
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2014/2015 

 

KLASA 1. 

Podręczniki zapewnia szkoła 

 

KLASA 2. 

Pakiet edukacyjny Elementarz XXI wieku 

Język angielski: English Adventure 2- podręcznik i ćwiczenia  

Religia: Kochamy Pana Jezusa 

 

KLASA 3. 

Pakiet edukacyjny Elementarz XXI wieku 

Język angielski: English Adventure 3 - podręcznik i ćwiczenia  

 

KLASA 4. 

Język polski:  Teraz polski - podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era 

Testy do podręcznika Teraz polski (jedno wydanie o dwóch 

tytułach: Sprawdź się!, O świętach) 

Język angielski: Evolution 1 - podręcznik i ćwiczenia  

Historia i społeczeństwo: Wczoraj i dziś – podr. i zeszyt ćw., wyd.Nowa Era 

Atlas Od starożytności do współczesności 

Przyroda:  Tajemnice przyrody - podręcznik i zeszyty ćwiczeń 

Matematyka:  Matematyka z kluczem – podręczniki i zeszyty ćwiczeń, 

wyd. Nowa Era 

Informatyka: Komputerowe opowieści, wyd. Czarny Kruk 



Muzyka: I gra muzyka - 

              podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej 

              Zaśpiewajmy -  

              śpiewnik na cztery pory roku, szkoła podstawowa 4-6 

              Zagrajmy – dodatek instrumentalny dla klas 4-6 

Plastyka: Do dzieła – podręcznik dla klas 4-6 

                 

KLASA 5. 

Język polski: Teraz polski - 

                        podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era 

                        Testy do podręcznika Teraz polski (jedno     

   wydanie o dwóch tytułach: Sprawdź się!, O świętach) 

Język angielski: Evolution 2 - 

                            - podręcznik i ćwiczenia 

Historia i społeczeństwo: Wczoraj i dziś -  

                       podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era 

                       Atlas Od starożytności do współczesności 

Przyroda: Tajemnice przyrody - 

                       podręcznik i zeszyty ćwiczeń 

Matematyka: Matematyka z plusem – 

                       podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wyd. GWO 

Informatyka: Zajęcia komputerowe dla szkoły   

                        podstawowej, klasy IV - VI, wyd. Migra 

 

 

 

 



KLASA 6. 

Język polski: Teraz polski - 

                        podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era 

Język angielski: Evolution 3 - 

                            - podręcznik i ćwiczenia 

Historia i społeczeństwo: Wczoraj i dziś -  

                       podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era 

                       Atlas Od starożytności do współczesności 

Przyroda: Tajemnice przyrody - 

                       podręcznik i zeszyty ćwiczeń 

Matematyka: Matematyka z plusem – 

                       podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wyd. GWO 

Informatyka: Zajęcia komputerowe dla szkoły   

                        podstawowej, klasy IV - VI, wyd. Migra 

 

 


