
7. osztály 

 

Általános igények: 

4 tekercs WC-papír 

1 cs. papírzsebkendő 

1 cs. szalvéta 

1 cs. fénymásoló papír 

1 cs. uzsonnás tasak 

Váltócipő!!! 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

4 db vonalas füzet (21-32) 

1 db stift ragasztó 

1 db piros-kék ceruza 

2 db mappa (egy az irodalom, egy a nyelvtan tantárgyhoz) 

2-3 db grafitceruza 

radír 

1 db golyóstoll 

1 csomag írólap 

A magyar helyesírás szabályai (a legutolsó kiadás) 

 

Kötelező olvasmány: 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa (novella) 

 

Ajánlott olvasmányok: 

Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák 

Jókai Mór: Az aranyember 

Gerard Durell: Madarak, vadak, rokonok 

Jules Verne: Kétévi vakáció 

Michael Ende: Momo 

C.S. Lewis: Narnia krónikái 

 

Matematika: 

2 db A/5-es négyzetrácsos füzet  

1 db A/5-es sima füzet 

radir, grafitceruza, javításhoz piros - kék ceruza  

1 körző ( jó körző)  

1 szögmérő 

1 egyenes vonalzó  

1 derékszögű vonalzó  

 

Angol nyelv: 

1 db A/5-ös vonalas füzet (21-32), 1 db szótár füzet 

 

Ének 

1 db kottafüzet 

 



Informatika, Történelem, Fizika, Biológia 

Tantárgyanként 1 db A/5-ös vonalas füzet (4db) 

 

Kémia, Földrajz 

Tantárgyanként 1 db A/5-ös sima füzet (2db) 

 

Testnevelés: Póló, rövid nadrág, melegítő alsó (hosszú, hideg időre), tornacipő, 

 

Rajz  

1 db kis rajztábla az A/4-es rajzokhoz. (az amelyiknek a 4 sarkában van egy kis kör alakú 

fém rögzítő)  

1 cs famentes rajzlap A/3 méretben  
3 cs famentes rajzlap A/4 méretben  
1cs színes lap 
1 db olló 

1 db 12 színű színes ceruza, jó minőségű.  

1 db 12 színű Anilinky (Koh-I-Noor) akvarell festék, mert ennek lélegzetelállító színe van, és 

az is marad száradás után is :). (más vízfestéket vagy más akvarell festéket nem szabad 

venni helyette!!!!)  

3 db ecset akvarell festéshez (vékony, közepes, vastag, Azzal az ecsettel tudunk szépen 

dolgozni, amelyiknek nem állnak szét a szálai. 

1 doboz zsírkréta 

1 doboz pasztell kréta 

1 db grafit ceruza 4B-s 

1 db grafit ceruza 2B-s 

1 db grafit ceruza B-s 

3 db fekete tűfilc 

1 db füzet , ha lehet akkor vastag füzet legyen, mert ebbe írjuk majd a művészettörténetet a 

felső tagozat 4 évében.  

1 db doboz, amibe mindezt beletesszük.  

Bármi ami tavalyról maradt, az jó lesz most is.  

 

 

Technika:  

1 db.olló 

1 tubus ragasztó ( Technokol ) 

1 cs.színes papír 

1 cs hurkapálca 

vonalzó(k) 

 


