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NECESAR RECHIZITE 
CLASA a IX-a- REAL 

 
 
 
 

RECHIZITE COMUNE MAI MULTOR DISCIPLINE: 

•         penar, stilou şi pix, creioane colorate, radieră; 

•         pixuri cu gel diverse culori; 

•         un set de linere colorate; 

•         carioci/markere, diverse culori; 

•         post-its diverse culori; 

•         creion mecanic; 

•         foarfecă; 

•         lipici solid 

  

LIMBA ROMÂNĂ: 

•         caiete dictando studenţeşti; 

•         caiet dictando studențesc cu foaie velină; 

•         mapă de plastic cu şină care să se poată ataşa în biblioraft; 

•         biblioraft; 

•         folii protectoare A4 şi coli A3; 

•         coli A4 albe şi colorate 

  

MATEMATICĂ: 

•         2 caiete studenţeşti de matematică  

•         coli A4 matematică 

•         folii de plastic 

  

LIMBA ENGLEZĂ: 

•         1 caiet dictando studenţesc A4 cu 100 de file; 

•         1 biblioraft; 

•         50 folii protecţie 

  

LIMBA SPANIOLĂ: 

•         caiet dictando studenţesc A4; 

•         dicţionar român-spaniol/spaniol-român, Editura Linghea; 

•         mapă de plastic cu şină care să se poată ataşa în biblioraft; 

•         10 folii protectoare 
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LIMBA FRANCEZĂ: 

•         1 caiet dictando studenţesc; 

•         1 dosar de plastic; 

•         2 pixuri de culori diferite, altele decât albastru și negru; 

•         Dicţionar român-francez/francez-român; 

•         10 folii de protecţie 

  

 LIMBA GERMANĂ: 

•         1 caiet studenţesc dictando; 

•         mapă de plastic cu şină; 

•         10 folii protectoate A4; 

•         „Dicționarul tău isteț” German/Român + Român/German, Editura Linghea 

  

 GEOGRAFIE: 

•         1 caiet studenţesc dictando cu spiră; 

•         Atlasul geografic al lumii, Ed.Corint –Octavian Mândruţ (același din clasa a V-a) 

•         Dosar de plastic cu şină şi folii de protecţie 

  

ISTORIE: 

•         1 caiet dictando studențesc; 

•         1 dosar cu șină 

•         Folii protectoare 

  

BIOLOGIE: 

•         1 caiet studențesc; 

•         1 dosar de plastic cu şină şi folii de protecţie 

•         creioane colorate 

  

INFORMATICĂ/TIC: 

•         1 caiet studenţesc de matematică 

•         memory stick 

•         1 dosar de plastic cu 10 folii de protecţie; 

  

FIZICĂ: 

•         1 caiet studenţesc de matematică; 

•         1 dosar de plastic cu şină; 

•         10 folii de protecţie 

  

CHIMIE: 

•         1 caiet studenţesc de matematică (pentru clasa de Științe sunt necesare 2 caiete 

studențești: unul de clasă și altul de teme); 

•         1 dosar plastic cu şină; 

•         folii de protecţie 
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LOGICĂ: 

•         1 caiet dictando studenţesc 

  

RELIGIE: 

• 1 caiet mic dictando. 

  

MUZICĂ: 

•         1 caiet de muzică 

  

EDUCAŢIE FIZICĂ 

• echipamentul sportiv (agreat de școală) 

  

   

MENŢIUNI: 

•         Toate caietele şi manualele trebuie să aibă coperte şi etichete cu numele elevului şi 
clasa. 

•         Avem rugămintea să alegeţi caiete cu foi de calitate, care nu absorb cerneală! 

•         Există posibilitatea că pentru fiecare clasă să mai apară unele modificări, în funcție de 

modul de organizare specific. 

• Ora de educație plastică se va desfășura în atelierul de pictură. Rechizitele necesare 
acestei ore vor fi achiziționate de către școală.  
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