Tanszerlista – 8. b évfolyam
Magyar nyelv- és irodalom
zöld ceruza
kék toll
4 db nagyalakú (A/4) vonalas füzet (nem spirál)
Kötelező olvasmány: Móricz Zsigmond: Légy jó
mindhalálig
(8.a-nak Orwell: Állatfarm)
Matematika
1 cs írólap
2 db négyzetrácsos füzet (nagyalakú A/4, nem
spirál)
1 db nagyalakú A/4 sima füzet
szerkesztési eszközök (ha a tavalyi eszközök még
jók, nem kell új):
 2 db vonalzó: 1 egyenes min.30 cm, 1
derékszögű min.13cm befogójú
 1 db szögmérő
 1 db körző
piros és zöld toll
színes ceruza
rotring ceruza, radír
Fizika
1 cs írólap
Kis méretű négyzetrácsos vagy sima füzet
számológép
Kémia
1 cs írólap
Kis méretű négyzetrácsos vagy sima füzet
számológép
Biológia
1 cs írólap
Kis méretű sima füzet
Angol
alap angol: 1 vonalas füzet, 1 szótárfüzet, 1
csomag írólap.
emelt angol: 1 vonalas füzet (szótárfüzet nem
kötelező)
Földrajz
1 cs írólap
Kis méretű négyzetrácsos füzet
Ének
kottás füzet
Történelem
vonalas füzet

Etika
Kis méretű füzet
Informatika
Kis méretű négyzetrácsos füzet
Rajz
30 db A/4 félfamentes 5 db A/3 félfamentes 5 db
famentes A/3 rajzlap
1 csomag A/4-es színes lap
tempera
vízfesték
ecset(vékony, vastag)
színes ceruza
filctoll készlet
vizes tálka
törlőrongy
ceruza (HB, B – javasolt a Versatil töltőceruza, ha
anyagilag megengedhető, kb. 1.000.- Ft)
radír
hegyező
2 db füzet (bármilyen jó)
vonalzó: derékszögű, nem egyenlő szárú
2 db technokol ragasztó (piros, kék)
olló
gyorsfűző + 20 db geotherm
Testnevelés
Fehér póló
Rövidnadrág
Fehér zokni
sport cipő
Technika – a felszerelést egy névvel ellátott
dobozban kérjük
Grafitceruza
1 db A4-es füzet (a tavalyi is jó)
2 db ragasztó stift
1 db technokol ragasztó
1 db cellux tépővel együtt
1 db olló névvel ellátva
5 db színes A4-es karton
10 db műszaki rajzlap
12 db-os tűfilc készlet
Informatika
Kis méretű négyzetrácsos füzet (tavalyi
folytatható)
Egyéb
üzenő füzet
4 csomag papír zsebkendő
1 csomag szalvéta
2 db WC papír
1 csomag fénymásoló papír

