TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2017/18-AS TANÉVRE
Tisztelt Szülő (Gondviselő)!
A 2017/18-as tanév tankönyvrendelése során figyelembe kell venni, hogy a szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az
összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon (például használt tankönyvvel) kívánja
megoldani.
Ezért kérjük Önt, hogy az alábbi táblázatban a megrendelésre kerülő tankönyvek mellé tegyen X-et a megfelelő helyre. (Akkor is
kell a kérem kockát jelölni, ha a tanuló tankönyvtámogatott és a könyvet az iskola biztosítja számára.)
A megrendelőlapot és az igénylőlapot a tankönyvtámogatáshoz kérjük személyesen vagy postai úton 2017. május 26-ig az
iskolába visszajuttatni! ( Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 39.)
Amennyiben tankönyvtámogatásra jogosult gyermeke, de szeretné a nyelvkönyveket megvásárolni, akkor a táblázat
„megvásárolom” oszlopába a megfelelő nyelvkönyv sorába írjon egy M betűt.
Az idei évben a KELLO nem küld díjbekérőt a fizetős diákok számára. A számlát az iskolában, a tanév elején lehet majd átvenni,
és 2017. szeptember 15-ig kell befizetni. Tankönyvet visszáruzni csak személyesen a szülő tud, saját költségének terhére,
ezért alaposan gondolják át a megrendeléseket!
9. osztály a 2017/18. tanévben

1.ny. német

1.ny. angol

közismereti tantárgyak

Tanuló neve:………………………………………………. első nyelvként tanult idegen nyelv:……………………………...
tagozatkód: 1000
emelt óraszámú idegen nyelvi osztály (angol v. német)
9
nem
megváa tantárgy neve kód
cím
ár
kérem
kérem sárolom
rajz

AP-092203

A képzelet világa 9.

földrajz

CR-0032

Középiskolai földrajzi atlasz

történelem

FI-504010903

Történelmi atlasz középiskolásoknak

matematika

MS-2309U

kémia

MS-2616U

Sokszínű MATEMATIKA 9. tankönyv
KÉMIA 9. Általános és szervetlen kémia
tankönyv

fizika

NT-17105

irodalom

NT-17120/I

irodalom

NT-17120/II

Fizika 9. a középiskolák számára
Irodalom 9. I. kötet. Szövegvilágok. Mítosz és
irodalom. Az ókori görögség irodalmából. A
római irodalomból
Irodalom 9. II. A Biblia világa. A középkor
irodalmából. A reneszánsz irodalmából

ének-zene

NT-17123/T

Ének-zene középiskola 9-10. évf.

földrajz

NT-17133/1

1000

magyar nyelv

NT-17137

történelem

NT-17142

Földrajz 9.
Magyar nyelv és kommunikáció. 9. Tankönyv
a 9. évfolyam számára
Történelem 9. a négyosztályos gimnáziumok és
a szakközépiskolák számára

informatika

NT-17173

1000

OX-4501088

Informatika 9-10 a gimnáziumok számára
New English File Pre-intermediate Student's
book
New English File Pre-intermediate
Workbook+CD

2.német

MX-157

Studio d A1 Kurs- und Übungsbuch

3423

1.nyelv német

MX-453

Studio d A1 Sprachtraining

2016

MX-173

Studio d A2 Kurs- und Übungsbuch

3423

EK-Pioneer03

Pioneer Elementary Student's Material

2100

EK-Pioneer04
1.angol összes

Pioneer Elementary Workbook (with CD)
közism. és 1.angol összes

1. nyelv angol OX-4384339

2.angol
közism.
összes
10510

7694

930

18204

2410
500
0
0
930

950
1000
0

790
1000

2388
1883

2159
1.német
összes
9698

közism. és 1.német összes
20208

Alulírott kijelentem, hogy a „kérem” oszlopban megjelölt könyveket megrendelem (és kifizetem 1).
A 0 Ft értékkel jelölt tankönyveket az iskola kölcsönzi a tankönyvtárból a tanuló számára.
..................................................................................
Szülő (gondviselő) vagy nagykorú tanuló aláírása
1

Ha a tanuló nem részesül tankönyvtámogatásban.

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2017/18-AS TANÉVRE
Tisztelt Szülő (Gondviselő)!
A 2017/18-as tanév tankönyvrendelése során figyelembe kell venni, hogy a szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az
összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon (például használt tankönyvvel) kívánja
megoldani.
Ezért kérjük Önt, hogy az alábbi táblázatban a megrendelésre kerülő tankönyvek mellé tegyen X-et a megfelelő helyre. (Akkor is
kell a kérem kockát jelölni, ha a tanuló tankönyvtámogatott és a könyvet az iskola biztosítja számára.)
A megrendelőlapot és az igénylőlapot a tankönyvtámogatáshoz kérjük személyesen vagy postai úton 2017. május 26-ig az
iskolába visszajuttatni! ( Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 39.)
Amennyiben tankönyvtámogatásra jogosult gyermeke, de szeretné a nyelvkönyveket megvásárolni, akkor a táblázat
„megvásárolom” oszlopába a megfelelő nyelvkönyv sorába írjon egy M betűt.
Az idei évben a KELLO nem küld díjbekérőt a fizetős diákok számára. A számlát az iskolában, a tanév elején lehet majd átvenni,
és 2017. szeptember 15-ig kell befizetni. Tankönyvet visszáruzni csak személyesen a szülő tud, saját költségének terhére,
ezért alaposan gondolják át a megrendeléseket!
9. osztály a 2017/18. tanévben

idegen nyelv

közismereti tantárgyak

Tanuló neve:………………………………………………. első nyelvként tanult idegen nyelv:……………………………...
tagozatkód: 2000
általános tantervű gimnáziumi osztály (belügyi v. UT)
9
nem
megváb tantárgy neve kód
cím
ár
kérem
kérem sárolom
rajz

AP-092203

A képzelet világa 9.

földrajz

CR-0032

Középiskolai földrajzi atlasz

történelem

FI-504010903

Történelmi atlasz középiskolásoknak

matematika

MS-2309U

kémia

MS-2616U

Sokszínű MATEMATIKA 9. tankönyv
KÉMIA 9. Általános és szervetlen kémia
tankönyv

fizika

NT-17105

irodalom

NT-17120/I

irodalom

NT-17120/II

Fizika 9. a középiskolák számára
Irodalom 9. I. kötet. Szövegvilágok. Mítosz és
irodalom. Az ókori görögség irodalmából. A
római irodalomból
Irodalom 9. II. A Biblia világa. A középkor
irodalmából. A reneszánsz irodalmából

ének-zene

NT-17123/T

Ének-zene középiskola 9-10. évf.

földrajz

NT-17133/1

1000

magyar nyelv

NT-17137

történelem

NT-17142

Földrajz 9.
Magyar nyelv és kommunikáció. 9. Tankönyv
a 9. évfolyam számára
Történelem 9. a négyosztályos gimnáziumok és
a szakközépiskolák számára

informatika

NT-17173

Informatika 9-10 a gimnáziumok számára

1000

angol

EK-Pioneer03

Pioneer Elementary Student's Material

2100

EK-Pioneer04

Pioneer Elementary Workbook (with CD)

2159

Studio d A1 Kurs- und Übungsbuch
közism. és idegen nyelv összes

3423

német
MX-157
közism. összes
idegen nyelv
összes
10510
7682

930
2410
500
0
0
930

950
1000
0

790
1000

18192

Alulírott kijelentem, hogy a „kérem” oszlopban megjelölt könyveket megrendelem (és kifizetem 2).
A 0 Ft értékkel jelölt tankönyveket az iskola kölcsönzi a tankönyvtárból a tanuló számára.
..................................................................................
Szülő (gondviselő) vagy nagykorú tanuló aláírása

2

Ha a tanuló nem részesül tankönyvtámogatásban.

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2017/18-AS TANÉVRE
Tisztelt Szülő (Gondviselő)!
A 2017/18-as tanév tankönyvrendelése során figyelembe kell venni, hogy a szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az
összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon (például használt tankönyvvel) kívánja
megoldani.
Ezért kérjük Önt, hogy az alábbi táblázatban a megrendelésre kerülő tankönyvek mellé tegyen X-et a megfelelő helyre. (Akkor is
kell a kérem kockát jelölni, ha a tanuló tankönyvtámogatott és a könyvet az iskola biztosítja számára.)
A megrendelőlapot és az igénylőlapot a tankönyvtámogatáshoz kérjük személyesen vagy postai úton 2017. május 26-ig az
iskolába visszajuttatni! ( Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 39.)
Amennyiben tankönyvtámogatásra jogosult gyermeke, de szeretné a nyelvkönyveket megvásárolni, akkor a táblázat
„megvásárolom” oszlopába a megfelelő nyelvkönyv sorába írjon egy M betűt.
Az idei évben a KELLO nem küld díjbekérőt a fizetős diákok számára. A számlát az iskolában, a tanév elején lehet majd átvenni,
és 2017. szeptember 15-ig kell befizetni. Tankönyvet visszáruzni csak személyesen a szülő tud, saját költségének terhére,
ezért alaposan gondolják át a megrendeléseket!
9. osztály a 2017/18. tanévben
Tanuló neve:………………………………………………. első nyelvként tanult idegen nyelv:……………………………...
Tagozatkód: 3000
sportosztály négy évfolyammal

közismereti tantárgyak

9c tantárgy neve kód

ár

kérem

rajz

AP-092203

A képzelet világa 9.

földrajz

CR-0032

Középiskolai földrajzi atlasz

történelem

FI-504010903

Történelmi atlasz középiskolásoknak

matematika

MS-2309U

kémia

MS-2616U

Sokszínű MATEMATIKA 9. tankönyv
KÉMIA 9. Általános és szervetlen kémia
tankönyv

fizika

NT-17105

irodalom

NT-17120/I

irodalom

NT-17120/II

Fizika 9. a középiskolák számára
Irodalom 9. I. kötet. Szövegvilágok. Mítosz és
irodalom. Az ókori görögség irodalmából. A
római irodalomból
Irodalom 9. II. A Biblia világa. A középkor
irodalmából. A reneszánsz irodalmából

ének-zene

NT-17123/T

Ének-zene középiskola 9-10. évf.

földrajz

NT-17133/1

1000

megvásárolom

2410
500
0
0
930

950
1000
0

történelem

NT-17142

informatika

NT-17173

Informatika 9-10 a gimnáziumok számára

1000

angol

EK-Pioneer03

Pioneer Elementary Student's Material

2100

EK-Pioneer04

Pioneer Elementary Workbook (with CD)

2159

MX-157
idegen nyelv
összes
7682

Studio d A1 Kurs- und Übungsbuch
közism. és idegen nyelv összes

3423

német
közism.
összes
10510

nem
kérem

930

Földrajz 9.
Magyar nyelv és kommunikáció. 9. Tankönyv
a 9. évfolyam számára
Történelem 9. a négyosztályos gimnáziumok és
a szakközépiskolák számára

magyar nyelv NT-17137

idegen nyelv

cím

790
1000

18192

Alulírott kijelentem, hogy a „kérem” oszlopban megjelölt könyveket megrendelem (és kifizetem 3).
A 0 Ft értékkel jelölt tankönyveket az iskola kölcsönzi a tankönyvtárból a tanuló számára.
..................................................................................
Szülő (gondviselő) vagy nagykorú tanuló aláírása

3

Ha a tanuló nem részesül tankönyvtámogatásban.

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2017/18-AS TANÉVRE
Tisztelt Szülő (Gondviselő)!
A 2017/18-as tanév tankönyvrendelése során figyelembe kell venni, hogy a szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az
összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon (például használt tankönyvvel) kívánja
megoldani.
Ezért kérjük Önt, hogy az alábbi táblázatban a megrendelésre kerülő tankönyvek mellé tegyen X-et a megfelelő helyre. (Akkor is
kell a kérem kockát jelölni, ha a tanuló tankönyvtámogatott és a könyvet az iskola biztosítja számára.) Amennyiben
tankönyvtámogatásra jogosult gyermeke, de szeretné a nyelvkönyveket megvásárolni, akkor a táblázat „megvásárolom” oszlopába
a megfelelő nyelvkönyv sorába írjon egy M betűt.
Az idei évben a KELLO nem küld díjbekérőt a fizetős diákok számára. A számlát az iskolában, a tanév elején lehet majd átvenni,
és 2017. szeptember 15-ig kell befizetni. Tankönyvet visszáruzni csak személyesen a szülő tud, saját költségének terhére,
ezért alaposan gondolják át a megrendeléseket!
A megrendelőlapot kérjük 2017. április 21-ig az iskolába visszajuttatni!
10.A osztály a 2017/18. tanévben
Ofő: Deliné Dobó Tünde

1.ny. német

1.ny. angol

közismereti tantárgyak

Tanuló neve:………………………………………………. első nyelvként tanult idegen nyelv:……………………………...
emelt óraszámú idegen nyelvi osztály (angol v. német)
1
0
nem
megváa tantárgy neve kód
cím
ár
kérem
kérem
sárolom
rajz

AP-102203

matematika

MS-2310U

A képzelet világa 10.
Sokszínű MATEMATIKA tankönyv a 10.
évfolyam

kémia

MS-2620U

Kémia 10. szervetlen és szerves kémia

földrajz

NT-17136

1000

fizika

NT-17205

Földrajz 10. Regionális földrajz
Fizika 10. a középiskolák számára

biológia

NT-17208

1000

irodalom

NT-17220/I

irodalom

NT-17220/II

matematika

NT-16129/NAT

magyar nyelv

NT-17237

történelem

NT-17242/1

1.nyelv angol

OX-4518000

Biológia 10.
Irodalom 10. I. kötet. A magyar barokk
irodalmából. A francia klasszicista dráma. A
felvilágosodás irodalmából. A
Irodalom 10. II. kötet. A romantika lírájából. A
magyar romantika irodalmából
Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések
és adatok Matematika, informatika,fizika,
csillagászat, földrajz, kémia
Magyar nyelv és kommunikáció. 10. Tankönyv
a 10. évfolyam számára
Történelem 10. a négyosztályos gimnáziumok
és a szakközépiskolák számára
New English File Intermediate Student's
Book
New English File Intermediate Munkafüzet
érettségi feladatokkal és CD melléklettel

OX-4501118
2.német

1000

Studio d A2 Kurs- und Übungsbuch
-----------------------------------------------

2. angol

EK-Pioneer06
1.angol összes

Pioneer Pre-Intermediate Student's Material
Pioneer Pre-Intermediate Workbook (with CDROM)
közism. és 1.angol összes

7694

15414

közism.
összes
7720

0
0

MX-173
1. nyelv német -----------------EK-Pioneer05

930

1000
1000

0
790
1000
2388
1883
3423
---------2100
2159
1.német
összes
4259

közism. és 1.német összes
11979

Alulírott kijelentem, hogy a „kérem” oszlopban megjelölt könyveket megrendelem (és kifizetem 4).
A 0 Ft értékkel jelölt tankönyveket az iskola kölcsönzi a tankönyvtárból a tanuló számára. A 0t jelűeket előző évben
..................................................................................
Szülő (gondviselő) vagy nagykorú tanuló aláírása
TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2017/18-AS TANÉVRE

4

Ha a tanuló nem részesül tankönyvtámogatásban.

Tisztelt Szülő (Gondviselő)!
A 2017/18-as tanév tankönyvrendelése során figyelembe kell venni, hogy a szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az
összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon (például használt tankönyvvel) kívánja
megoldani.
Ezért kérjük Önt, hogy az alábbi táblázatban a megrendelésre kerülő tankönyvek mellé tegyen X-et a megfelelő helyre. (Akkor is
kell a kérem kockát jelölni, ha a tanuló tankönyvtámogatott és a könyvet az iskola biztosítja számára.) Amennyiben
tankönyvtámogatásra jogosult gyermeke, de szeretné a nyelvkönyveket megvásárolni, akkor a táblázat „megvásárolom” oszlopába
a megfelelő nyelvkönyv sorába írjon egy M betűt.
Az idei évben a KELLO nem küld díjbekérőt a fizetős diákok számára. A számlát az iskolában, a tanév elején lehet majd átvenni,
és 2017. szeptember 15-ig kell befizetni. Tankönyvet visszáruzni csak személyesen a szülő tud, saját költségének terhére,
ezért alaposan gondolják át a megrendeléseket!
A megrendelőlapot kérjük 2017. április 21-ig az iskolába visszajuttatni!
10.A osztály a 2017/18. tanévben
Ofő: Deliné Dobó Tünde
Tanuló neve:………………………………………………. első nyelvként tanult idegen nyelv:……………………………...
általános tantervű gimnáziumi osztály (belügyi v. UT)

idegen nyelv

közismereti tantárgyak

1
0
a tantárgy neve

kód

cím

rajz

AP-102203

matematika

MS-2310U

A képzelet világa 10.
Sokszínű MATEMATIKA tankönyv a 10.
évfolyam

kémia

MS-2620U

Kémia 10. szervetlen és szerves kémia

földrajz

NT-17136

1000

fizika

NT-17205

Földrajz 10. Regionális földrajz
Fizika 10. a középiskolák számára

biológia

NT-17208

1000

irodalom

NT-17220/I

irodalom

NT-17220/II

matematika

NT-16129/NAT

magyar nyelv

NT-17237

történelem

NT-17242/1

Biológia 10.
Irodalom 10. I. kötet. A magyar barokk
irodalmából. A francia klasszicista dráma. A
felvilágosodás irodalmából. A
Irodalom 10. II. kötet. A romantika lírájából. A
magyar romantika irodalmából
Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések
és adatok Matematika, informatika, fizika,
csillagászat, földrajz, kémia
Magyar nyelv és kommunikáció. 10. Tankönyv
a 10. évfolyam számára
Történelem 10. a négyosztályos gimnáziumok
és a szakközépiskolák számára

angol

EK-Pioneer05

Pioneer Pre-Intermediate Student's Material
Pioneer Pre-Intermediate Workbook (with
CD-ROM)

2100

Studio d A2 Kurs- und Übungsbuch
közism. és idegen nyelv összes

3423

EK-Pioneer06
német
közism.
összes
7720

MX-173
idegen nyelv
összes
7682

ár

kérem

nem
kérem

megvásárolom

930
0
0
1000

1000
1000

0
790
1000

2159

15402

Alulírott kijelentem, hogy a „kérem” oszlopban megjelölt könyveket megrendelem (és kifizetem 5).
A 0 Ft értékkel jelölt tankönyveket az iskola kölcsönzi a tankönyvtárból a tanuló számára.
..................................................................................
Szülő (gondviselő) vagy nagykorú tanuló aláírása

5

Ha a tanuló nem részesül tankönyvtámogatásban.

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2017/18-AS TANÉVRE
Tisztelt Szülő (Gondviselő)!
A 2017/18-as tanév tankönyvrendelése során figyelembe kell venni, hogy a szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az
összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon (például használt tankönyvvel) kívánja
megoldani.
Ezért kérjük Önt, hogy az alábbi táblázatban a megrendelésre kerülő tankönyvek mellé tegyen X-et a megfelelő helyre. (Akkor is
kell a kérem kockát jelölni, ha a tanuló tankönyvtámogatott és a könyvet az iskola biztosítja számára.) Amennyiben
tankönyvtámogatásra jogosult gyermeke, de szeretné a nyelvkönyveket megvásárolni, akkor a táblázat „megvásárolom” oszlopába
a megfelelő nyelvkönyv sorába írjon egy M betűt.
Az idei évben a KELLO nem küld díjbekérőt a fizetős diákok számára. A számlát az iskolában, a tanév elején lehet majd átvenni,
és 2017. szeptember 15-ig kell befizetni. Tankönyvet visszáruzni csak személyesen a szülő tud, saját költségének terhére,
ezért alaposan gondolják át a megrendeléseket!
A megrendelőlapot kérjük 2017. április 21-ig az iskolába visszajuttatni!
11.A osztály a 2017/18. tanévben
Ofő: Tóthné Stibán Erika
Tanuló neve:………………………………………………. első nyelvként tanult idegen nyelv:……………………………...

közismereti

1
1
a tantárgy neve kód
matematika

MS-2311T

matematika
biológia

NT16129/NAT
NT-17308

irodalom

NT-17320/I

NT-17320/II

1.ny.német 1.ny. angol

magyar nyelv NT-17337
történelem
1.nyelv
angol
2.német
1. nyelv
német
2. angol

NT-17342

cím
ár
kérem
Sokszínű MATEMATIKA tankönyv 11.
évf.
0
Négyjegyű függvénytáblázatok,
összefüggések és adatok Matematika,
informatika,fizika, csillagászat, földrajz,
kémia
1220
Biológia 11.
1000
Irodalom 11. I. kötet. A modernség
fordulata a világirodalomban. A magyar
romantikától a modernségig. Az avantgárd
modernség irodalmából
1000
Irodalom 11. II. Kötet. Életművek a
klasszikus modernség magyar irodalmából.
A korszak magyar prózairodalmából. Líra
a nyugat-kánon peremén
1000
Magyar nyelv és kommunikáció. 11.
Tankönyv a 11. évfolyam számára
790
Történelem 11. a négyosztályos
gimnáziumok és a szakközépiskolák
számára
1000

---------------

----------------------------------

---------

----------------

----------------------------------

---------

HV-301-1860

AusBlick 1 Brückenkurs Kursbuch

HV-302-11860 AusBlick 1 Arbeitsbuch audio-CD-vel
-------------------------------------------

nem
kérem

megvásárolom

2025
2760
---------

közism. összes

1.angol összes

közism. és 1.angol összes

1.német
összes

közism. és 1.német összes

6010

0

6010

4785

10795

Alulírott kijelentem, hogy a „kérem” oszlopban megjelölt könyveket megrendelem (és kifizetem 6).
A 0 Ft értékkel jelölt tankönyvet az iskola kölcsönzi a tankönyvtárból a tanuló számára.
..................................................................................
Szülő (gondviselő) vagy nagykorú tanuló aláírása
6

Ha a tanuló nem részesül tankönyvtámogatásban.

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2017/18-AS TANÉVRE
Tisztelt Szülő (Gondviselő)!
A 2017/18-as tanév tankönyvrendelése során figyelembe kell venni, hogy a szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az
összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon (például használt tankönyvvel) kívánja
megoldani.
Ezért kérjük Önt, hogy az alábbi táblázatban a megrendelésre kerülő tankönyvek mellé tegyen X-et a megfelelő helyre. (Akkor is
kell a kérem kockát jelölni, ha a tanuló tankönyvtámogatott és a könyvet az iskola biztosítja számára.) Amennyiben
tankönyvtámogatásra jogosult gyermeke, de szeretné a nyelvkönyveket megvásárolni, akkor a táblázat „megvásárolom” oszlopába
a megfelelő nyelvkönyv sorába írjon egy M betűt.
Az idei évben a KELLO nem küld díjbekérőt a fizetős diákok számára. A számlát az iskolában, a tanév elején lehet majd átvenni,
és 2017. szeptember 15-ig kell befizetni. Tankönyvet visszáruzni csak személyesen a szülő tud, saját költségének terhére,
ezért alaposan gondolják át a megrendeléseket!
A megrendelőlapot kérjük 2017. április 21-ig az iskolába visszajuttatni!
11.B osztály a 2017/18. tanévben
Ofő: Valuska Lajos
Tanuló neve:………………………………………………. első nyelvként tanult idegen nyelv:……………………………...

közismereti

1
1
b tantárgy neve kód
matematika

MS-2311T

matematika
biológia

NT16129/NAT
NT-17308

irodalom

NT-17320/I

NT-17320/II

1.ny.német 1.ny.angol

magyar nyelv NT-17337
történelem
1.nyelv
angol
2.német
1.német
2. angol
közism.
összes
6010

NT-17342

cím
ár
kérem
Sokszínű MATEMATIKA tankönyv 11.
évf.
0
Négyjegyű függvénytáblázatok,
összefüggések és adatok Matematika,
informatika,fizika, csillagászat, földrajz,
kémia
1220
Biológia 11.
1000
Irodalom 11. I. kötet. A modernség
fordulata a világirodalomban. A magyar
romantikától a modernségig. Az avantgárd
modernség irodalmából
1000
Irodalom 11. II. Kötet. Életművek a
klasszikus modernség magyar irodalmából.
A korszak magyar prózairodalmából. Líra
a nyugat-kánon peremén
1000
Magyar nyelv és kommunikáció. 11.
Tankönyv a 11. évfolyam számára
790
Történelem 11. a négyosztályos
gimnáziumok és a szakközépiskolák
számára
1000

--------------

----------------------

-----

-------------

---------------------

------

MX-199/1

Studio d B1 Kurs- und Übungsbuch

nem
kérem

megvásárolom

3423

--------------

------------------------

-------

1.angol összes

közism. és 1.angol összes

0

6010

1.német
összes
3423

közism. és 1.német összes
9433

Alulírott kijelentem, hogy a „kérem” oszlopban megjelölt könyveket megrendelem (és kifizetem 7).
A 0 Ft értékkel jelölt tankönyvet az iskola kölcsönzi a tankönyvtárból a tanuló számára.
..................................................................................
Szülő (gondviselő) vagy nagykorú tanuló aláírása
7

Ha a tanuló nem részesül tankönyvtámogatásban.

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2017/18-AS TANÉVRE
Tisztelt Szülő (Gondviselő)!
A 2017/18-as tanév tankönyvrendelése során figyelembe kell venni, hogy a szülő nyilatkozhat arról, hogy
gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más
módon (például használt tankönyvvel) kívánja megoldani.
Ezért kérjük Önt, hogy az alábbi táblázatban a megrendelésre kerülő tankönyvek mellé tegyen X-et a
megfelelő helyre. (Akkor is kell a kérem kockát jelölni, ha a tanuló tankönyvtámogatott és a könyvet az
iskola biztosítja számára.) Amennyiben tankönyvtámogatásra jogosult gyermeke, de szeretné a
nyelvkönyveket megvásárolni, akkor a táblázat „megvásárolom” oszlopába a megfelelő nyelvkönyv sorába
írjon egy M betűt.
Az idei évben a KELLO nem küld díjbekérőt a fizetős diákok számára. A számlát az iskolában, a tanév
elején lehet majd átvenni, és 2017. szeptember 15-ig kell befizetni. Tankönyvet visszáruzni csak
személyesen a szülő tud, saját költségének terhére, ezért alaposan gondolják át a megrendeléseket!
A megrendelőlapot kérjük 2017. április 21-ig az iskolába visszajuttatni!
12.A osztály a 2017/18. tanévben

Ofő: Salyné Buza Hajnalka

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

közismereti tantárgyak

12a

tantárgy
neve

kód

biológia

NT-17408

ár

kérem

1000

1.nyelv
angol

Biológia 12. gimnázium
Irodalom 12. I. kötet. A késő
modernség világirodalmából. Pillantás
a posztmodern világirodalomra. A
holokauszttéma az irodalomban. A
NT-16420/I diktatúrák világa az irodalomban
Irodalom 12. II. kötet. Magyar
irodalom a modernség késői
időszakában. A korszak magyar
költészetéből. A korszak magyar
szépprózájából. Felnevelő és formáló
NT-16420/II közösségek.
Magyar nyelv és kommunikáció. 12.
NT-17437
Tankönyv a 12. évfolyam számára
NT-17442
Történelem 12. a középiskolák számára
EKMatura Leader Student's Book (with
MaturaL_SB CD)

2. német
közism.
összes
7330

MX 199/1
Studio d B1 Kurs- und Übungsbuch
idegen nyelv
összes
közism. és idegen nyelv összes
6622
13952

3423

irodalom

irodalom

magyar
nyelv
történelem

idegen
nyelv

cím

nem
kérem

megvásárolom

1320

1320
790
1000
3199

Alulírott kijelentem, hogy a „kérem” oszlopban megjelölt könyveket megrendelem (és kifizetem 8).

..................................................................................
Szülő (gondviselő) vagy nagykorú tanuló aláírása
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Ha a tanuló nem részesül tankönyvtámogatásban.

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2017/18-AS TANÉVRE
Tisztelt Szülő (Gondviselő)!
A 2017/18-as tanév tankönyvrendelése során figyelembe kell venni, hogy a szülő nyilatkozhat arról, hogy
gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más
módon (például használt tankönyvvel) kívánja megoldani.
Ezért kérjük Önt, hogy az alábbi táblázatban a megrendelésre kerülő tankönyvek mellé tegyen X-et a
megfelelő helyre. (Akkor is kell a kérem kockát jelölni, ha a tanuló tankönyvtámogatott és a könyvet az
iskola biztosítja számára.) Amennyiben tankönyvtámogatásra jogosult gyermeke, de szeretné a
nyelvkönyveket megvásárolni, akkor a táblázat „megvásárolom” oszlopába a megfelelő nyelvkönyv sorába
írjon egy M betűt.
Az idei évben a KELLO nem küld díjbekérőt a fizetős diákok számára. A számlát az iskolában, a tanév
elején lehet majd átvenni, és 2017. szeptember 15-ig kell befizetni. Tankönyvet visszáruzni csak
személyesen a szülő tud, saját költségének terhére, ezért alaposan gondolják át a megrendeléseket!
A megrendelőlapot kérjük 2017. április 21-ig az iskolába visszajuttatni!
12.B osztály a 2017/18. tanévben

Ofő: Lakatos Tibor

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

1.nyelv
német

1.ny.
angol

közismereti tantárgyak

12b

kód

cím

ár

kérem

nem
kérem

megvásárolom

Sokszínű MATEMATIKA tankönyv a
12. évfolyam
0
matematika MS-2312
NT-17408
Biológia 12. gimnázium
1000
biológia
Irodalom 12. I. kötet. A késő
modernség világirodalmából. Pillantás
a posztmodern világirodalomra. A
holokauszttéma az irodalomban. A
NT-16420/I diktatúrák világa az irodalomban
1320
irodalom
Irodalom 12. II. kötet. Magyar
irodalom a modernség késői
időszakában. A korszak magyar
költészetéből. A korszak magyar
szépprózájából. Felnevelő és formáló
NT-16420/II közösségek.
1320
irodalom
Magyar nyelv és kommunikáció. 12.
magyar
NT-17437
Tankönyv a 12. évfolyam számára
790
nyelv
Történelem 12. a középiskolák számára
1000
történelem NT-17442
1.nyelv
----------------------------------------------------angol
2. német MX-199/1
Studio d B1 Kurs- und Übungsbuch
3423
1. nyelv
---------------------------------------------német
----------------------------------------------2. angol
közism.
összes
5430

1.angol összes

közism. és 1.angol összes

3423

8853

1.német
összes
0

közism. és 1.német összes
5430

Alulírott kijelentem, hogy a „kérem” oszlopban megjelölt könyveket megrendelem (és kifizetem 9).
A 0 Ft értékkel jelölt tankönyvet az iskola kölcsönzi a tankönyvtárból a tanuló számára.
..................................................................................
Szülő (gondviselő) vagy nagykorú tanuló aláírása
9

Ha a tanuló nem részesül tankönyvtámogatásban.

