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Füzetjegyzék 

2018-19. tanévre 

felső tagozat 

 
Mindegyik osztályban, a füzetek legyenek bekötve, kívül jól láthatóan legyen 

rajta a név, osztály, tantárgy. 

 

5.a osztály 
Magyar nyelv és irodalom: Három darab A/5-ös felsős vonalas füzet, egy db A/4-es felsős 

vonalas füzet. 

Matematika: Összesen három darab  kisalakú négyzethálós (1 db órai, 1 db 

szorgalmi, 1 db tépő) füzet, egy darab kisalakú sima füzet 

geometriához. 

Körző (pótheggyel), vonalzó (egy egyenes + egy derékszögű) 

és szögmérő. 

Történelem: Egy darab tetszőleges vonalas füzet. 

Angol: Angolfüzet (kicsi, vonalas), röpdolgozat füzet (kicsi, vonalas, 

évekig használjuk, amíg be nem telik), szótárfüzet (lehet, sőt 

ajánlott a tavalyit folytatni). 

Ének-zene: Egy darab A/5 - ös méretű, álló alakú kottafüzet. 

Természetismeret: Egy darab A/4-es méretű, négyzethálós vagy sima füzet. 

Informatika: Egy darab A/5-ös méretű, négyzethálós füzet. 

Technika: Egy darab A/4-es méretű, négyzethálós füzet. 

Rajz: Egy darab A/5-ös méretű, sima füzet. 

Hittan: Egy darab A/5-ös méretű, vonalas füzet. 

 
 

5.b osztály 
Magyar nyelv és irodalom: Nyelvtan: két darab A/5-ös vonalas füzet: egy az órai 

munkához, egy a dolgozatoknak. Irodalom: egy darab A/5-ös 

vonalas füzet, vastagabb fajta. A témazáróknak négy évre egy 

darab A/4-es, margóval ellátott, lehetőleg jobb minőségű, szép 

füzet. 

Matematika: Négyzethálós füzet, lehet kis alakú vagy nagy alakú is. Kis 

alakú sima füzet a geometriához.  

Körző, vonalzó (egy sima, egy derékszögű) és szögmérő. 

Történelem: Egy darab tetszőleges vonalas füzet. 

Angol: Angolfüzet (kicsi, vonalas), röpdolgozat füzet (kicsi, vonalas, 

évekig használjuk, amíg be nem telik), szótárfüzet (lehet, sőt 

ajánlott a tavalyit folytatni). 

Ének-zene: Egy darab A/5 - ös méretű, álló alakú kottafüzet. 

Természetismeret: Egy darab A/4-es méretű, négyzethálós vagy sima füzet. 

Informatika: Egy darab A/5-ös méretű, négyzethálós füzet. 

Technika: Egy darab A/4-es méretű, négyzethálós füzet. 

Rajz: Egy darab A/5-ös méretű sima füzet. 

Hittan: Egy darab A/5-ös méretű vonalas füzet. 
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5.c osztály 
Magyar nyelv és irodalom: Három darab A/5-ös felsős vonalas füzet, 1 db A/4-es felsős 

vonalas füzet. 

(Olvasónaplónak füzetet egyelőre még ne vásároljon senki.) 

Matematika: Két darab kis alakú, négyzetrácsos füzet - órára, kis alakú 

négyzetrácsos füzet - röpdolgozatoknak, kb. 15 cm-es vonalzó 

a tolltartóba, 30 cm-es vonalzó és háromszögvonalzó, min. 

hatféle színes ceruza, 3 db grafitceruza, radír. 

Történelem: Egy darab tetszőleges vonalas füzet. 

Angol: Angolfüzet (kicsi, vonalas), röpdolgozat füzet (kicsi, vonalas, 

évekig használjuk, amíg be nem telik), szótárfüzet (lehet, sőt 

ajánlott a tavalyit folytatni). 

Ének-zene: Egy darab A/5-ös méretű kottafüzet. 

Természetismeret: Egy darab A/4-es, négyzethálós vagy sima füzet. 

Informatika: Egy darab A/5-ös méretű, négyzethálós füzet. 

Technika: Egy darab A/4-es méretű, négyzethálós füzet. 

Rajz: Egy darab A/5-ös méretű, sima füzet. 

Hittan: Egy darab A/5-ös méretű, vonalas füzet. 
 

 

 

 

 

6.a osztály 
Magyar nyelv és irodalom: Két darab A/5-ös felsős vonalas füzet. 

Matematika: Nagy alakú, négyzetrácsos füzet, a tavalyi röpi füzet-

folytatásként, sima lapú, nagy alakú geometria füzet, rendes 

körző, félkör alakú, számozott szögmérő, kb. 15 cm-es vonalzó 

a tolltartóba, 30 cm-es vonalzó és háromszögvonalzó, min. 

hatféle színes ceruza, 3 db grafitceruza, radír. 

Történelem: Egy darab tetszőleges vonalas füzet. 

Angol: Angolfüzet (kicsi, vonalas, lehet a tavalyit folytatni), 

röpdolgozat füzet (kicsi, vonalas, évekig használjuk, amíg be 

nem telik), szótárfüzet (lehet a tavalyit folytatni). 

Ének-zene: Egy darab A/5-ös méretű kottafüzet. 

Természetismeret: A/4-es vonalas vagy sima füzet. 

Informatika: Egy darab A/5-ös méretű, négyzethálós füzet, lehet a tavalyi 

füzetet folytatni. 

Technika: Szeretném, ha a tavalyi füzetet folytatnánk. 

Rajz: Szeretném, ha a tavalyi füzetet folytatnánk. 

Hittan: Új, A/5-ös, vonalas füzet. 
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6.b osztály 
Magyar nyelv és irodalom: Két darab A/5-ös felsős vonalas füzet. 

Matematika: Nagy alakú, négyzetrácsos füzet, a tavalyi röpi füzet-

folytatásként, sima lapú, nagy alakú geometria füzet, rendes 

körző, félkör alakú, számozott szögmérő, kb. 15 cm-es vonalzó 

a tolltartóba, 30 cm-es vonalzó és háromszögvonalzó, min. 

hatféle színes ceruza, 3 db grafitceruza, radír. 

Történelem: Egy darab tetszőleges vonalas füzet. 

Angol: Angolfüzet (kicsi, vonalas, lehet a tavalyit folytatni), 

röpdolgozat füzet (kicsi, vonalas, évekig használjuk, amíg be 

nem telik), szótárfüzet (lehet, sőt ajánlott a tavalyit folytatni). 

Ének-zene: Egy darab A/5-ös méretű kottafüzet. 

Természetismeret: Egy darab A/4-es méretű, négyzethálós vagy sima füzet. 

Informatika: Egy darab A/5-ös méretű, négyzethálós füzet, lehet a tavalyi 

füzetet folytatni. 

Technika: Szeretném, ha a tavalyi füzetet folytatnánk. 

Rajz: Szeretném, ha a tavalyi füzetet folytatnánk. 

Hittan: Új, A/5-ös, vonalas füzet. 
 

 

 

 

6.c osztály 
Magyar nyelv és irodalom: Két darab A/5-ös felsős vonalas füzet. 

Matematika: Nagy alakú, négyzetrácsos füzet, a tavalyi röpi füzet-

folytatásként, sima lapú, nagy alakú geometria füzet, rendes 

körző, félkör alakú, számozott szögmérő, kb. 15 cm-es vonalzó 

a tolltartóba, 30 cm-es vonalzó és háromszögvonalzó, min. 

hatféle színes ceruza, 3 db grafitceruza, radír. 

Történelem: Egy darab tetszőleges vonalas füzet. 

Angol: Angolfüzet (kicsi, vonalas, lehet a tavalyit folytatni), 

röpdolgozat füzet (kicsi, vonalas, évekig használjuk, amíg be 

nem telik), szótárfüzet (lehet, sőt ajánlott a tavalyit folytatni). 

Ének-zene: A/5 - ös méretű, álló alakú kottafüzet, lehet a tavalyit folytatni. 

Természetismeret: Egy darab A/4-es négyzethálós vagy sima füzet. 

Informatika: Egy darab A/5-ös méretű, négyzethálós füzet, lehet a tavalyi 

füzetet folytatni. 

Technika: Szeretném, ha a tavalyi füzetet folytatnánk. 

Rajz: Szeretném, ha a tavalyi füzetet folytatnánk. 

Hittan: Új, A/5-ös, vonalas füzet. 
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7.a osztály 
Magyar nyelv és irodalom: Nyelvtan: tetszőleges vonalas füzet. Irodalom: az órai 

munkához tetszőleges vonalas füzet, + egy A/5-ös vonalas 

füzet a házi feladatoknak. 

Matematika: Négyzethálós füzet, lehet kis alakú vagy nagy alakú is. Kis 

alakú sima füzet a geometriához.  

Körző, vonalzó (egy sima, egy derékszögű) és szögmérő. 

Történelem: Egy darab tetszőleges vonalas füzet. 

Angol: Angolfüzet (kicsi, vonalas, lehet a tavalyit folytatni), 

röpdolgozat füzet (kicsi, vonalas, évekig használjuk, amíg be 

nem telik), szótárfüzet (lehet, sőt ajánlott a tavalyit folytatni). 

Ének-zene: A/5 - ös méretű, álló alakú kottafüzet, lehet a tavalyit folytatni. 

Fizika: A/4-es méretű, négyzetrácsos füzet. 

Kémia: A/4-es méretű, sima füzet. 

Földrajz: A/4-es méretű, sima vagy vonalas füzet. 

Biológia: A/4-es méretű, négyzethálós vagy sima füzet. 

Informatika: Új, egy darab A/5-ös méretű, négyzethálós füzet. 

Technika: Szeretném, ha a tavalyi füzetet folytatnánk. 

Rajz: Szeretném, ha a tavalyi füzetet folytatnánk. 

Hittan: A/5-ös vonalas füzet. 
 

 

 

7.c osztály 
Magyar nyelv és irodalom: Nyelvtan: tetszőleges vonalas füzet. Irodalom: az órai 

munkához tetszőleges vonalas füzet, + egy darab A/5-ös 

vonalas füzet a házi feladatoknak. 

Matematika: Négyzethálós füzet, lehet kis alakú vagy nagy alakú is. Kis 

alakú sima füzet a geometriához.  

Körző, vonalzó (egy sima, egy derékszögű) és szögmérő. 

Történelem: Egy darab tetszőleges vonalas füzet. 

Angol: Angolfüzet (kicsi, vonalas), röpdolgozat füzet (kicsi, vonalas, 

évekig használjuk, amíg be nem telik), szótárfüzet (lehet, sőt 

ajánlott a tavalyit folytatni) 

Ének-zene: A/5 - ös méretű, álló alakú kottafüzet, lehet a tavalyit folytatni. 

Fizika: Négyzetrácsos füzet. 

Kémia: A/4-es méretű, sima füzet. 

Földrajz: A/4-es méretű, sima vagy vonalas füzet. 

Biológia: A/4-es méretű, sima vagy vonalas füzet. 

Informatika: Új, egy darab A/5-ös méretű, négyzethálós füzet. 

Technika: Szeretném, ha a tavalyi füzetet folytatnánk. 

Rajz: Szeretném, ha a tavalyi füzetet folytatnánk. 

Hittan: A/5-ös vonalas füzet. 
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8.a osztály 
Magyar nyelv és irodalom: Nyelvtan: vonalas füzet. Irodalom: órai munkához vonalas 

füzet,  a tavalyi házi feladat füzetet folytatjuk. 

Matematika: Összesen három darab  nagyalakú négyzethálós füzet (1 db 

órai, 1db szorgalmi-felvételi, 1 db tépő), 1 db nagyalakú sima 

füzet geometriához. Tavalyi füzetet lehet folytatni!   

Körző (pótheggyel) vonalzó (egy egyenes + egy derékszögű) 

és szögmérő. 

Történelem: Egy darab tetszőleges vonalas füzet. 

Angol: Angolfüzet (kicsi, vonalas, lehet a tavalyit folytatni), 

röpdolgozat füzet (kicsi, vonalas, évekig használjuk, amíg be 

nem telik), szótárfüzet (lehet, sőt ajánlott a tavalyit folytatni). 

Ének-zene: A/5 - ös méretű, álló alakú kottafüzet, lehet a tavalyit folytatni 

Fizika: Négyzetrácsos füzet. 

Kémia: Nagyalakú sima füzet (tavalyi folytatható). 

Földrajz: A/4-es méretű, sima vagy vonalas füzet. 

Biológia: - 

Informatika: Új, egy darab A/5-ös méretű, négyzethálós füzet. 

Rajz: Szeretném, ha a tavalyi füzetet folytatnánk. 

Hittan: Új, A/5-ös, vonalas füzet. 
 

 

 

8.b osztály 
Magyar nyelv és irodalom: Nyelvtan: vonalas füzet. Irodalom: órai munkához vonalas 

füzet,  a tavalyi házi feladat füzetet folytatjuk. 

Matematika: Összesen három darab  nagyalakú négyzethálós füzet (1 db 

órai, 1db szorgalmi-felvételi, 1 db tépő), 1 db nagyalakú sima 

füzet geometriához. Tavalyi füzetet lehet folytatni!  

Körző (pótheggyel), vonalzó (egy egyenes + egy derékszögű) 

és szögmérő. 

Történelem: Egy darab tetszőleges vonalas füzet. 

Angol: Angolfüzet (kicsi, vonalas), röpdolgozat füzet (kicsi, vonalas, 

évekig használjuk, amíg be nem telik), szótárfüzet (lehet, sőt 

ajánlott a tavalyit folytatni). 

Ének-zene: A/5 - ös méretű, álló alakú kottafüzet, lehet a tavalyit folytatni. 

Fizika: Négyzetrácsos füzet. 

Kémia: Nagyalakú sima füzet (tavalyi folytatható). 

Földrajz: A/4-es méretű sima vagy vonalas. 

Biológia: - 

Informatika: Új, egy darab A/5-ös méretű, négyzethálós füzet. 

Rajz: Szeretném, ha a tavalyi füzetet folytatnánk. 

Hittan: Új, A/5-ös, vonalas füzet. 
 

http://www.pannoniasacra.hu/

