 

zsírkréta vagy 

olajpasztell, 

vízfesték, tempera, 

ecset (vékony, 

vastag, lehet lapos 

ecset is közte), 

vizestál, színes 

papír, olló, 

ragasztó, körző, 

egyenes és 

háromszögű 

vonalzó, mappa, 

vagy karton, 

amiből mappát 

tudunk készíteni a 

rajzok, rajzlapok 

tárolásához

Digitális 

kultúra

Négyzetrácsos 

füzet

Négyzetrácsos 

füzet

Négyzetrácsos 

füzet

Négyzetrácsos 

füzet

Technika és 

tervezés
Egy füzet Egy füzet Egy füzet


