
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2019/2020 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW 
Uczniowie klasy I otrzymają bezpłatne podręczniki wraz z zeszytami ćwiczeń (zakupić należy 

jedynie podręcznik  do religii ) 

Uczniowie klasy II  otrzymają bezpłatne podręczniki wraz z zeszytami ćwiczeń (zakupić należy 

jedynie podręcznik do religii) 
 

Uczniowie klasy III otrzymają bezpłatne podręczniki wraz z zeszytami ćwiczeń 

 (zakupić należy jedynie podręcznik do religii wraz z ćwiczeniami) 
 

Uczniowie klasy IV otrzymają bezpłatne podręczniki wraz z zeszytami ćwiczeń  (zakupić należy 

jedynie podręcznik do religii oraz do języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego) 
 

Uczniowie klasy V otrzymają bezpłatne podręczniki wraz z zeszytami ćwiczeń  (zakupić należy 

jedynie podręcznik do religii oraz do języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego) 
 

Uczniowie klas VI otrzymają bezpłatne podręczniki wraz z zeszytami ćwiczeń  (zakupić należy 

jedynie podręcznik do religii oraz do języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego) 

Uczniowie klas VII otrzymają bezpłatne podręczniki wraz z zeszytami ćwiczeń  (zakupić należy 

jedynie podręcznik do religii ) 
 

Uczniowie klas VIII otrzymają bezpłatne podręczniki wraz z zeszytami ćwiczeń  (zakupić należy 

jedynie podręcznik do religii ) 

 

 



przedmiot klasa wydawnictwo tytuł 
 

edukacja 
wczesnoszkolna 

I MAC EDUKACJA „Ja i moja szkoła na nowo” 
 

język angielski  
I 

Macmillan 
 

„Bugs Team 1”  
 

religia I JEDNOŚĆ „Żyjemy w Bożym świecie” 
 

edukacja 
wczesnoszkolna 

II MAC EDUKACJA „Ja i moja szkoła na nowo” 
 

język angielski II Macmillan „Bugs Team 2” 
 

religia II JEDNOŚĆ „Idziemy do Jezusa”    

 

edukacja 
wczesnoszkolna 

III MAC EDUKACJA „Ja i moja szkoła na nowo” 
 

język angielski III Macmillan „Bugs Team 3” 
 

religia III JEDNOŚC  „Jezus jest z nami”  
„Jezus jest z nami” – zeszyt ćwiczeń     

 
religia IV 

 

JEDNOŚĆ „Miejsca pełne BOGActw”  
 

język polski IV WSiP „Język polski.Jutro pójdę w świat 4 ”  
 

język niemiecki 
 

IV WSiP „Punkt  4”   

język hiszpański IV Edinumen „Clan 7 con Hola Amigos 1 ”  
 



język angielski 
 

IV Macmillan „Brainy  4” 

historia  
 

IV WSiP „Historia 4” 

 

matematyka 

 

IV WSiP „Matematyka wokół nas 4 ”  
 

przyroda IV 

 

WSiP "Przyroda 4"   
 

informatyka IV WSiP „Informatyka 4” 
 

muzyka IV 

 

WSiP  „Muzyka.Klucz do muzyki 4”  
 

plastyka IV WSiP „Plastyka 4”   
 

technika IV WSiP „Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze. ” 
 

religia V JEDNOŚĆ „Spotkania uBOGAcające”  
 

język polski V WSiP „Język polski.Jutro pójdę w świat 5 „ 
 

Język niemiecki 
 

V WSiP „Punkt 4”    
 

Język hiszpański V Edinumen „Clan 7 con Hola Amigos 1 „  
 

język angielski 
 

V Macmillan „Brainy  5 „ 

historia  
 

V WSIP „Historia wokół nas 5”   

matematyka 
 

V WSiP „Matematyka wokół nas 5”   
 



biologia V WSIP „Biologia 5” 
 

geografia V WSIP „Geografia 5” 
 

informatyka V WSIP „Informatyka 5” 
 

muzyka V WSIP „ Muzyka.Klucz do muzyki 5” 
 

plastyka V WSiP „Plastyka 5”  
 

technika V WSiP „Technika na co dzień ” 
 

religia VI JEDNOŚĆ „Tajemnice BOGAtego życia” 
 
 

język polski VI WSiP „Język polski.Jutro pójdę w świat 6” 

 

język niemiecki VI WSiP „Punkt 5”   
 

Język hiszpański  VI DRACO „Explora 1 curso de espanol ”  
 

język angielski VI Macmillan „Brainy 6 „ 
 

historia  VI WSiP „Historia 6”   
 

matematyka VI WSiP „Matematyka wokół nas 6”   
 
 

biologia VI WSiP „Biologia 6” 
 



geografia VI WSiP „Geografia 6” 
 

informatyka VI WSiP „Informatyka 6” 
 

muzyka VI WSiP „ Muzyka.Klucz do muzyki 6”  
 

plastyka VI WSiP „Plastyka 6”  
 

technika VI WSiP „Technika na co dzień ” 
 

religia VII JEDNOŚĆ „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” 
 

język polski VII WSiP „Myśli i słowa . Podręcznik do nauki języka polskiego 7”   
 

język niemiecki VII WSiP „Aha! Neu 7”  
 

Język hiszpański VII DRACO „Explora 1 curso de espanol ”  
 

język angielski VII Macmillan „All Clear” klasa 7  
 

historia VII WSiP „Historia 7” 
 

matematyka VII WSiP „Matematyka wokół nas 7 ”  
 

biologia VII WSiP „Biologia 7”  
 
 

geografia VII WSiP „Geografia 7” 
 



fizyka VII WSiP  „Świat fizyki 7” 
 

chemia VII WSiP  „Świat chemii 7”  
 

informatyka VII WSiP „Informatyka 7” 

muzyka VII WSiP „Muzyka.Klucz do muzyki 7” 
 

plastyka VII WSiP „Plastyka 7”  
 

religia VIII JEDNOŚĆ „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” 
 

język polski VIII WSiP „Myśli i słowa. Podręcznik do nauki języka polskiego 8”   
 

język niemiecki VIII WSiP „Aha! Neu 8”  
 

Język hiszpański VIII DRACO „Explora 2 curso de espanol ”  
 

język angielski VIII Macmillan „Repetytorium ósmoklasisty”  
 

historia VIII WSiP „Historia 8”  
 

matematyka VIII WSiP „Matematyka wokół nas 8”  
 

biologia VIII WSiP „Biologia 8”  
 
 

geografia VIII WSiP „Geografia 8” 
 



fizyka VIII WSiP „Świat fizyki 8” 
 

chemia VIII WSiP „Świat chemii 8”  
 

informatyka VIII WSiP „Informatyka 8” 
 

wiedza o 
społeczeństwie 

VIII WSiP „Wiedza o społeczeństwie.” 
 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

VIII WSiP „Edukacja dla bezpieczeństwa”  
 

 

 

 

 

 

 


