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Füzetlista 

2019-20. tanévre 

Felső tagozat 

 

 

Minden füzet legyen bekötve, kívül legyen rajta a név, osztály, tantárgy! 

 
 

 

Magyar nyelv és irodalom 

5.a Irodalom: kisalakú, vonalas, lehetőleg vastag füzet az órai munkához, 

A4-es vonalas, margóval ellátott füzet a témazárókhoz négy évre. 

Nyelvtan: kisalakú, vonalas, lehetőleg vastag füzet az órai munkához, 

kisalakú vonalas füzet a dolgozatokhoz négy évre. 

5.b Irodalom: kisalakú, vonalas, lehetőleg vastag füzet az órai munkához, 

A4-es vonalas, margóval ellátott füzet a témazárókhoz négy évre. 

Nyelvtan: kisalakú, vonalas, lehetőleg vastag füzet az órai munkához, 

kisalakú vonalas füzet a dolgozatokhoz négy évre. 

6.a Irodalom: kisalakú, vonalas, vastag füzet az órai munkához. 

Nyelvtan: kisalakú, vonalas, vastag füzet az órai munkához. 

6.b Irodalom: kisalakú, vonalas, lehetőleg vastag füzet az órai munkához. 

Nyelvtan: kisalakú, vonalas, lehetőleg vastag füzet az órai munkához. 

6.c Irodalom: kisalakú, vonalas, vastag füzet az órai munkához 

Nyelvtan: kisalakú, vonalas, vastag füzet az órai munkához 

A tavalyi füzetek is folytathatók, ha megfelelő állapotban vannak. 

7.a Irodalom: kis- vagy nagyalakú vonalas füzet az órai munkához 

Nyelvtan: kis-vagy nagyalakú vonalas füzet az órai munkához 

A tavalyi füzetek is folytathatók, ha megfelelő állapotban vannak. 

7.b Irodalom: kis-vagy nagyalakú vonalas füzet az órai munkához 

A tavalyi füzetek is folytathatók, ha megfelelő állapotban vannak. 

Nyelvtan: kis- vagy nagyalakú vonalas füzet az órai munkához 

A tavalyi füzetek is folytathatók, ha megfelelő állapotban vannak. 

7.c Irodalom: kis-vagy nagyalakú vonalas füzet az órai munkához 

Nyelvtan: kis- vagy nagyalakú vonalas füzet az órai munkához 

A tavalyi füzetek is használhatók, ha megfelelő állapotban vannak. 
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8.a Irodalom: vonalas füzet. 

Nyelvtan: vonalas füzet. 

8.c Irodalom: vonalas füzet. (A tavalyi házi feladat füzetet folytatjuk!) 

Nyelvtan: vonalas füzet. 

 

 

 

Matematika 

5.a A/4-es négyzethálós (órai), A/4-es sima (geometria), A/5-ös 

négyzethálós (dolgozatra, nem bekötött) , 1 egyenes-1 háromszög 

vonalzó, szögmérő, körző 

5.b A/4-es négyzethálós (órai), A/4-es sima (geometria), A/5-ös 

négyzethálós (dolgozatra, nem bekötött) , 1 egyenes-1 háromszög 

vonalzó, szögmérő, körző 

6.a 2 db A/5-ös négyzethálós (órai és tépőfüzet),  

1 db kicsi vagy nagy sima füzet geometriára, 1 db egyenes vonalzó, 1 db 

háromszög vonalzó, körző pótheggyel 

6.b 1 db kicsi vagy nagy négyzethálós füzet (órai) 

1 db kicsi négyzethálós füzet (dolgozatra) 

1 db kicsi vagy nagy sima füzet (geometria) 

1 db egyenes vonalzó, 1 db háromszög vonalzó, körző, szögmérő 

6.c 1 db kicsi vagy nagy négyzethálós füzet (órai) 

1 db kicsi négyzethálós füzet (dolgozatra) 

1 db kicsi vagy nagy sima füzet (geometria) 

1 db egyenes vonalzó, 1 db háromszög vonalzó, körző, szögmérő 

7.a 2 db kicsi vagy nagy négyzethálós (órai és tépőfüzet),  

1 db kicsi vagy nagy sima füzet geometriára, 1 db egyenes vonalzó, 1 db 

háromszög vonalzó, körző pót heggyel, szögmérő 

7.b 2 db kicsi vagy nagy négyzethálós (órai és tépőfüzet),  

1 db kicsi vagy nagy sima füzet geometriára, 1 db egyenes vonalzó, 1 db 

háromszög vonalzó, körző pót heggyel, szögmérő 

7.c 1 db kicsi vagy nagy négyzethálós füzet (órai) 

1 db kicsi négyzethálós füzet (dolgozatra) 

1 db kicsi vagy nagy sima füzet (geometria) 

1 db egyenes vonalzó, 1 db háromszög vonalzó, körző, szögmérő 
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8.a 1 db bármilyen négyzethálós füzet (órai) 

1 db A/4-es nem spirál négyzethálós füzet (felvételi) 

1 db kicsi vagy nagy sima füzet (geometria) 

1 db egyenes vonalzó, 1 db háromszög vonalzó, körző, szögmérő 

8.c 1 db bármilyen négyzethálós füzet (órai) 

1 db A/4-es nem spirál négyzethálós füzet (felvételi) 

1 db kicsi vagy nagy sima füzet (geometria) 

1 db egyenes vonalzó, 1 db háromszög vonalzó, körző, szögmérő 

 

 

 

Történelem 

5.a Bármilyen vonalas füzet. 

5.b Bármilyen vonalas füzet. 

6.a Bármilyen vonalas füzet. 

6.b Bármilyen vonalas füzet. 

6.c Bármilyen vonalas füzet. 

7.a Bármilyen vonalas füzet. 

7.b Bármilyen vonalas füzet. 

7.c Bármilyen vonalas füzet. 

8.a Bármilyen vonalas füzet. 

8.c Bármilyen vonalas füzet. 
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Angol 

5.a M. Kata néninél-A4s vonalas füzet +szótárfüzet+A5s vonalas füzet 

 

N. Kati néninél: 1 db szótárfüzet + 2 db  A5-ös vonalas füzet 

5.b M. Kata néninél-A4s vonalas füzet +szótárfüzet+A5s vonalas 

 

N. Kati néninél: 1 db szótárfüzet + 2 db  A5-ös vonalas füzet 

6.a Ágota néni csoportja: 3 db kicsi vonalas füzet: egy órai, egy szótár- és 

egy dolgozatfüzet (lehet folytatni a tavalyit) 

 

N. Kati néninél: 1 db szótárfüzet + 2 db  A5-ös vonalas füzet (ebből a 

dolgozatfüzet lehet a tavalyi) 

6.b Ildikó néninél: 3 db kicsi vonalas füzet: egy órai, egy szótár- és egy 

dolgozatfüzet (lehet folytatni a tavalyit) 

 

N. Kati néninél: 1 db szótárfüzet + 2 db  A5-ös vonalas füzet (ebből a 

dolgozatfüzet lehet a tavalyi is) 

6.c Ildikó néninél: 3 db kicsi vonalas füzet: egy órai, egy szótár- és egy 

dolgozatfüzet (lehet folytatni a tavalyit) 

7.a Ágota néni csoportja: 3 db kicsi vonalas füzet: egy órai, egy szótár- és 

egy dolgozatfüzet (lehet folytatni a tavalyit) 

Kata néni csop. - A4s vonalas füzet +szótárfüzet+A5s vonalas füzet 

7.b Ágota néni csoportja: 3 db kicsi vonalas füzet: egy órai, egy szótár- és 

egy dolgozatfüzet (lehet folytatni a tavalyit) 

Kata néni csop. - A4s vonalas füzet +szótárfüzet+A5s vonalas füzet 

7.c Ágota néni csoportja: 3 db kicsi vonalas füzet: egy órai, egy szótár- és 

egy dolgozatfüzet (lehet folytatni a tavalyit) 

Kata néni csop. - A4s vonalas füzet +szótárfüzet+A5s vonalas füzet 

8.a Ágota néni csoportja: 3 db kicsi vonalas füzet: egy órai, egy szótár- és 

egy dolgozatfüzet (lehet folytatni a tavalyit) 

 

N. Kati néninél: 1 db szótárfüzet + 2 db  A5-ös vonalas füzet (ebből a 

dolgozatfüzet lehet a tavalyi is) 
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8.c Ildikó néninél: 3 db kicsi vonalas füzet: egy órai, egy szótár- és egy 

dolgozatfüzet (lehet folytatni a tavalyit) 

 

N. Kati néninél: 1 db szótárfüzet + 2 db  A5-ös vonalas füzet (ebből a 

dolgozatfüzet lehet a tavalyi is) 

 

 

Ének 

5.a 1 db A/5-ös méretű, álló formátumú hangjegyfüzet. 

5.b 1 db A/5-ös méretű, álló formátumú hangjegyfüzet. 

6.a 1 db A/5-ös méretű, álló formátumú hangjegyfüzet, lehet a szépen 

vezetett előző évit folytatni. 

6.b 1 db A/5-ös méretű, álló formátumú hangjegyfüzet, lehet a szépen 

vezetett előző évit folytatni. 

6.c  

7.a  

7.b  

7.c 1 db A/5-ös méretű, álló formátumú hangjegyfüzet, lehet a szépen 

vezetett előző évit folytatni. 

 

8.a 1 db A/5-ös méretű, álló formátumú hangjegyfüzet, lehet a szépen 

vezetett előző évit folytatni. 

8.c 1 db A/5-ös méretű, álló formátumú hangjegyfüzet, lehet a szépen 

vezetett előző évit folytatni 
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Fizika 

7.a Négyzetrácsos füzet, tetszőleges méretben. Ha a két éves fizika anyagát 

egyben szeretné tartani ajánlott méretesebb füzet. A számológép ajánlott, 

de nem kötelező. Versenyeken használata megosztott. 

7.b A/4-es négyzethálós (órai), A/5-ös négyzethálós (dolgozatokra, nem 

bekötve). 

7.c Négyzetrácsos füzet, tetszőleges méretben. Ha a két éves fizika anyagát 

egyben szeretné tartani ajánlott méretesebb füzet. A számológép ajánlott, 

de nem kötelező. Versenyeken használata megosztott. 

8.a A/4-es, négyzethálós. 

8.c Akinek maradt hely, a tavalyi füzetet használhatja, amennyiben újat 

venne a négyzetrácsos az ajánlott, mérete tetszőleges. Számológép 

továbbra is használható, de nem kötelező! 

 

 

 

Kémia 

7.a Kicsi vagy nagy alakú sima füzet. 

7.b Kicsi vagy nagy alakú sima füzet. 

7.c Kicsi vagy nagy alakú sima füzet. 

8.a Kicsi vagy nagy alakú sima füzet. A tavalyi is folytatható! 

8.c Kicsi vagy nagy alakú sima füzet. A tavalyi is folytatható! 
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Természetismeret / Földrajz 

5.a A/4-es füzet. 

5.b A/4-es füzet. 

6.a A/4-es füzet. 

6.b A/4-es füzet. 

6.c A/4-es füzet. 

7.a A/4-es füzet. 

7.b A/4-es, vonalas vagy sima füzet. 

7.c A/4-es füzet, vonalas vagy sima füzet. 

8.a A/4-es, vonalas vagy sima füzet  (A tavalyi füzetet lehet folytatni.) 

 

8.c A/4-es, vonalas vagy sima füzet  (A tavalyi füzetet lehet folytatni.) 
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Biológia 

7.a  

7.b A/4-es, vonalas vagy sima füzet. 

 

7.c  

8.a - 

8.c - 

 

 

 

 

Informatika 

5.a A/5-ös méretű, négyzethálós füzet. 

5.b A/5-ös méretű, négyzethálós füzet. 

6.a A/5-ös méretű, négyzethálós füzet, lehet a tavalyi füzetet folytatni. 

6.b A/5-ös méretű, négyzethálós füzet, lehet a tavalyi füzetet folytatni. 

6.c A/5-ös méretű, négyzethálós füzet, lehet a tavalyi füzetet folytatni. 
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7.a A/5-ös méretű, négyzethálós füzet, lehet a tavalyi füzetet folytatni. 

7.b A/5-ös méretű, négyzethálós füzet, lehet a tavalyi füzetet folytatni. 

7.c A/5-ös méretű, négyzethálós füzet, lehet a tavalyi füzetet folytatni. 

8.a A/5-ös méretű, négyzethálós füzet, lehet a tavalyi füzetet folytatni. 

8.c A/5-ös méretű, négyzethálós füzet, lehet a tavalyi füzetet folytatni. 

 

 

 

Technika 

5.a A/4-es négyzethálós vagy sima (sorvezetővel) füzet, védőruha 

5.b A/4-es négyzethálós vagy sima (sorvezetővel) füzet, védőruha 

6.a Tavalyi füzet, védőruha. 

6.b Tavalyi füzet, védőruha. 

6.c Tavalyi füzet, védőruha. 

7.a Tavalyi füzet. 
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7.b Tavalyi füzet. 

7.c Tavalyi füzet. 

 

 

Rajz 

5.a  

5.b  

6.a Tavalyi rajz-technika füzet, tavalyi rajz doboz, 4,8 - as puha szőrű lapos 

ecset, 10 db A/4 rajzlap, 10 db A/3-as rajzlap. 

6.b Tavalyi rajz-technika füzet, tavalyi rajz doboz, 4,8 - as puha szőrű lapos 

ecset, 10 db A/4 rajzlap, 10 db A/3-as rajzlap. 

6.c Tavalyi rajz-technika füzet, tavalyi rajz doboz,4,8 - as puha szőrű lapos 

ecset, 10 db A/4 rajzlap, 10 db A/3-as rajzlap. 

7.a Tavalyi rajz-technika füzet, 10 db A/4 rajzlap, 10 db A/3-as rajzlap. 

7.b Tavalyi rajz-technika füzet, 10 db A/4 rajzlap, 10 db A/3-as rajzlap. 

7.c Tavalyi rajz-technika füzet, 10 db A/4 rajzlap, 10 db A/3-as rajzlap. 

8.a Tavalyi rajz-technika füzet, 10 db A/4 rajzlap, 10 db A/3-as rajzlap. 
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8.c Tavalyi rajz-technika füzet, 10 db A/4 rajzlap, 10 db A/3-as rajzlap. 

 

 

Hittan 

5.a A/5 vonalas füzet. 

5.b A/5 vonalas füzet. 

6.a A/5 vonalas füzet. 

6.b A/5 vonalas füzet. 

6.c A/5 vonalas füzet. 

7.a A/4 vonalas füzet. 

7.b Tetszés szerinti kisalakú füzet, vagy lehet folytatni a tavalyit. 

7.c A/ 4 vonalas füzet. 

8.a A/4 vonalas füzet. 

8.c A/4 vonalas füzet. 
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