9. évfolyam
tankönyv: kb. 17.000,- Ft – digitális tananyag: kb. 2.000,- Ft – digitális ceruza: kb. 4.000,- Ft
Szükséges taneszközök:
-

1 db gioconda olajpasztell
3, 4, 5 B-s ceruzák
1 db fekete, 1 db szépia, 1 db fehér vagy
barna pittkréta
1 db tuskihúzó (tollszár és hegy)
diófapác vagy tus (fekete mindenképpen, de
hozhatsz színeset is)
1 db monopol radír
1 db radír
20 db famentes rajzlap – A/4-es
5db famentes rajzlap – A/2-es
10 db famentes rajzlap – A/3-as
rajzolásra alkalmas csomagolópapír 3 ív
(vágd fel A/2-es méretűre)
1 db tároló doboz
1 db rajzlaptároló mappa – A/2-es
1 db egér (optikai), 1 db egérpad
1 db dosszié – A/4-es

-

20 db műszaki rajzlap (nem keretes)
1 db egyenes vonalzó (min. 30 cm)
1 db derékszögű vonalzó (min. 15 cm)
1 db 0,5-ös töltőceruza („rotring”)
színes ceruzák és különböző filcek
1 db körző
5db milliméterpapír
3 db nem műanyag ecset (2 vagy 3-as, 6-os,
10 vagy 12-es)
1 db vázlatrajz füzet
anilin tartalmú 12 színű vízfesték
10 db vonalas füzet (szakmai és közismereti
tárgyakhoz egyaránt 1-1 db)
2 db négyzetrácsos füzet
2 db A/4-es méretű sima füzet
zsebszámológép (képes legyen a gyökvonás
műveletére)

10. évfolyam
tankönyv: kb. 13.000,- Ft – digitális tananyag: kb. 2.000,- Ft
Szükséges taneszközök:
-

3, 4, 5 B-s ceruzák
diófapác vagy tus (fekete mindenképpen, de
hozhatsz színeset is)
olló
2 db rajzszén különböző vastagságban
1 db monopol radír
1 db tuskihúzó (tollszár és hegy)
10 db famentes rajzlap – A/4-es
5db famentes rajzlap – A/2-es
10 db famentes rajzlap – A/3-as
3 ív rajzolásra alkalmas csomagolópapír
(vágd fel A/2-es méretűre)
1 db tároló doboz
1 db rajzlaptároló mappa – A/2-es
1 db egér (optikai), 1 db egérpad
1 db dosszié – A/4-es

-

-

műszaki rajzlap (nem keretes)
1 db egyenes vonalzó (min. 30 cm)
1 db derékszögű vonalzó (min. 15 cm)
1 db 0,5-ös töltőceruza („rotring”)
színes ceruzák és különböző filcek
1 db körző
5db milliméterpapír
3 db nem műanyag ecset (2 vagy 3-as, 6-os,
10 vagy 12-es)
1 db vázlatrajz füzet
10 db vonalas füzet (szakmai és közismereti
tárgyakhoz egyaránt 1-1 db)
2 db négyzetrácsos füzet
1 db A/4-es méretű sima füzet
zsebszámológép (képes legyen a gyökvonás
műveletére)

11. évfolyam
tankönyv: kb. 25.000,- Ft – digitális tananyag: 3.750,- Ft
Szükséges taneszközök:
-

3, 4, 5 B-s ceruzák
2 db rajzszén különböző vastagságban
1 db monopol radír
1 db radír
1 db tuskihúzó (tollszár és hegy)
10 db famentes rajzlap – A/4-es
5db famentes rajzlap – A/2-es
10 db famentes rajzlap – A/3-as
3 ív rajzolásra alkalmas csomagolópapír
(vágd fel A/2-es méretűre)
1 db tároló doboz

-

1 db egér (optikai), 1 db egérpad
színes ceruzák és különböző filcek
5db milliméterpapír
3 db nem műanyag ecset (2 vagy 3-as, 6-os,
10 vagy 12-es)
1 db vázlatrajz füzet
10 db vonalas füzet (szakmai és közismereti
tárgyakhoz egyaránt 1-1 db)
2 db négyzetrácsos füzet
zsebszámológép (képes legyen a
szögfüggvények alkalmazására)

12. évfolyam
tankönyv: kb. 16.000,- Ft – digitális tananyag: kb. 3.750,- Ft
Szükséges taneszközök:
-

3, 4, 5 B-s ceruzák
1 db radír
1 db monopol radír
1 db tuskihúzó (tollszár és hegy)
10 db famentes rajzlap – A/4-es
5db famentes rajzlap – A/2-es
10 db famentes rajzlap – A/3-as
3 ív rajzolásra alkalmas csomagolópapír
(vágd fel A/2-es méretűre)
1 db tároló doboz
1 db rajzlaptároló mappa – A/2-es
1 db egér (optikai), 1 db egérpad
1 db dosszié – A/4-es
műszaki rajzlap (nem keretes)
1 db egyenes vonalzó (min. 30 cm)

-

1 db derékszögű vonalzó (min. 15 cm)
1 db 0,5-ös töltőceruza („rotring”)
színes ceruzák és különböző filcek
1 db körző
5 db milliméterpapír
3 db nem műanyag ecset (2 vagy 3-as, 6-os,
10 vagy 12-es)
1 db vázlatrajz füzet
10 db vonalas füzet (szakmai és közismereti
tárgyakhoz egyaránt 1-1 db)
2 db négyzetrácsos füzet
1 db A4-es sima füzet
zsebszámológép (képes legyen a
szögfüggvények alkalmazására

Az árak képzése úgy történt, hogy minden szükséges eszköz első alkalommal való
megvásárlására vonatkozik. Lehetnek eltérések egyes tanulóknál. A taneszközöket az első
tanítási napra még nem kell hozni.

