
TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2019/20-AS TANÉVRE 

Tisztelt Szülő (Gondviselő)! 

A 2019/20-as tanévben a 9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon jogosult az ingyenes tankönyvellátásra, azaz térítésmentesen 

juthatnak hozzá a tankönyvekhez. A térítésmentes tankönyvellátást iskolánk főként használt tankönyvek könyvtári kölcsönzésével 

tudja biztosítani a tanulók számára.  

A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet az iskola könyvtárából kéri-e, vagy egyes tankönyvek 

biztosítását más módon (például családon belül, használt tankönyvvel) kívánja megoldani. 

Ezért kérjük Önt, hogy az alábbi táblázatban tegyen X-et azok mellé a tankönyvek mellé, melyet az iskola könyvtárán keresztül 

szeretne a tanuló számára igényelni.  

A megrendelőlapot kérjük személyesen vagy postai úton 2019. május 24-ig az iskolába visszajuttatni! ( Szent Gellért Katolikus 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 39.) 

Emlékeztetőül azok számára, akiknek idősebb gyermeke(ik) is van(nak).  

Az idei évben a KELLO nem küld díjbekérőt a fizetős diákok számára. A számlát az iskolában, a tanév elején lehet majd átvenni, 

és 2019. szeptember 15-ig kell befizetni. Tankönyvet visszáruzni csak személyesen a szülő tud, saját költségének terhére, ezért 

alaposan gondolják át a megrendeléseket!) 

9. osztály a 2019/20. tanévben 

 

Tanuló neve:………………………………………………. első nyelvként tanult idegen nyelv:……………………………... 

tagozatkód: 1000 

emelt óraszámú idegen nyelvi osztály (angol v. német) 

9.A tantárgy neve raktári szám tankönyv címe ár kérem nem kérem 

k
ö
zi

sm
er

et
i 

 

földrajz FI-506010903/2 Földrajzi atlasz középiskolásoknak 500 Ft     

történelem FI-504010903/2 

Történelmi atlasz 

középiskolásoknak 
500 Ft    

matematika MS-2309U 

Sokszínű MATEMATIKA 

tankönyv 9. évfolyam 
1 700 Ft    

kémia MS-2616U 

KÉMIA 9. Általános és szervetlen 

kémia tankönyv 
1 600 Ft    

fizika NT-17105 Fizika 9. a középiskolák számára 930 Ft    

irodalom NT-17120/I 

Irodalom 9. I. kötet. Szövegvilágok. 

Mítosz és irodalom.  
950 Ft    

irodalom NT-17120/II 

Irodalom 9. II. A Biblia világa. A 

középkor irodalmából.  
1 000 Ft    

földrajz NT-17133/1 Földrajz 9. 1 000 Ft    

magyar nyelv NT-17137 

Magyar nyelv és kommunikáció. 

Tankönyv a 9. évfolyam számára 
790 Ft    

magyar nyelv NT-17137/M 

Magyar nyelv és kommunikáció. 

Munkafüzet a 9. évfolyam számára 
640 Ft    

történelem NT-17142 

Történelem 9. a négyosztályos 

gimnáziumok és a szakközépiskolák 

számára 

1 000 Ft    

1
.n

y
el

v
.a

n
g
o
l 

1.nyelv angol OX-4598651 

English File Third edition Pre-

Intermediate Students Book 
2 100 Ft    

  OX-4598729 

English File Third edition Pre-

Intermediate Workbook with CD-

ROM 

2 100 Ft    

2.német MX-1195 

studio [21] A1 Kurs- und 

Übungsbuch (CD-melléklettel) 
3 400 Ft    

1
.n

y
el

v
 n

ém
et

 

1. nyelv német MX-1196 

studio [21] A2 Kurs- und 

Übungsbuch (CD-melléklettel) 
3 400 Ft    

2.angol EK-Pioneer03 

Pioneer Elementary Students 

Material 
1 800 Ft    

  EK-Pioneer04 

Pioneer Elementary Workbook 

(with CD) 
2 277 Ft 

    

  közism. össz. 10 610 Ft         

 

.................................................................................. 

Szülő (gondviselő) vagy nagykorú tanuló aláírása  



TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2019/20-AS TANÉVRE 

Tisztelt Szülő (Gondviselő)! 

A 2019/20-as tanévben a 9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon jogosult az ingyenes tankönyvellátásra, azaz térítésmentesen 

juthatnak hozzá a tankönyvekhez. A térítésmentes tankönyvellátást iskolánk főként használt tankönyvek könyvtári kölcsönzésével 

tudja biztosítani a tanulók számára.  

A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet az iskola könyvtárából kéri-e, vagy egyes tankönyvek 

biztosítását más módon (például családon belül, használt tankönyvvel) kívánja megoldani. 

Ezért kérjük Önt, hogy az alábbi táblázatban tegyen X-et azok mellé a tankönyvek mellé, melyet az iskola könyvtárán keresztül 

szeretne a tanuló számára igényelni.  

A megrendelőlapot kérjük személyesen vagy postai úton 2019. május 24-ig az iskolába visszajuttatni! ( Szent Gellért Katolikus 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 39.) 

Emlékeztetőül azok számára, akiknek idősebb gyermeke(ik) is van(nak). 

Az idei évben a KELLO nem küld díjbekérőt a fizetős diákok számára. A számlát az iskolában, a tanév elején lehet majd átvenni, 

és 2019. szeptember 15-ig kell befizetni. Tankönyvet visszáruzni csak személyesen a szülő tud, saját költségének terhére, ezért 

alaposan gondolják át a megrendeléseket!) 

9. osztály a 2019/20. tanévben 

 

Tanuló neve:………………………………………………. első nyelvként tanult idegen nyelv:……………………………... 

tagozatkód: 2000 / 3000 

általános tantervű gimnáziumi osztály (belügyi v. UT) / sportosztály négy évfolyammal 

 

 

9.B tantárgy neve raktári szám tankönyv címe ár kérem nem kérem 

k
ö
zi

sm
er

et
i 

 

földrajz FI-506010903/2 Földrajzi atlasz középiskolásoknak 500 Ft     

történelem FI-504010903/2 

Történelmi atlasz 

középiskolásoknak 
500 Ft    

matematika MS-2309U 

Sokszínű MATEMATIKA 

tankönyv 9. évfolyam 
1 700 Ft    

kémia MS-2616U 

KÉMIA 9. Általános és szervetlen 

kémia tankönyv 
1 600 Ft    

fizika NT-17105 Fizika 9. a középiskolák számára 930 Ft    

irodalom NT-17120/I 

Irodalom 9. I. kötet. Szövegvilágok. 

Mítosz és irodalom.  
950 Ft    

irodalom NT-17120/II 

Irodalom 9. II. A Biblia világa. A 

középkor irodalmából.  
1 000 Ft    

földrajz NT-17133/1 Földrajz 9. 1 000 Ft    

magyar nyelv NT-17137 

Magyar nyelv és kommunikáció. 

Tankönyv a 9. évfolyam számára 
790 Ft    

magyar nyelv NT-17137/M 

Magyar nyelv és kommunikáció. 

Munkafüzet a 9. évfolyam számára 
640 Ft    

történelem NT-17142 

Történelem 9. a négyosztályos 

gimnáziumok és a szakközépiskolák 

számára 

1 000 Ft    

1
.n

y
el

v
.a

n
g
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l 

1.nyelv angol EK-Pioneer03 

Pioneer Elementary Students 

Material 
1 800 Ft    

  EK-Pioneer04 

Pioneer Elementary Workbook 

(with CD) 
2 277 Ft    

2.német MX-1195 

studio [21] A1 Kurs- und 

Übungsbuch (CD-melléklettel) 3 400 Ft 
   

1
.n

y
el

v
 n

ém
et

 

1. nyelv német MX-1195 

studio [21] A1 Kurs- und 

Übungsbuch (CD-melléklettel) 3 400 Ft 
   

2.angol EK-Pioneer01 

Pioneer Beginners Students 

Material 
1 800 Ft    

  EK-Pioneer02 

Pioneer Beginners Workbook (with 

CD) 
2 277 Ft 

    

  közism. össz. 10 610 Ft         

 

.................................................................................. 

Szülő (gondviselő) vagy nagykorú tanuló aláírása 


