
8. osztályos eszközlista a 2017/2018-as tanévre 
 

RAJZ 

1 db A/4-es rajzlaptartó mappa 

30 db famentes rajzlap 

10 db félfamentes rajzlap 

1 csomag A/4-es színes papír 

12 színű színes ceruza 

6 vagy 12 színű filctoll 

puha 2B-s grafitceruza 

12 színű gombfesték (ajánlott: ANILINKY 

 igaz drága, de több évre elég) 

3db ecset: 4-es, 6-os, 10-es 

(ajánlott: SÜDOR, vagy PELIKÁN)  

1 doboz 6 vagy 12 színű tempera 

ecsettörlő rongy, vizesedény 

1db jó minőségű olló 

1db rúd ragasztó 

körző, kétféle vonalzó: hosszú- és derékszögű 

egy tartódoboz 

 
TÖRTÉNELEM 

- 1 csomag írólap 

- 2 füzet - az egyik nagyalakú legyen a másik kis és nagyalakú egyaránt lehet, de ne legyen spirál 

 - TANKÖNYV, ATLASZ ÉS MUNKAFÜZET 

 

FÖLDRAJZ 

- 1 füzet (lehetőleg nagyalakú, de nem spirál) 

- TANKÖNYV, ATLASZ ÉS MUNKAFÜZET 

 

BIOLÓGIA  

- A4-es vonalas füzet (nem spirál), 

- tankönyv,  

- munkafüzet 

 

TESTNEVELÉS 

gumitalpú edzőcipő, váltó póló, nadrág, zokni. 

 

MATEMATIKA 

- 2 db A/4-es négyzetrácsos füzet 

- 1 db A/4-es sima füzet 

- 30 cm-es vonalzó, derékszögű vonalzó, szögmérő, körző 

- 12-15 cm-es vonalzó, színes ceruzák (ez mindig legyen a tolltartóban) 

 

ANGOL 

- A/4 -es füzet nyelvtanhoz (a tavalyi is jó) 

- 2 db A/4-es vonalas füzet 

- 1 db szótárfüzet (a tavalyi is jó) 

- 1 csomag írólap 

 

ÉNEK 

- 1 db ötvonalas kottafüzet (jó a tavalyi is) 



 

INFORMATIKA 

- A/4-es négyzetrácsos füzet (tavalyi is jó) 

- vonalzó 

- kék, piros és zöld színes ceruza vagy toll 

 

FIZIKA 

- A/4 –es négyzetrácsos vagy sima füzet 

- piros, valamint zöld toll 

- vonalzó 

 

KÉMIA 

- A/4 –es sima füzet 

 

MAGYAR NYELV ÉS MAGYAR IRODALOM 

- 2 db felsős vonalazású A/4 vonalas füzet órára (jó a tavalyi is) 

- 1 db felsős vonalazású A/4 vonalas füzet olvasónaplóknak (jó a tavalyi is) 

 

ETIKA/HIT- ÉS ERKÖLCSTAN 

- 1 db A/4-es vonalas füzet 

 

TECHNIKA 

- 1db A/4-es sima füzet 

 

A füzetek lehetőleg ne spirálfüzetek legyenek. 

 

Egyéb: 

- 5 csomag 100-as papír zsebkendő 

- 4 tekercs wc papír 

- 2 tekercs papír kéztörlő 

 

Napközisek: 

- 1 csomag 100-as papír zsebkendő 

- 1 csomag 100-as éttermi szalvéta 

- 4 tekercs  wc papír 

- 2 papír kéztörlő 


