
 

A füzetcsomagok tartalma 2022/2023 
 

                     1. osztály 5.300.-             2. osztály                   6.600.-                3. osztály            4.600.- 

vonalas füzet     (14-32) 6 db vonalas füzet     (16-32) 8 db vonalas füzet     (12-32) 8 db 

négyzetrácsos f. (27-32) 4 db négyzetrácsos f. (27-32) 4 db négyzetrácsos f. (27-32) 4 db 

sima füzet          (20-32) 4 db sima füzet          (20-32) 3 db sima füzet          (20-32) 2 db 

kis alakú kottafüzet 1 db fotókarton A/4-es fekete 5 db műszaki rajzlap A/4-as 50 db 

írólap 3 cs. írólap 5 cs. színes papír A/4-es 2 cs. 

fotókarton A/4-es fekete   5 db műszaki rajzlap A/3-as 50 db fehér tempera (nagy) 1 db 

műszaki rajzlap A/4-as 70 db műszaki rajzlap A/4-as 50 db ragasztóstift (nagy) 2 db 

színes papír A/4-es 2 cs. ragasztóstift (nagy) 2 db technokol 1 db 

számoló pálcika 1 cs. technokol 1 db fotókarton A/4-es 

fekete 

5 db 

ragasztóstift (nagy) 3 db cellux 1 db cellux 1 db 

korong     1 db kis kottafüzet 1 db kis kottafüzet 1 db 

dobókocka 2 db színes papír A/4-es 2 db írólap 3 cs. 

cellux 1 db kis tükör 1 db   

vonalzó (10 cm-es) 1 db     

      

      

      

  

 

    

                    4. osztály             4.100.-                     FELSŐS           6.200.-   

vonalas füzet     (21-32) 10 db vonalas füzet     (21-32) 9 db   

négyzetrácsos f. (27-32) 2 db szótár füzet      (31-32) 2 db   

szótár füzet      (31-32) 1 db sima füzet (20-32) 2 db   

sima füzet (20-32) 1 db nagy alakú vonalas 4 db   

fotókarton A/4-es fekete 5 db nagy alakú sima 3 db   

műszaki rajzlap A/4-as 20 db nagy alakú kottafüzet 1 db   

színes fénymásoló (10 db) 2 cs. négyzetrácsos f. (27-32) 1 db   

fehér tempera (nagy) 1 db négyzetrácsos f. (87-32) 3 db   

ragasztóstift (nagy) 2 db írólap 4 cs.   

cellux 1 db famentes rajzlap A/3-as 30 db   

színes tempera (nagy 6 

db)   

1 db famentes rajzlap A/4-as 20 db   

  dosszié 2 db   

  ragasztóstift (nagy) 1 db   

  olló 1 db   

  6db-os színes ceruza 1 db   

      

 

 

 


