
Tanszerlista 7. osztály 

 

7. a osztály Történelem:  

6. évfolyamon használt füzet és munkafüzet  

1db nagyalakú vonalas füzet. (Ne spirál, és lehetőleg minél vastagabb/több lapos füzet legyen.) 

1 db nagyobb, jól ragasztó stiftes ragasztó.  

 

7.b osztály Történelem: 

6. évfolyamon használt tankönyv, atlasz, füzet és munkafüzet  

(az utolsó témakör feldolgozását követően a 7-es tankönyv és a hozzá tartozó munkafüzet). 

1 db nagyalakú, lehetőség szerint vastagabb (nem spirál) füzet. 

 

7. a osztály Katolikus Hittan (Bucsuházy Ákos) 

1db nagyalakú füzet. (Ne spirál!)  

 

Angol (7.b) 

1 db A4-es vonalas füzet, 2 db szótárfüzet 

 

Angol (7.a) 

- egy nagyalakú vonalas füzet 

- egy kisalakú szótárfüzet 

- egy A4-es méretű mappa a fénymásolt feladatlapok tárolására 

 

Ének-zene: 
1 db A/4-es ötvonalas füzet 

 

Irodalom és nyelvtan: 

3 db A/4-es füzet 

2db kis alakú füzet-felsős vonalazású 

Jól felszerelt tolltartó: kék,piros,zöld toll( nem filc), kis vonalzó,puha radír,színes ceruza 

 

Matematika: 

1 nagy alakú négyzetrácsos füzet (nem spirál) 

1 nagy alakú sima füzet (nem spirál)                                       

1 jó minőségű körző  (egyszerű) 

3 vonalzó (1 egyenes és 2 derékszögű) 

1 szögmérő (félkör alakú, két oldalról számozott) 

toll, ceruza, színes ceruza, hegyező. 

 

Fizika: 

1 nagy alakú négyzetrácsos füzet (nem spirál) 

toll, ceruza, színes ceruza, hegyező 

 

Német nyelv:  

1 db vonalas füzet (inkább nagy formátumú) 

2 db szótárfüzet  

 

Rajz-és vizuális kultúra/életvitel tantárgyak: 

- rajzdoboz, amely befér a szekrénybe (pl.: cipősdoboz) 

- vízfesték 

- tubusos tempera 

- minimum három különböző vastagságú ecset 

- vizestál (Min. 2 dl-es, pl.: konzervdoboz, kisebb befőttes üveg) 

- festőrongy 

Például: 



- minimum 40x50 cm-es viaszos vászon (alátétnek a festéshez) 

- 4 db. grafitceruza (2-4 B között) 

- színes ceruzák 

- 1 db. vékony, ill. 1 db. vastag fekete alkoholos filc 

- 1 db. stiftes, ill. 1 db. tubusos ragasztó,  

- 1 db. papírvágó olló 

Kémia 

1 db A/4 vagy A/5 sima füzet 

alapműveletes számológép 
 

Biológia 

1 db A/4 vagy A/5 sima füzet 

színes ceruza 

 


