
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/22 

 

klasa przedmiot tytuł wydawnictwo 

I 

edukacja 

wczesnoszkolna 
Gra w kolory. MAC 

j.angielski Hello Explorer 1 + ćwiczenia  Nowa Era 

religia 
Pan Bóg jest naszym Ojcem /dwie części/ - 

ks.M.Wojtasik, ks.P.Płaczek 
Św. Wojciech 

II 

edukacja 

wczesnoszkolna 
Gra w kolory. MAC 

j.angielski Hello Explorer 2 + ćwiczenia  Nowa Era 

religia 
Chcemy poznać Pana Jezusa /dwie części/* -  

red. ks. dr P.Płaczek 
Św. Wojciech 

III 

edukacja 

wczesnoszkolna 
Oto ja. MAC 

j.angielski Hello Explorer 3 + ćwiczenia  Nowa Era 

religia 
Przyjmujemy Pana Jezusa /karty pracy + 

podręcznik/ - red. J.Szpet, D.Jackowiak 
Św. Wojciech 

IV 

j.polski 
Słowa z uśmiechem /dwie części/ + 

ćwiczenia 
WSiP 

j.angielski Brainy klasa 4 + ćwiczenia Macmillan 

muzyka Klucz do muzyki. WSiP 

plastyka bez podręcznika x 

historia 
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla 

klasy 4 szkoły podstawowej. 
Nowa Era 

przyroda 

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody 

dla klasy czwartej szkoły podstawowej + 

ćwiczenia.  

Nowa Era 

matematyka 
Matematyka z plusem + ćwiczenia wersja C 

/1 zeszyt/ 
GWO 

informatyka 
Lubię to! Podręcznik do informatyki dla 

klasy czwartej szkoły podstawowej. 
Nowa Era 

technika Jak to działa?  Nowa Era 

religia 
Jestem chrześcijaninem /karty pracy + 

podręcznik/- red. J.Szpet, D.Jackowiak 
Św. Wojciech 

  



V 

j.polski 
Słowa z uśmiechem /dwie części/ + 

ćwiczenia 
WSiP 

j.angielski Brainy klasa 5 + ćwiczenia Macmillan 

muzyka Klucz do muzyki. WSiP 

plastyka bez podręcznika x 

historia 
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla 

klasy 5 szkoły podstawowej. 
Nowa Era 

geografia Planeta Nowa Nowa Era 

biologia Puls życia + ćwiczenia Nowa Era 

matematyka 
Matematyka z plusem + ćwiczenia wersja C 

/1 zeszyt/ 
GWO 

informatyka 
Lubię to! Podręcznik do informatyki dla 

klasy piątej szkoły podstawowej. 
Nowa Era 

technika Jak to działa?  Nowa Era 

religia 
Bóg szuka człowieka / dwie części/ - red. ks. 

dr M.Wojtasik, s.B.Zawiślak  
Św. Wojciech 

VI 

j.polski Nowe słowa na start! + ćwiczenia Nowa Era 

j.angielski Evolution Plus3 + ćwiczenia Macmillan 

muzyka Lekcja muzyki. Nowa Era 

plastyka bez podręcznika x 

historia 
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla 

klasy 6 szkoły podstawowej. 
Nowa Era 

geografia Planeta Nowa Nowa Era 

biologia Puls życia. Nowa Era 

matematyka Matematyka z kluczem + ćwiczenia Nowa Era 

informatyka 
Lubię to! Podręcznik do informatyki dla 

klasy 6 szkoły podstawowej. 
Nowa Era 

technika Jak to działa? Nowa Era 

religia 
Jezus nas zbawia /dwie części/* - red. ks. dr 

M.Wojtasiak, s.B.Zawiślak                                                                                                                                                                                                                                                                              
Św. Wojciech 

  



VII 

j.polski Myśli i słowa. /bez ćwiczeń/ WSiP 

j.angielski 
Repetytorium ósmoklasisty. Część 1 – dla 

klasy 7 + ćwiczenia 
Macmillan 

j.niemiecki Kompass Team 2 + ćwiczenia 
Wyd. 

Szk.PWN 

muzyka Klucz do muzyki. WSiP 

plastyka bez podręcznika x 

historia 
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla 

klasy 7 szkoły podstawowej. 
Nowa Era 

geografia Planeta Nowa  Nowa Era 

biologia Puls życia. Nowa Era 

chemia Chemia Nowej Ery + ćwiczenia. Nowa Era 

fizyka To jest fizyka 7. Nowa Era 

matematyka 
Matematyka z plusem + ćwiczenia 

podstawowe 
GWO 

informatyka 
Lubię to! Podręcznik do informatyki dla 

klasy siódmej szkoły podstawowej. 
Nowa Era 

religia 

Spotkanie ze Słowem /podręcznik do klasy I 

gimnazjum, bez kart pracy/- red. J.Szpet, 

D.Jackowiak 

Św. Wojciech 

VIII 

j.polski Myśli i słowa. /bez ćwiczeń/ WSiP 

j.angielski 
Repetytorium ósmoklasisty. Część 2 – dla 

klasy 8 + ćwiczenia 
Macmillan 

j.niemiecki Kompass Team 3 + ćwiczenia 
Wyd. 

Szk.PWN 

historia 
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla 

klasy 7 szkoły podstawowej. 
Nowa Era 

wos 
KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole 

podstawowej. 
CIVITAS 

geografia Planeta Nowa  Nowa Era 

biologia Puls życia. Nowa Era 



chemia Chemia Nowej Ery + ćwiczenia. Nowa Era 

fizyka To jest fizyka 8. Nowa Era 

matematyka 
Matematyka z plusem + ćwiczenia 

podstawowe 
GWO 

informatyka 
Lubię to! Podręcznik do informatyki dla 

klasy 8 szkoły podstawowej. 
Nowa Era 

edukacja dla  

bezpieczeństwa 
Żyję i działam bezpiecznie. Nowa Era 

religia 

Aby nie ustać w drodze /podręcznik do klasy 

II gimnazjum, bez kart pracy/- red. J.Szpet, 

D.Jackowiak 

Św. Wojciech 

* nowe wydanie podręcznika /nie można odkupić od starszych klas/ 

Rodzice wyposażają dzieci w podręczniki i ćwiczenia do religii we wszystkich klasach. 

Pozostałe podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymają w szkole. 

  


