A 6. évfolyamon előírt felszerelések listája
2020-2021
Francia nyelv

Matematika
Történelem - földtrajz
Angol nyelv

Le Robert Collège (szótár) ÉS 1 db nagy kapcsos mappa regiszterekkel, A4-es lefűzhető szimpa- és dupla lapok,
1 db piszkozatfüzet VAGY 1 db 40 tasakos iratvédő mappa, A4-es lefűzhető szimpa- és dupla lapok, 1 db
piszkozatfüzet, 1 db nagyalakú nagykockás füzet
1 db nagyalakú kiskockás füzet + 1 db kisalakú kiskockás füzet + egyenes vonalzó, körző, derékszügű vonalzó,
szögmérő
2 db nagyalakú francia típusú (vonalas-kockás) füzet, A4-es francia típusú (vonalas-kockás) lefűzhető szimpa lapok
+ színes ceruzák
1 db A4-es puhafedelű kapcsos mappa, A4-es regiszterekkel, A4-es lefűzhető genoterm, A4-es francia típusú
(vonalas-kockás) szimpla- és dupla lapok és 1 db nagyalakú füzet

SVT (Élővilág)
Technológia

1 db nagyalakú füzet (lehetőség szerint francia típusú (vonalas-kockás) )
1 db nagyalakú francia típusú (vonalas-kockás) füzet + A4-es francia típusú (vonalas-kockás) dupla lapok

Fizika-kémia
Testnevelés
Uszoda
Rajz-képzőművészet

1 db nagyalakú francia típusú (vonalas-kockás) füzet (kb. 96 oldal)
Beltéri tornacipő, ami nem húz csíkot + "jogging" típusú kültéri futócipő + tornaruha (póló + sort vagy melegítő
nadrág)
1 db úszósapka - kötelező, 1 db törülköző, 1 pár strandpapucs + ÚSZÓRUHA: lányoknak, egyrészes úszódressz;
fiúknak, úszónadrág (a bermuda nem megengedett!)
1 db tasakos iratvédő mappa + 1 db spirálos rajzlap tömb + 1 készlet tubusos vízfesték + 1 db barkács kefe + 1 db
2-es ecset + 1-1 doboz filc és színes ceruza + 1 db ragasztó(rúd)

Ének-zene
Francia mint idegen nyelv
Magyar nyelv
NE FELEDJÉK, kell még továbbá:

1 db kottafüzet
1 db nagyalakú füzet + 1 db kisalakú szótárfüzet
3 db nagyalakú magyar vonalas füzet (történelem, irodalom, nyelvtan)
1 db naptár vagy leckefüzet, 1 db pendrive
1 db számológép : Casio FX92 (Franciaországban kapható) vagy Casio FX82, FX85, FX350 (Mo-n kapható),
1 db tolltartó (golyóstollak 4 színben, grafit- és színes ceruzák, radír, hibajavító/blanco, vonalzó, töltőceruza,
szövegkiemelők)

A 7. évfolyamon előírt felszerelések listája
2020-2021
Történelem-Földrajz
Francia nyelv

2 db nagyalakú francia típusú (vonalas-kockás) füzet, A4-es francia típusú (vonalas-kockás) lefűzhető szimpa lapok
+ színes ceruzák
Le Robert Collège (szótár) ÉS 1 db nagy kapcsos mappa regiszterekkel, A4-es lefűzhető szimpa- és dupla lapok,
1 db piszkozatfüzet VAGY 1 db 40 tasakos iratvédő mappa, A4-es lefűzhető szimpa- és dupla lapok,
1 db piszkozatfüzet, 1 db nagyalakú nagykockás füzet

Matematika

1 db nagyalakú kiskockás füzet + 1 db kicalakú kiskockás füzet + egyenes vonalzó, körző, derékszügű vonalzó,
szögmérő

Német nyelv

1 db füzet vagy kapcsos mappa (tetszés szerinti méretben)

Spanyol nyelv LV2

1 db nagyalakú francia típusú (vonalas-kockás) füzet

Angol nyelv

1 db A4-es puhafedelű kapcsos mappa, A4-es regiszterekkel, A4-es lefűzhető genoterm, A4-es francia típusú
(vonalas-kockás) szimpla- és dupla lapok és 1 db nagyalakú füzet

Fizika-kémia

1 db A4-es füzet + dupla lapok (a beadandó dolgozatokhoz) + piszkozatfüzet + 30 cm-es vonalzó

SVT (Élővilág)

1 db nagyalakú francia típusú (vonalas-kockás) füzet + A4-es francia típusú (vonalas-kockás) dupla lapok

Technológia
Testnevelés
Uszoda

1 db nagyalakú füzet + 1 db nagy kapcsos mappa
Beltéri tornacipő, ami nem húz csíkot + "jogging" típusú kültéri futócipő + tornaruha (póló + sort vagy melegítő
nadrág)
1 db úszósapka - kötelező, 1 db törülköző, 1 pár strandpapucs + ÚSZÓRUHA: lányoknak,
egyrészes úszódressz; fiúknak, úszónadrág (a bermuda nem megengedett!)

Ének-zene

1 db kottafüzet

Magyar nyelv

3 db nagyalakú magyar vonalas füzet (történelem, irodalom, nyelvtan)

Francia mint idegen nyelv

1 db nagyalakú füzet + 1 db kisalakú szótárfüzet

Rajz-képzőművészet

1 db tasakos iratvédő mappa + 1 db spirálos rajzlap tömb + 1 készlet tubusos vízfesték + 1 db barkács kefe + 1 db
2-es ecset + 1-1 doboz filc és színes ceruza + 1 db ragasztó(rúd)

NE FELEDJÉK, kell még továbbá:

1 db naptár vagy leckefüzet, 1 db pendrive
1 db számológép : Casio FX92 (Franciaországban kapható) vagy Casio FX82, FX85,
FX350 (Magyarországon kapható),
1 db tolltartó (golyóstollak 4 színben, grafit- és színes ceruzák, radír,hibajavító/blanco,
vonalzó, töltőceruza, szövegkiemelők)

A 8. évfolyamon előírt felszerelések listája
2020-2021
Francia nyelv

Matematika
Történelem-Földrajz
Angol nyelv

Le Robert Collège (szótár) ÉS 1 db nagy kapcsos mappa regiszterekkel, A4-es lefűzhető szimpa- és dupla lapok,
1 db piszkozatfüzet VAGY 1 db 40 tasakos iratvédő mappa, A4-es lefűzhető szimpa- és dupla
lapok, 1 db piszkozatfüzet, 1 db nagyalakú nagykockás füzet
2 db A4-es francia típusú (vonalas-kockás) füzet + egyenes vonalzó, körző, derékszügű
vonalzó, szögmérő
1 nagy kapcsos mappa regiszterekkel, lefűzhető A4-es francia típusú (vonalas-kockás) szimpla- és dupla lapok,
lefűzhető A4-es genotermek + színes ceruzák
1 db A4-es puhafedelű kapcsos mappa, A4-es regiszterekkel, A4-es lefűzhető genoterm, A4-es francia típusú
(vonalas-kockás) szimpla- és dupla lapok

Német nyelv

1 db füzet vagy kapcsos mappa, tetszés szerinti méretben

Spanyol nyelv

1 db nagyalakú francia típusú (vonalas-kockás) füzet

SVT (Élővilág)

1 db nagyalakú francia típusú (vonalas-kockás) füzet + A4-es francia típusú (vonalas-kockás) dupla lapok

Fizika-kémia

1 db A4-es francia típusú (vonalas-kockás) füzet + füzetvédő borító

Technológia

1 db nagyalakú füzet vagy kapcsos mappa

Francia mint idegen nyelv

1 db nagyalakú füzet + 1 db kisalakú szótárfüzet

Magyar nyelv
Uszoda
Testnevelés

1 db nagyalakú magyar vonalas füzet (nyelvtan), 1 db kapcsos mappa + lapok (irodalom, történelem)
1 db úszósapka – kötelező, 1 db törülköző, 1 pár strandpapucs + ÚSZÓRUHA: lányoknak, egyrészes úszódressz;
fiúknak, úszónadrág (a bermuda nem megengedett!)
Beltéri tornacipő, ami nem húz csíkot + "jogging" típusú kültéri futócipő + tornaruha (póló + sort vagy melegítő
nadrág)

Ének-zene

1 db kottafüzet

Rajz-képzőművészet

1 db tasakos iratvédő mappa + 1 db spirálos rajzlap tömb + 1 készlet tubusos vízfesték + 1 db barkács kefe + 1 db
2-es ecset + 1-1 doboz filc és színes ceruza + 1 db ragasztó(rúd)

NE FELEDJÉK, kell még továbbá:

1 db naptár vagy leckefüzet, 1 db pendrive
1 db számológép : Casio FX92 (Franciaországban kapható) vagy Casio FX82, FX85,
FX350 (Magyarországon kapható),
1 db tolltartó (golyóstollak 4 színben, grafit- és színes ceruzák, radír,
hibajavító/blanco, vonalzó, töltőceruza, szövegkiemelők)

A 9. évfolyamon előírt felszerelések listája
2020-2021
Francia nyelv

Matematika
Történelem-Földrajz
Angol nyelv

Le Robert Collège (szótár) ÉS 1 db nagy kapcsos mappa regiszterekkel, A4-es lefűzhető szimpa- és dupla lapok,
1 db piszkozatfüzet VAGY 1 db 40 tasakos iratvédő mappa, A4-es lefűzhető szimpa- és
dupla lapok, 1 db piszkozatfüzet, 1 db nagyalakú nagykockás füzet
2 db A4-es francia típusú (vonalas-kockás) matematikafüzet lehetőség szerint az egyik nagy- a másik kiskockás
legyen + egyenes
vonalzó, körző, derékszügű vonalzó, szögmérő
1 nagy kapcsos mappa regiszterekkel, lefűzhető A4-es francia típusú (vonalas-kockás) szimpla- és dupla lapok,
lefűzhető A4-es genotermek + színes ceruzák
1 db A4-es puhafedelű kapcsos mappa, A4-es regiszterekkel, A4-es lefűzhető genoterm, A4-es francia típusú
(vonalas-kockás) szimpla- és dupla lapok

Német nyelv

1 db füzet vagy kapcsos mappa, tetszés szerinti méretben

Spanyol nyelv

1 db nagyalakú francia típusú (vonalas-kockás) füzet

SVT (Élővilág)

3 db nagy kapcsos mappa A4-es nagykockás szimpla- és dupla lapok + , 30 db A4-es lefűzhető genoterm
mindhárom kapcsos mappába + különböző színű regiszterek
Színes ceruzák, töltőceruzák, fehér lapok

Technológia

1 db nagyalakú füzet vagy kapcsos mappa

Fizika-kémia

1 db A4-es füzet + dupla lapok (a beadandó dolgozatokhoz) + piszkozatfüzet + 30 cm-es vonalzó + milliméter papír
lapok

Magyar nyelv

1 db nagyalakú magyar vonalas füzet (nyelvtan), 1 db kapcsos mappa + lapok (irodalom, történelem)

Ének-zene
Testnevelés
Rajz-képzőművészet

1 db füzet
Beltéri tornacipő, ami nem húz csíkot + "jogging" típusú kültéri futócipő + tornaruha (póló + sort vagy melegítő
nadrág)
1 db tasakos iratvédő mappa + 1 db spirálos rajzlap tömb + 1 készlet tubusos vízfesték + 1 db barkács kefe + 1 db
2-es ecset + 1-1 doboz filc és színes ceruza + 1 db ragasztó(rúd)

Francia mint idegen nyelv
NE FELEDJÉK, kell még továbbá:

1 db nagyalakú füzet + 1 db kisalakú szótárfüzet
1 db naptár vagy leckefüzet, , 1 db pendrive
1 db számológép : Casio FX92 (Franciaországban kapható) vagy Casio FX82, FX85,
FX350 (Magyarországon kapható),
1 db tolltartó (golyóstollak 4 színben, grafit- és színes ceruzák, radír,
hibajavító/blanco, vonalzó, töltőceruza, szövegkiemelők)

