
Tisztelt Szülő! 

 

Önnek joga van nyilatkozni arról, hogy meg kívánja-e vásárolni a tankönyveket, 

vagy gyermeke tankönyvellátását Ön kívánja megoldani használt tankönyvekkel. 

Amit nem kíván megvenni, mert Ön tudja biztosítani, azt egyértelmű áthúzással 

jelezze! 

Amennyiben nem változtat a listán, úgy az egész tankönyvcsomagot meg kell 

vásárolnia!  A nyilatkozatot mindenképpen küldje vissza 2017. 05. 18-ig. 

A tankönyveket a webshop.kello.hu oldalon lehet megrendelni. 

Tankönyves információk az iskola honlapján: www.vacim.hu 

 

 

     …………………………..   ………………………………….. 

    gyermek neve, jelenlegi osztálya                                       szülő aláírása 

 

 

2017-2018. tanév 8. osztály (ANGOLOS, FIZETŐS) 

 

Tk. száma Megnevezés ár 

MS-2658U Történelem tk. 0 

FI-506010801 Földrajz tk. 8 650 

FI-506010802 Földrajz mf. 8 400 

NT-11831 Magyar nyelv és komm. tk. 8. 790 

NT-11831/M Magyar nyelv és komm. mf. 8 640 

NT-11874 Biológia tk 8. 900 

NT-11874/M Biológia mf. 8. 640 

NT-11877 Kémia tk. 8. 900 

NT-11877/M Kémia mf. 8. 640 

NT-11813 Irodalom tk. 8. 900 

OX-4022644 Project Fourth ed. 4 tk. 2028 

OX-4764933 Project Fourth ed. 4 mf. 1992 

                              ÖSSZESEN: 10450 ft 

 

A Matematika tk.+mf, aTörténelem mf. és a Fizika tk.+mf.-et külön kell 

megrendelnünk a kiadótól, ezeket szeptember első hetében kell kifizetni. 

A Történelem tk.-et mindenki az iskolai könyvtárból kölcsönzi, tanév végén 

vissza kell adni! 

 

 

 

 

Tisztelt Szülő! 

 

Önnek joga van nyilatkozni arról, hogy meg kívánja-e vásárolni a tankönyveket, 

vagy gyermeke tankönyvellátását Ön kívánja megoldani használt tankönyvekkel. 

Amit nem kíván megvenni, mert Ön tudja biztosítani, azt egyértelmű áthúzással 

jelezze! 

Amennyiben nem változtat a listán, úgy az egész tankönyvcsomagot meg kell 

vásárolnia!  A nyilatkozatot mindenképpen küldje vissza 2017. 05. 18-ig. 

A tankönyveket a webshop.kello.hu oldalon lehet megrendelni. 

Tankönyves információk az iskola honlapján: www.vacim.hu 

 

 

     …………………………..   ………………………………….. 

     gyermek neve, jelenlegi osztálya                              szülő aláírása 

 

 

2017-2018. tanév 8. osztály (NÉMETES, FIZETŐS) 

 

Tk. száma Megnevezés ár 

MS-2658U Történelem tk. 0 

FI-506010801 Földrajz tk. 8 650 

FI-506010802 Földrajz mf. 8 400 

NT-11831 Magyar nyelv és komm. mf. 8. 790 

NT-11830/M Magyar nyelv és komm. mf. 8. 640 

NT-11874 Biológia tk 8. 900 

NT-11874/M Biológia mf. 8. 640 

NT-11877 Kémia tk. 8. 900 

NT-11877/M Kémia mf. 8. 640 

NT-11813 Irodalom tk. 8. 900 

RK-5258-70-1 Wir 5 tk. 1800 

RK-5258-71-8 Wir  5 mf.  800 

                                  ÖSSZESEN 9060 Ft 

 

A Matematika tk.+mf, aTörténelem mf. és a Fizika tk.+mf.-et külön kell 

megrendelnünk a kiadótól, ezeket szeptember első hetében kell kifizetni. 

A Történelem tk.-et mindenki az iskolai könyvtárból kölcsönzi, tanév végén 

vissza kell adni! 

 


