
TANESZKÖZÖK - 2017/2018-as tanév 

 
1.a 

Megnevezés egys. db. 

vonalas A/5 (14-32) 1. oszt. 110 1 

matek A/5 (27-32) 110 1 

Mesefüzet A5 1. o. sima-vonalas 140 1 

matek nagykockás 1. o. 140 1 

Famente A5 írólap (20-50) 90 2 

Műszaki rajzlap (DIPA) A5(10 ív/cs) 190 3 

Famentes A3 (10 ív/cs.) 380 2 

HB Háromszögű MILÁN vékony 80 3 

MILÁN háromsz. Piros-kék 110 1 

MILÁN háromsz. Zöld 80 1 

MILÁN vastag piros-kék háromsz. 200 1 

12-es MILÁN színes készlet 231-es 850 1 

12-es MILÁN aquarell háromsz.+ ecst 1350 1 

Zselés toll fekete 0.5 mm 320 1 

2-es Pax póniszőr ecset 90 1 

4-es Pax póniszőr ecset 100 1 

8-as Pax póniszőr ecset 130 1 

12-es Pax póniszőr ecset 200 1 

Színes antibakteriális 10-es gyurma 560 1 

Jovi levegőn száradó fehér gyurma 390 1 

Jovi levegőn száradó terrakotta 390 1 

Fűzőlap 250 1 

Fűzőtű 170 1 

Hurkapálca 10 db 100 2 

40g stift Staedtler stift 590 1 

60 g kék technocol 450 1 

dobókocka 40 5 

15 cm vonalzó Koh-i-noor 90 1 

Deli 2 lyukú tartályos hegyező 520 1 

Ticky 30 rotring radír 170 1 

PVC gyorsfűző (lefűzhető változat) 50 5 
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1.d 
Vonalas füzet 14-32 3 db 

Matek füzet 27-32    1 db 

Matek nagykockás füzet 1 db 

A5 famentes írólap  (20-50) 4 db 

A4 famentes rajzlap 10 ív 3db 

A3 műszaki rajzlap 10 ív 1db 

HB ceruza 3 db 

Piros vastag ceruza 1 db 

Kék vastag ceruza 1 db 

Postairon vastag 1 db 

Háromszögű ceruza piros, kék, zöld 1 db 

12-es színes ceruza 

12-es zsírkréta 

12-es filctoll 

6-os tempera 

1 fehér tempera 

1 fekete tempera 

natur és színes gyurma 

origami papír 

hurkapálca 10 db 

tompa olló 

ragasztó: stift és technokol 

szám és jelkártya 

korong 

óralap 

hőmérő 

számegyenes 

papírcenti 

dobókocka 

pálcika 

logikai készlet 

tükör kétoldalas 

vonalzó 15 és 30 cm 

radír 

A4 fotókarton 10 db 

A3 fotókarton 4db 

boríték kicsi 50 db 
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2.a 
6 db /16-32/ vonalas füzet 

2 db matek füzet 

jó minőségű vízfesték /Süni vagy Milan/ 

színes ceruza 

filctoll 

ragasztó: stift,Technokol, hobbiragasztó,cellux tépővel 

temperafesték 

színkeverő paletta 

ecset /legalább 3 méret/ 

zsírkréta 

origami lap /A/4/ 

színes fotókartonblokk 

olló 

famentes rajzlap /50 db/  
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2.bc 
1 db leckefüzet 
1 db üzenő füzet 
1 db rajzfüzet  
6 db vonalas füzet (száma:16-32) 
2 db négyzetrácsos füzet (27.32) 
1 db kottafüzet (kisalakú) 
2 csomag írólap (famentes) 
20 db színes fénymásolópapír 
2 db gumis mappa 
2 db pólyás dosszié 
1 db lefűzős mappa (színes) 
 
Tolltartóba: 
3 db grafitceruza (jó minőségű, HB-s) 
vékonyan író toll 
12 színű színesceruza-készlet 
hegyező 
jó minőségű radír (puha, fehér) 
kis vonalzó 
  
Tisztasági csomagba: 
pohár 
2 tekercs toalettpapír 
2 csomag papír zsebkendő 
2 csomag éttermi szalvéta 
váltócipő 
 
Technika– rajz: 
- a tavalyi évhez hasonlóan (át kell nézni, pótolni a hiányokat – ceruza, festék) 
- 50 db rajzlap 
- 1 cs. színes lapok négyzet alakú 
- 1 cs. színes origami nagy alakú 
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2.d 
 

 5 db második osztályos vonalazású füzet (16-32): írás, nyelvtan, 

üzenő, angol (2 db) 

 1 db második osztályos vonalazású mesefüzet (16-32) olvasásórára 

 2 db négyzetrácsos füzet 

 tavalyi környezet füzet 

 1 db kottafüzet 

 3 db műanyag lefűző mappa (olvasás, nyelvtan, matematika) 

 matematika doboz 

 rajz/technika doboz tartalma kibővül: tempera (6 színű), folyékony 

ragasztó 

 50 db famentes rajzlap 

 A/4-es origami lapok 

 Playway 2 tankönyv + angol dosszié 

 tornafelszerelés: iskolai póló, rövidnadrág, zokni, sportcipő, (hajgumi), 

néptáncórára szoknya 
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3.a 
Füzetek: 
   - 4 db vonalas füzet A/5 (12-32)  
   - 1 db négyzetrácsos (matek) füzet A/5  
   - 1 db sima füzet A/5 
  
Tolltartó: 
   - 2 db HB grafit ceruza 
   - 1 db B grafit ceruza 
   - 1 db postairón vékony 
   - 1 db kék toll 
   - 1 db piros toll 
   -  radír 
   -  hegyező 
   - 12 db-os színes ceruza 
  
Technika doboz: 
   - 6 db-os zsírkréta 
   - 2-4-6-10-es ecset 
   - 12 korongos vízfesték  
   - 6 db-os tempera 
   - 1 db fehér tempera 
   - 1 csomag színes antibakteriális gyurma 
   - 1 db stiftes ragasztó (Pritt) 
   - 1 db folyékony ragasztó (Technokol) 
   - olló 
   - víztartó tálka 
   - itatós rongy 
  
Matematika doboz: 
   - korongos doboz 
   - óralap 
   - hőmérő 
   - 1 db mérőszalag  
   - 2 db dobókocka 
   - logikai készlet 
   - 1 db 15 cm-es vonalzó 
  
Tornazsák: 
   - Aquincumos póló 
   - fehér zokni 
   - rövid és hosszú nadrág 
   - edző vagy tornacipő 
   - kis törölköző 
   - dezodor 
  
Egyéb: 
   - 2 csomag famentes írólap A/5 
   - 2 csomag műszaki rajzlap A/4 
   - origami papír 20X20-as 
   - origami papír A/4 20 lapos 
   - nagy lapos újságpapír 
   - 2 db mappa 
   - váltócipő 
  
Nem szükséges újat venni mindenből. 
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3.b 
Füzetek: 
2 db négyzethálós füzet 
1 db kottafüzet (tavalyi is jó) 
9 db vonalas füzet (12-32) 
1 db mesefüzet (3.osztályos) 
2 db sima füzet (A/4-es) 
2 db PVC gyorsfűző mappa 
2 db műanyag gumis dosszié (angolra, matematikára) 
+ 1db leckefüzet (lehet nyomtatott, vonalas, négyzethálós) 
 
Rajz, technika: 
1 db hosszú vonalzó (30 cm) 
1 db kicsi vonalzó (tolltartóba) 
1 db háromszög vonalzó  
1 db pólyás dosszié 
2 csomag famentes írólap 
40 db rajzlap 
10 db műszaki rajzlap 
10 db műszaki rajzlap (A/3-as) 
6 db zsírkréta  
natúr gyurma 
3 db ecset (2-es, 6-os,10-es)  
12 db vízfesték 
6 db-os színes tempera 
1 db fehér tempera 
2 db ragasztó (stift, kenős) 
1 db cellux 
12 db színes ceruza 
Olló 
A4 kétoldalú fotókarton Canson 10 lap 
1 db milliméterpapír 
 
Matemetika doboz: 
Színes korong 
Számegyenes 
Játékpénz 
Kétoldalú kistükör 
Játék óra 
Játék hőmérő 
2 db dobókocka (6 oldalú) 
2 db dobókocka ( 10 oldalú) 
colstokk 
2-4.osztályos szám-és jelkártya 
 
Egyéb: 
1 db kék golyós toll ( legjobb, ha radírozós) 
1 db körző + hegy 
 
A tavalyi felszerelés jó, csak a hiányzó dolgokkal kell kiegészíteni a felszerelést. 
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3.c 
Füzetek: 

-6 vonalas füzet/3.o. 12-32/ 

-2 négyzetrácsos/matematika/ 

-1 nagyalakú sima+vonalvezető/környezet/ 

-50 darab famentes rajzlap 

-2 gumis mappa/angol, környezet/ 

- 1vonalzó/15 cm / 

Rajz-technika doboz  

-12-es vízfesték 

 -2 vastag/8-10/ 2 vékony /4-6/ 

-ecsettál 

-olló  

-ragasztó/stifftes/, cellux 

-12 –es zsírkréta, filctoll 

-rajzmappa/gumis/ 

-fotokarton blokk/színes 10 darabos/Canson/ 

-A4 –es színes hajtogató lapok/Origami/ 

Tornafelszerelés: fehér póló, rövidnadrág,tornacipő,zokni,lányoknak –hajgumi,néptáncra 

szoknya 
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3.d 
füzetek   

 vonalas 12-32: 5 db (üzenő, nyelvtan, fogalmazás, tollbamondás, 

angol) 

 négyzethálós: 2db (matematika,  matematika dolgozat) 

 mesefüzet/olvasónapló füzet (3. osztályos!): 1 db (olvasás) 

 nagyalakú sima füzet (A/4-es: angol környezet) 

 leckefüzet : 1db 

10 db kicsi boríték 

vonalvezető  

20 db műszaki rajzlap (180g/m2) A/4-es méret 

gumis mappa: 3db (angol, angol-környezet, fénymásolatok) 

lefűzős dosszié A/4 1db 

Tolltartó: min. 3db grafitceruza, 1db kék golyóstoll, színes ceruza 

készlet, radír, olló, 15cm-es vonalzó  

Matek doboz: 3db dobókocka, 2db 10 oldalú dobótest, mérőszalag, 

számkártyák, hegyező  

Tornazsák: fehér (Aquincumos) póló, rövidnadrág, fehér zokni, 

sportcipő, kis törölköző, néptánchoz lányoknak szoknya, hajgumi 

 Rajzos doboz:  

 kerüljön vissza a festőpóló, festő rongyika/szivacs – kimosva! 

 1 db stiftes ragasztó (40 g-os) 

 filctoll (12 db-os készlet) 
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4.b 
Füzetek: 

6 db negyedik osztályos vonalas füzet (21-32) 
3 db nagy alakú sima füzet (80-32)  
2 db négyzetrácsos  füzet (27-32) 

2 db fűzött füzet (vonalas-sima oldalak) 

1 db lecke füzet 

3 db műanyag gyorsfűző irattartó 

1 db dosszié angolhoz 

Átlátszó füzet- és könyvborítók. 

órarend 

Tolltartóba:  
4 db HB-s grafit ceruza  

12 db-os színes ceruza 

1 db  kék golyóstoll  

1 db piros golyóstoll     

radír, tartályos hegyező, kicsi vonalzó  / Minden névvel ellátva!!!/ 

technika  – rajz  

 / a hazavitt műanyag dobozban a  tavalyi eszközöket frissítsétek fel./    

olló, stift ragasztó, tempera, vízfesték, ecset,filctoll, zsírkréta 

20 db A4-es méretű rajzlap 
10 db A3-as méretű rajzlap 
1 csomag 20x20cm  origami színes hajtogató lap   

1 db cellux  

1 db kis  méretű tükör 

1 db egy méteres papír mérőszalag 

4 db dobókocka 

1 cs. francia kártya    

testnevelés 

Aquincum póló, kék rövid nadrág, fehér zokni, fehér talpú tornacipő 
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4. c 
Füzetek: 

8 db vonalas 21-32 (margós, famentes) 

2 db mesefüzet (4. osztályos) 

1 db négyzethálós 27-32 (margós, famentes) 

1 db hangjegyfüzet (kis alakú, A/5) 

1 db leckefüzet 

Tolltartóba: 

3 db HB-s grafit ceruza  

1 db 2 B-s ceruza 

Színes ceruzák (vékony), legalább 6 alapszínből álló  

1 db rövid vonalzó (15 cm) 

1 db jó minőségű fehér radír 

1 db radírozható toll 

1 db PAX toll (kék)  

Rajz, technika: 

A dobozokban a készletet pótolni. 

30 db A/4-es famentes rajzlap 

Angol és környezetismerethez 

1-1 db „folder” (mappa) 

Informatika: egy kis alakú, de vastag vonalas füzet 
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5-8. é vfolyam 
 

Matematika: egy négyzethálós és egy egy sima füzet. Geometriához 1 egyenes és egy derékszögű 

háromszög vonalzó, körző és szögmérő. 
 
Ének-zene: kisalakú (zenei) vonalas füzet és egy kis alakú vonalas füzet 

 
Természetismeret, biológia, földrajz két tanítási nyelvű osztályokban: A4 méretű fűzött vonalas füzet 
 
Célnyelvi civilizáció két tanítási nyelvű osztályokban: A4 méretű fűzött vonalas füzet 
 
Angol nyelv: A5 méretű (kis alakú) fűzött vonalas, A4 méretű (nagy alakú) fűzött vonalas, szótárfüzet 
 
Rajz: 

 ceruza 3db (H, 2db B) 

 pasztellkréta (min 6db-os) 

 zsírkréta ( min 6db-os) 

 tempera festék (min 6db-os) + fehér tubus 1db, + fekete tubus 1db 

 akvarell festék (min 6db-os) 

 műanyag pohár 1db 

 ecset 3db (kicsi, közepes, nagy) 

 olló 1db 

 stift ragasztó 1db 

 rajzlap A4 20db, A3 10db 
 
Testnevelés: fehér vagy aquincumos póló, sportnadráglehetőleg fekete, sportzokni nyomot nem 
hagyó benti edzőcipő (a talpán szokott jel lenni: non marking sole), kinti órához időjárásnak 
megfelelő öltözék - melegítő, edzőcipő 
 
Kémia 7. 8. osztály: nagyméretű négyzethálós füzet 
 
Magyar nyelv - vonalas füzet (A4) 
 
Magyar irodalom - vonalas füzet (A4) 
 
Történelem - vonalas füzet (A4)  
 
Etika: 1 db A/5 vonalas füzet 
 


