
 WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW 3,4-LATKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

 

 
1. Trzylatek:     „Tropiciele. Trzylatek” wyd. WSiP 

                         W skład pakietu wchodzą:  

- 2 części kart pracy 

- karty pracy - wyprawka plastyczna 

- księga zwierząt. 

                                              

2. Czterolatek:  „Tropiciele. Czterolatek” wyd. WSiP 

                            W skład pakietu wchodzą:  

- 2 części kart pracy 

- karty pracy - wyprawka plastyczna 

- karty pracy – wyprawka matematyczna 

- goplan 

- księga zawodów. 

 

 

      

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  5-LATKÓW (klasa „0”)  OBOWIĄZUJĄCYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

 

1. „Tropiciele. Roczne przygotowanie przedszkolne” wyd. WSiP  

W skład pakietu wchodzą: 

- 4 części kart pracy 

- karty pracy - wyprawka plastyczna  

- karty pracy – wyprawka matematyczna 

- zeszyt grafomotoryczny 

- Wielka księga tropicieli 

- tabliczka sucho ścieralna z pisakiem 

- postać Paka z tektury 

 

2. Angielski dla starszaków. Przygotowanie do nauki języka angielskiego. Książka z 

płytą 

3. Diagnoza przedszkolna. Karty pracy 

4. Zabawy z porami roku – Zabawy z literami wyd. Podręcznikarnia 

5. Zabawy z porami roku – Zabawy matematyczne wyd. Podręcznikarnia 

                                  

                          

 

 

 



WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY  I 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  OBOWIĄZUJĄCYCH  

W  ROKU  SZKOLNYM  2015/2016 
 

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej oraz podręcznik i 

materiały ćwiczeniowe do języka angielskiego w klasie I  uczniowie otrzymują bezpłatnie na 

początku roku szkolnego. (zgodnie z art.22ac Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 

1991r. z późn.zm. Dz.U.04.256.2572) 

 

Religia – Wyd. Święty Wojciech POZNAŃ – ks. prof. J. Szpeta, D. Jackowiak „Jesteśmy                       

                w rodzinie Pana Jezusa” – podręcznik dla klasy 1 i karty pracy. 

 

 
 

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY  II 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  OBOWIĄZUJĄCYCH  

W  ROKU  SZKOLNYM  2015/2016 

 
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej oraz podręcznik i 

materiały ćwiczeniowe do języka angielskiego w klasie II  uczniowie otrzymują bezpłatnie na 

początku roku szkolnego. (zgodnie z art.22ac Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 

1991r. z późn.zm. Dz.U.04.256.2572) 

 

Religia  – Wyd. Święty Wojciech POZNAŃ –  ks. prof. J. Szpeta, D. Jackowiak 

                         „Kochamy Pana Jezusa” – podręcznik dla klasy 2 i karty pracy. 

 

 

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY  III 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  OBOWIĄZUJĄCYCH  

W  ROKU  SZKOLNYM  2015/2016 
 

 

1. „Nasza klasa 3” wyd. MAC 

 W skład pakietu wchodzą: 

- Podręcznik cz. 1-4   

- Podręcznik z tekstami do czytania część 5 i część 10 

- Podręcznik cz. 6-9  

- Wycinanki cz. 1 i 2 

- Elementarz małego informatyka podręcznik z ćwiczeniami i płyta CD 

 

2. Język angielski – wyd. Express Publishing „WELCOME KIDS 3” – podręcznik i 

ćwiczenia 

 

3. Religia  – wyd. Święty Wojciech POZNAŃ –  ks. prof. J. Szpeta, D. Jackowiak  

„Przyjmujemy Pana Jezusa” – podręcznik dla klasy 3 i karty pracy. 
 



WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY  IV 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  OBOWIĄZUJĄCYCH  

W  ROKU  SZKOLNYM  2015/2016 

 
Wszystkie poniższe podręczniki i materiały ćwiczeniowe do poszczególnych przedmiotów w 

klasie IV uczniowie otrzymają bezpłatnie na początku roku szkolnego. (zgodnie z art. 22ac 

Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późn.zm. Dz.U.04.256.2572) 

 
Język polski        – wyd. Nowa Era „Teraz polski!” –  podręcznik i ćwiczenia  

 

Język angielski     – wyd. Express Publishing „Starland 1”- podręcznik i ćwiczenia 

 

Matematyka         – wyd. GWO – Matematyka z plusem - podręcznik i zeszyty ćwiczeń: 

Matematyka 4. Arytmetyka i Matematyka 4. Geometria 

                          

Przyroda        – wyd. Nowa Era „Na tropach przyrody” - podręcznik i zeszyt ćwiczeń  

 

Historia               – wyd. Nowa Era „Wczoraj i dziś 4” podręcznik do historii i społeczeństwa 

dla klasy czwartej oraz zeszyt ćwiczeń. 

 

Informatyka       – wyd. Nowa Era  „Lubię to!” – podręcznik. 

 

Technika             – wyd. Nowa Era „Jak to działa?” podręcznik z ćwiczeniami do zajęć 

technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej. 

 

Muzyka      – wyd. Nowa Era „Lekcja muzyki” - podręcznik 

 

Plastyka      – wyd. Nowa Era „Do dzieła!”- podręcznik  

 

 

Rodzice dokonują zakupu książki do religii 
Religia      – wyd. Św. Wojciecha POZNAŃ –  „Jestem chrześcijaninem” – podręcznik  

                           dla klasy 4 i karty pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY  V 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  OBOWIĄZUJĄCYCH  

W  ROKU  SZKOLNYM  2015/2016 

 

 
Język polski  – wyd. WSiP A. Kania, K. Kwak, J. Majchrzak-Broda  „Czarowanie słowem”  

                        – podręcznik i zeszyt ćwiczeń na I półrocze oraz podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

                           na II  półrocze. 

 

Język angielski – wyd. Express Publishing „STARLAND  2” – podręcznik + ćwiczenia. 

 

Matematyka  – wyd. WSiP – H. Lewicka, M. Kowalczyk „Matematyka wokół nas.  

                           Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 5”. Podręcznik i zeszyty ćwiczeń  

                           (zgodny z nową podstawą programową).  

      

Przyroda   – wyd. NOWA ERA M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski „Na tropach  

                           przyrody” - podręcznik i zeszyt ćwiczeń (zgodny z nową podstawą  

                           programową).  

 

Historia  – wyd. NOWA ERA G. Wojciechowski „Wczoraj i dziś 5” podręcznik    

                           do historii i społeczeństwa dla klasy piątej oraz zeszyt ćwiczeń. 

 

Informatyka  – wyd. MiGra G. Koba „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej.    

                           Klasy IV-VI” – podręcznik. 

 

Technika  – wyd. NOWA ERA, L. Łabęcki, M. Łabęcka „Jak to działa?” podręcznik  

                            z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej. 

 

Muzyka  – wyd. WSiP U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek „Muzyka i my 5”  

                          - podręcznik. 

 

Plastyka  – wyd. WSiP St. Stopczyk, B. Neubart „Plastyka 5”- podręcznik i zeszyt 

                           ćwiczeń. 

 

Religia  – wyd. Św. Wojciecha POZNAŃ – „Wierzę w Boga”- podręcznik dla klasy 5 

                          i karty pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY  VI 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  OBOWIĄZUJĄCYCH  

W  ROKU  SZKOLNYM  2015/2016 

 

 
Język polski  – wyd. WSiP Wyd. WSiP A. Kania, K. Kwak, J. Majchrzak-Broda 

                           „Czarowanie słowem” – podręcznik i ćwiczenia. 
 

Język angielski – wyd. Express Publishing „STARLAND 3” – podręcznik + ćwiczenia. 

 

Matematyka  – wyd. WSiP- H. Lewicka, M. Kowalczyk „ Matematyka wokół nas.                              

                          Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 6”. Podręcznik i zeszyty  

                           ćwiczeń (zgodny z nową podstawą programową). 

 

Przyroda   – wyd. NOWA ERA  M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski „Na tropach  

                          przyrody” podręcznik i zeszyt ćwiczeń.  

 

Historia  – wyd. NOWA ERA - „Wczoraj i dziś 6” podręcznik do historii                                       

                           i społeczeństwa dla klasy 6 oraz zeszyt ćwiczeń. 

 

Informatyka  – wyd. MiGra G. Koba „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej.    

                           Klasy IV-VI” – podręcznik. 

 

Technika  – wyd. NOWA ERA, L. Łabęcki, M. Łabęcka „Jak to działa?” podręcznik  

                            z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej. 

 

Muzyka  – wyd. WSiP U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek „Muzyka i my 6”  

                          - podręcznik. 

 

Plastyka  – wyd. WSiP St. Stopczyk, B. Neubart „Plastyka 6”- podręcznik i zeszyt 

                           ćwiczeń. 

 

Religia            – wyd. Św. Wojciecha POZNAŃ – „Wierzę w Kościół”- podręcznik dla klasy 

6 i karty pracy 

 

 


