Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium (035357), 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 2-4.

Tankönyvrendelés
10. AB
Tanuló neve:

Jelenlegi osztálya:

Lakcíme:

Cím

Kiadó

Ár

MS-2371U
NT-17220/I

Magyar nyelv 10. a középiskolák számára
Irodalom 10. I. kötet. A magyar barokk irodalmából. A francia
klasszicista dráma. A felvilágosodás irodalmából. A magyar
felvilágosodás irodalmából. A romantika.
Irodalom 10. II. kötet. A romantika lírájából. A magyar
romantika irodalmából.
Történelem III. a középiskolák számára (Závodszky)
Sokszínű MATEMATIKA tankönyv 10. évfolyam
FIZIKA 10. – Elektromosságtan, hőtan tankönyv
KÉMIA 10. Szervetlen és szerves kémia tankönyv
KÉMIA 10. Szervetlen és szerves kémia munkafüzet
FÖLDRAJZ 10. – Társadalomföldrajz, globális problémák
Biológia – egészségtan tankönyv 10.
Biológia – egészségtan 10. munkafüzet

Mozaik
Eszterházy

1 670 Ft
1 000 Ft

Eszterházy

1 000 Ft

Nemzeti
Mozaik
Mozaik
Mozaik
Mozaik
Mozaik
Eszterházy
Eszterházy

2 400 Ft
1 900 Ft
1 690 Ft
1 700 Ft
940 Ft
1 980 Ft
750 Ft
400 Ft

kérem (X)

Kód

NT-17220/II
NT-13304/4
MS-2310U
MS-2619
MS-2620U
MS-2820U
MS-2625U
FI-505031001
FI-505031002

nem kérem (X)

A szülők anyagi tehermentesítése érdekében az év közben szükséges tankönyvek két csoportra oszlanak. A könyvek
egy részét minden diákunknak a könyvtárból biztosítjuk, a fizetősöknek és az ingyeneseknek egyaránt. A saját
példányokat az ingyenesek térítés nélkül kapják, a fizetősöknek meg kell vásárolniuk.

A nyelvkönyveket a szeptemberi csoportbeosztások után rendeljük meg.

A fent jelölt tankönyveket megrendelem.
Dátum:
szülő aláírása

szülő olvasható neve
A Kello kényelmi szolgáltatásként bevezette a szuloifelulet.kello.hu honlapot. A weboldalon az iskolás diákok szülei
megtekinthetik a gyermekük számára rendelendő tankönyveket, jóváhagyhatják vagy elutasíthatják a tankönyvrendelés
tételeit, és amennyiben a gyermekük fizetős státuszú, fizetési és számlázási módot választhatnak. Továbbá
megtekinthetik gyermekük alap adatait (név, cím), és módosítási javaslatot adhatnak az iskola felé
(tankonyv@egyetemi.hu) azok helyesbítésére, szülőként regisztrálva pedig több gyermekük adatait kezelhetik.
Iskolánk ebben a tanévben mind a két megrendelési és jóváhagyási módot, azaz a papír alapú illetve a web oldalon
elérhető felületet használni fogja. Kérjük a kedves Szülőket, hogy kövessék nyomon az iskola gyermekükre vonatkozó
tankönyvrendelését!
Tisztelettel
Juhász Szandra és Dankházi Blanka könyvtárosok
Berthóty László tankönyvfelelős

