
A 10. évfolyamon előírt felszerelések listája 
2022-2023 

Francia nyelv 
Tetszés szerint: kapcsos mappa (lefűzhető lapokkal) vagy A4-es füzet. Szükség lesz megfelelő mennyiségű francia 
típusú (vonalas-kockás) A4-es szimpla és dupla lapra (HF és Dolgozat céljára). Tetszés szerint: 1 db Petit Robert 1 

vagy Larousse Lexis ÉS 1 db merev boritójú nagyalakú füzet Olvasónapló céljára 

Matematika 
2 db A4-es francia típusú (vonalas-kockás) füzet, francia típusú (vonalas-kockás) A4-es dupla lap, vonalzó, 

derékszögű vonalzó, körző, szögmérő 

Informatikai tudományok és 
Technológia  

1 db kiskockás (0,5x0,5) kisalakú füzet 

Történelem-földrajz 
Tetszés szerint: 1 db kapcsos mappa, megfelelő mennyiségű francia típusú (vonalas-kockás) lefűzhető 
szimpla- és dupla lappal (HF és Dolgozat céljára) VAGY 2 db A4-es francia típusú (vonalas-kockás) füzet 

Angol nyelv 1 db A4-es puhafedelű kapcsos mappa, megfelelő mennyiségű A4-es regiszterrel, A4-es lefűzhető geotermmel, A4-
es francia típusú (vonalas-kockás) szimpla és dupla lappal 

Német nyelv 1 db füzet vagy kapcsos mappa, tetszés szerinti méretben 

Spanyol nyelv 1 db nagyalakú francia típusú (vonalas-kockás) füzet 

SVT (Biológia) 
3 db nagyalakú kapcsos mappa + francia típusú (vonalas-kockás) lefűzhető szimpla- és dupla lap, 30 db 

lefűzhető A4-es genoterm kapcsos mappánként (90) + színes regiszterek  + töltőceruzák + színes ceruzák 
+ fehér lapok 

SES Gazdaság-és 
társadalomismeret 

1 db A4-es puhafedelű kapcsos mappa + 1 db keményfedelű A4-es kapcsos mappa + lefűzhető A4-es genotermek 
+ A4-es francia típusú (vonalas-kockás) szimpla lefűzhető lapok 

Fizika-kémia 1 db A4-es francia típusú (vonalas-kockás) füzet + műa. védő füzetborító 

Magyar nyelv 1 db nagyalakú kapcsos mappa + lapok (történelem, irodalom, nyelvtan) 

Testnevelés Beltéri tornacipő, ami nem húz csíkot + "jogging" típusú kültéri futó cipő + tornaruha (póló + sort vagy melegítő) 

Uszoda 
1 db úszósapka – kötelező, 1 db törülköző, 1 pár strandpapucs + ÚSZÓRUHA: lányoknak, egyrészes úszódressz; 

fiúknak, úszónadrág (a bermuda nem megengedett!) 

NE FELEDJÉK, kell még továbbá: 1 db határidőnapló vagy leckefüzet 

  1 db tolltartó (golyóstollak 4 színben, grafit- és színes ceruzák, töltőceruza, radír, 

  szövegkiemelők, hibajavító/blanco, vonalzó, körző stb.) 
1 db Num Works grafikus számológép 
1 db pendrive



A 11. évfolyamon a közös tanttárgyakhoz előírt felszerelések 
listája 

2022-2023 

Francia nyelv 

1 db 40 tasakos iratvédő mappa, 1 db A4-es francia típusú (vonalas-kockás) füzet vagy kapcsos mappa 
(regiszterekkel), lefűzhető A4-es francia típusú (vonalas-kockás) szimpla- és dupla lapokkal megfelelő 

mennyiségben (HF és Dolgozat céljára) ÉS 1 db merev boritójú nagyalakú füzet Olvasónapló céljára 
 

Tudományos képzés 
1 db A4-es kapcsos mappa + A4-es lapok + regiszterek + lefűzhető genoterm + 1 db piszkozatfüzet 

 
 

Történelem-földrajz 

Tetszés szerint: 1 db kapcsos mappa, megfelelő mennyiségű francia típusú (vonalas-kockás) lefűzhető szimpla- és 
dupla lappal (HF és Dolgozat céljára) VAGY 2 db A4-es francia típusú (vonalas-kockás) füzet 

 
 

Erkölcsi és állampolgári 
nevelés 

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 
 

Német nyelv 
1 db füzet vagy kapcsos mappa, tetszés szerinti méretben 

 

Spanyol nyelv 
1 db nagyalakú francia típusú (vonalas-kockás) füzet 

 

Magyar nyelv 
1 db nagyalakú kapcsos mappa + lapok (irodalom , történelem, nyelvtan) 

 

Testnevelés 
Beltéri tornacipő, ami nem húz csíkot + "jogging" típusú kültéri futó cipő + tornaruha (póló + sort vagy melegítő) 

 

 
NE FELEDJÉK, kell még továbbá: 1 db határidőnapló vagy leckefüzet 

1 db tolltartó (golyóstollak 4 színben, grafit- és színes ceruzák, töltőceruza, radír, 
szövegkiemelők, hibajavító/blanco, vonalzó, szögmérő, körző stb.) 
1 db Num Works grafikus számológép 
1 db pendrive



 

A 11. évfolyam fakultációin előírt felszerelések listája 
 

2022-2023 

Matematika 
1 db A4-es kapcsos mappa vagy (1 db nagyalakú nagykockás francia típusú (vonalas-kockás) füzet + 1 db kisalakú 

francia típusú (vonalas-kockás) füzet 
 

SVT (Biológia) 

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

lapok 
 

Fizika-kémia 
1 db A4-es kapcsos mappa (regiszterekkel) + A4-es lapok + A4-es lefűzhető genoterm + 1 db piszkozatfüzet 

 

SES Gazdaság-és 
társadalomismeret 

1 db A4-es puhafedelű kapcsos mappa + 1 db keményfedelű A4-es kapcsos mappa + lefűzhető A4-es genotermek 
+ A4-es francia típusú (vonalas-kockás) szimpla lefűzhető lapok  

 

Idegen nyelv, irodalom & 
kultúra - Angol 

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

 

 
Humàntudomànyok, Irodalom 

& Filozófia 
1 db nagy kapcsos mappa A4-es francia típusú nagykockás szimpla- és dupla lapok + különböző színű regiszterek 

T.-F. / Geopolitika & 
Politikatudományok 

Tetszés szerint: 1 db kapcsos mappa, megfelelő mennyiségű francia típusú (vonalas-kockás) lefűzhető szimpla- és 
dupla lappal (HF és Dolgozat céljára) VAGY 2 db A4-es francia típusú (vonalas-kockás) füzet 

 

 

NE FELEDJÉK, kell még továbbá: 1 db határidőnapló vagy leckefüzet 

  1 db tolltartó (golyóstollak 4 színben, grafit- és színes ceruzák, töltőceruza, radír, 

  szövegkiemelők, hibajavító/blanco, vonalzó, szögmérő, körző stb.) 
1 db Num Works grafikus számológép 
1 db pendrive 



A 12. évfolyamon a közös tantárgyakhoz előírt felszerelések 
listája 

2022-2023 
 

Filozófia 
1 db nagyalakú kapcsos mappa regiszterekkel 

 

Tudományos képzés 
1 db nagyalakú kapcsos mappa + A4-es lapok + regiszterek + lefűzhető geotermek + 1 db piszkozatfüzet 

 

Erkölcsi és állampolgári 
nevelés 

1 db nagyalakú francia típusú (vonalas-kockás) füzet 

Történelem-földrajz 

Tetszés szerint: 1 db kapcsos mappa A4-es francia típusú (vonalas-kockás) megfelelő mennyiségű 
szimpla- és dupla lefűzhető lappal (HF és Dolgozat céljára) VAGY 2 db A4-es 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 
 

Német nyelv 
1 db füzet vagy kapcsos mappa, tetszés szerinti méretben 

 

Spanyol nyelv 
1 db nagyalakú francia típusú (vonalas-kockás) füzet vagy 1 db A4-es kapcsos mappa francia típusú 

(vonalas-kockás) lapokkal 
 

Magyar nyelv 
1 db nagyalakú kapcsos mappa + lapok (történelem, irodalom) 

 
Testnevelés Beltéri tornacipő, ami nem húz csíkot + "jogging" típusú kültéri futó cipő + tornaruha (póló + 

sort vagy melegítő) 
 

 

NE FELEDJÉK, kell még továbbá: 1 db határidőnapló vagy leckefüzet 

  1 db tolltartó (golyóstollak 4 színben, grafit- és színes ceruzák, töltőceruza, radír, 

  szövegkiemelők, hibajavító/blanco, vonalzó, szögmérő, körző stb.) 
1 db Num Works grafikus számológép 
1 db pendrive



 

A 12. évfolyam fakultációin előírt felszerelések listája 
2022-2023 

 

Matematika 
1 db A4-es kapcsos mappa vagy 1 db A4-es francia típusú (vonalas-kockás) füzet + 1 db francia típusú 

(vonalas-kockás) füzet 
Kiegészítő 

Matematika opció 
1 db A4-es kiskockás füzet 

Emelt szintű 
matematika opció 

1 db A4-es kiskockás füzet 

SVT (Biológia) 
3 db nagy kapcsos mappa + francia típusú (vonalas-kockás) lefűzhető szimpla- és dupla A4-es lappal + 
30 db lefűzhető genoterm mindegyik mappában (90) + színes regiszterek + grafit töltőceruzák + színes 

ceruzák + fehér lapok 
SES Gazdaság és 

társadalomismeret 
1 db A4-es puhafedelű kapcsos mappa + 1 db keményfedelű A4-es kapcsos mappa + lefűzhető A4-es 

genotermek + A4-es francia típusú (vonalas-kockás) lefűzhető szimpla lapok 

Fizika-kémia 1 db A4-es kapcsos mappa (regiszterekkel) + A4-es lapok 
Idegen nyelv, 

irodalom & kultúra - 
Angol 

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

T.-F. / Geopolitika & 
Politikatudományok 

1 db A4-es puhafedelű kapcsos mappa + 1 db keményfedelű A4-es kapcsos mappa + lefűzhető A4-es 
genotermek + A4-es francia típusú (vonalas-kockás) szimpla lefűzhető lapok 

 
NE FELEDJÉK, kell még továbbá: 1 db határidőnapló vagy leckefüzet 

1 db tolltartó (golyóstollak 4 színben, grafit- és színes ceruzák, töltőceruza, radír, 
szövegkiemelők, hibajavító/blanco, vonalzó, szögmérő, körző stb.) 
1 db Num Works grafikus számológép 
1 db pendrive 


