
Előkészítő 9. évfolyam db / cs 
  

Nagy alakú vonalas füzet 81-32 10 db 
Nagy alakú kockás füzet 87-32 2 db 
Nagy alakú sima füzet 80-32 2 db 
Grafit ceruza HB 2 db 
12 db-os színes ceruza 1 db 
Radír 2 db 
30 cm-es egyenes vonalzó 1 db 
Derékszögű vonalzó 1 db 
Háromszögű vonalzó 1 db 
Körző 1 db 
Körzőhegy 1 db 
Papír szögmérő 1 db 
Papír irattartó dosszié 5 db 
Famentes rajzlap A4 3 cs 
Famentes rajzlap A3 3 cs 
Ragasztó (Technokol) 3 db 
Golyóstoll 1 db 
Golyóstoll betét 2 db 

  
tornafelszerelés: fehér póló, melegítőnadrág, tornacipő 
  
     
Tanszer és eszközjegyzék 
Lakástextil készítő 9.  
     
Gyakorlathoz   Elmélethez  

kicsi hegyes olló (cérnabontó, sárga nyelű) 1 db  vonalas füzet (nagy alakú) 6 db 
szabó centiméter 1 db  sima füzet (nagy alakú) 2 db 
varrótű készlet 1 cs  negyedes centiméter (papír) 1 db 
gombostű színes fejű 1 cs  egyenes vonalzó 1 db 
jelzőkréta 1 db  derékszögű vonalzó 1 db 
filctoll készlet (12 db-os) 1 cs  radír 1 db 
másolópapír 3 cs  ceruza 1 db 
grafit ceruza 1 db  toll 1 db 
színes ceruza (6 db-os) 1 cs  csomagoló papír  2 cs 
toll  1 db  fénymásoló papír 1 cs 
radír 1 db  ragasztó 1 db 
cellux 1 db    

   irattartó 4 db 
   órarend 2 db 

tornafelszerelés: fehér póló, melegítőnadrág, tornacipő 
     



     
Tanszer jegyzék  
Asztalosipari szerelő  
  
vonalas füzet (nagy alakú) 10 db 
sima füzet (nagy alakú) 2 db 
egyenes vonalzó 1 db 
derékszögű vonalzó 1 db 
radír 1 db 
grafit ceruza 2 db 
toll + színes toll 2+1 db 
fénymásoló papír 1 cs 
  
cellux 1 db 
körző 1 db 

  
dosszié /tételekhez és a rajzokhoz/ 4 db 
órarend 2 db 

  
tornafelszerelés: fehér póló, melegítőnadrág, 
tornacipő  

 

  



Tanszerlista 9. Cse 

2021 / 2022. Tanév 

Füzetek bekötve: 

5 db. nagyméretű vonalas (nem spirál) 

1 db. nagyméretű négyzethálós (nem spirál) 

2 db. kisméretű négyzethálós 

Egyéb: 

100 db. fénymásoló papír 

1 csomag nagyalakú Origami papír 

2 db. bármilyen színű kartonlap A4 

1 db. bármilyen színű kartonlap A3 

2 tekercs különböző színű krepp papír 

12 színű színes ceruza (lehet a tolltartóban is) 

1 db. ragasztó stift 

1 tubus technokol rapid 

1 db. olló 

1 db. normál méretű cellux 

1 db. nagy méretű cellux 

Matematika tantárgyhoz:  

1 db. egyenes vonalzó 

Számológép 

Testnevelés tárgyhoz:  

tornazsák, fehér póló, sötét rövidnadrág, zokni, tornacipő 

Tolltartóba: 

3 db. grafit ceruza, 1 db. kék és piros vékony postaírón, 1 db. golyóstoll, radír, hegyező 

Saját bögre 

Egyéb:  

váltócipő 

 



Konyhai kisegítő 

vonalas füzet (nagy alakú) 10 db 
sima füzet (nagy alakú) 2 db 
egyenes vonalzó 1 db 
derékszögű vonalzó 1 db 
radír 1 db 
grafit ceruza 2 db 
toll + színes toll 2+1 db 
fénymásoló papír 1 cs 
  
cellux 1 db 
körző 1 db 

  
dosszié /tételekhez és a rajzokhoz/ 4 db 
órarend 2 db 

  

tornafelszerelés: fehér póló, melegítőnadrág, tornacipő  
 

 

 

Kerti munkás 

vonalas füzet (nagy alakú) 10 db 
sima füzet (nagy alakú) 2 db 
egyenes vonalzó 1 db 
derékszögű vonalzó 1 db 
radír 1 db 
grafit ceruza 2 db 
toll + színes toll 2+1 db 
fénymásoló papír 1 cs 
  
cellux 1 db 
körző 1 db 

  
dosszié /tételekhez és a rajzokhoz/ 4 db 
órarend 2 db 

  

tornafelszerelés: fehér póló, melegítőnadrág, tornacipő  
 


