
Informacja dotycząca podręczników na rok szkolny 2016/2017 

Lista podręczników 

Klasa I Szkoły Podstawowej 

 

 „Elementarz XXI wieku. Klasa I”, wyd. Nowa Era 

 „Treetops starter”, podręcznik, wyd. OUP 

 „Young Treetops 1”, podręcznik i ćwiczenia, wyd. OUP 

 „Jesteśmy rodziną Pana Jezusa” wyd. Guadium 

 

Informacja dla rodziców: 

Pakiet „Elementarz XXI wieku”, podręcznik do religii oraz j. angielskiego: „Treetops Starter” 

kupują rodzice. Podręcznik „Young Treetops 1” uczniowie otrzymują bezpłatnie we wrześniu 

w szkole. Należy jedynie dokupić ćwiczenia „Young Treetops 1”. 

 

  



Informacja dotycząca podręczników na rok szkolny 2016/2017 

Lista podręczników 

Klasa II Szkoły Podstawowej 

 

 „Elementarz XXI wieku. Klasa II”, wyd. Nowa Era 

 „Young Treetops 2”, podręcznik i ćwiczenia, wyd. OUP 

 „Kochamy Pana Jezusa” wyd. Guadium 

 „Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w edukacji 

wczesnoszkolnej”, Poziom 2, D. Kiałka, K. Kiałka, wyd. Helion 

 

Informacja dla rodziców: 

Uczniowie otrzymali podręczniki pod koniec klasy I i będą z nich korzystać w klasie II. Należy 

dokupić we własnym zakresie zeszyt ćwiczeń nr 2 „Young Treetops 2”. 

 

  



Informacja dotycząca podręczników na rok szkolny 2016/2017 

Lista podręczników 

Klasa III Szkoły Podstawowej 

 

 „Elementarz XXI wieku. Klasa III”, wyd. Nowa Era 

 „Step Forward 1”, podręcznik i rozszerzona wersja ćwiczeń, wyd. OUP 

 „Przyjmujemy Pana Jezusa” wyd. Guadium 

 „Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w edukacji 

wczesnoszkolnej”, Poziom 3, D. Kiałka, K. Kiałka, wyd. Helion 

 

Informacja dla rodziców: 

Wszystkie pozycje z listy podręczników rodzice kupują we własnym zakresie. 

 

  



Informacja dotycząca podręczników na rok szkolny 2016/2017 

Lista podręczników 

Klasa IV Szkoły Podstawowej 

 

 Język polski kl. 4 „Słowa z uśmiechem”, E. Horwat, A. Żegleń wyd. WSIP  

(podręcznik, zeszyt ćwiczeń, słowniczek ortograficzny) 

 Historia i społeczeństwo „Wczoraj i dziś”, G. Wojciechowski, podręcznik i zeszyt 

ćwiczeń, wyd. Nowa Era 

 „Matematyka z plusem”, wyd. GWO (podręcznik, zeszyty ćwiczeń, zbiór zadań) 

 „Tajemnice przyrody", wyd. Nowa Era (podręcznik + zeszyt ćwiczeń 1, 2) 

 Atlas „Świat wokół nas", wyd. Nowa Era 

 „Muzyczny świat”, T. Wójcik, wyd. Grupa Edukacyjna S.A. (podręcznik, 

ćwiczenia) 

 „Plastyka 4" S.K. Stopczyk wyd. WSIP ( podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 

 Język angielski „Steps Forward 2”, wyd. OUP,  (podręcznik + rozszerzone ćwiczenia) 

 Język niemiecki „Mach mit 1”, wyd. PWN (podręcznik i ćwiczenia do klasy IV) 

 „Informatyka Europejczyka” Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły 

podstawowej, klasa 4, Edycja Windows 7, Windows Vista, Linux Ubundu, MS 

Office 2007, Open Office,org, D. Kiałka, K. Kiałka, wyd. Helion, wydanie drugie. 

 

Informacja dla rodziców: 

Uczniowie otrzymują bezpłatnie dotowane podręczniki w pierwszych dniach września 2016 

roku. We własnym zakresie należy dokupić zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań, atlasy oraz 

podręczniki i ćwiczenia z j. angielskiego i j. niemieckiego, które są umieszczone na liście. 

 

  



Informacja dotycząca podręczników na rok szkolny 2016/2017 

Lista podręczników 

Klasa V Szkoły Podstawowej 

 

 Język polski kl. 5 „Słowa z uśmiechem”, E. Horwath, wyd. WSiP, (komplet)  

 Historia i społeczeństwo, „Wczoraj i dziś”, G. Wojciechowski, wyd. Nowa Era 

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 

 „Matematyka z plusem”, wyd. GWO (podręcznik + zeszyty ćwiczeń + zbiór zadań) 

 „Muzyczny świat”, T. Wójcik, wyd. MAC edukacja (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 

 „Plastyka 5" S. K. Stopczyk zeszyt ćwiczeń kl. 5 wyd. WSIP (kontynuacja 

podręcznika) 

 „Tajemnice przyrody", wyd. Nowa Era (podręcznik + zeszyt ćwiczeń 1, 2)  

 Język angielski „Steps In English 3”, wyd. OUP (podręcznik + ćwiczenia) 

 Język niemiecki „Mach mit! 1”, wyd. PWN (kontynuacja podręcznika) 

 „Informatyka Europejczyka” Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły 

podstawowej, klasa 5, Edycja Windows 7, Windows Vista, Linux Ubundu, MS 

Office 2007, Open Office,org, D. Kiałka, K. Kiałka, wyd. Helion, wydanie drugie  

 

Informacja dla rodziców: 

Uczniowie otrzymują bezpłatnie podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań w pierwszych 

dniach września 2016 roku. We własnym zakresie należy dokupić podręcznik i ćwiczenia 

z j. angielskiego. 

 

  



Informacja dotycząca podręczników na rok szkolny 2016/2017 

Lista podręczników 

Klasa VI Szkoły Podstawowej 

 

 Język polski kl. 6 „Słowa z uśmiechem”, A. Horwath, wyd. WSiP (komplet) 

 Historia i społeczeństwo „Wczoraj i dziś" G. Wojciechowski, wyd. Nowa Era, 

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)  

 „Tajemnice przyrody", wyd. Nowa Era (podręcznik + zeszyt ćwiczeń 1, 2) 

 „Matematyka z plusem”, wyd. GWO (podręcznik + zeszyty ćwiczeń + zbiór zadań) 

 „Muzyczny świat”, T. Wójcik, wyd. MAC edukacja (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 

 „Plastyka 4-6" S. K. Stopczyk zeszyt ćwiczeń kl. 6 wyd. WSIP (kontynuacja 

podręcznika) 

 Język angielski „Project 4” Fourth Edition, wyd. OUP (podręcznik + ćwiczenia) 

 Język niemiecki „Wir Neu 2” LEKTORKLETT (podręcznik i ćwiczenia) 

 „Informatyka Europejczyka” Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły 

podstawowej, klasa 6, Edycja Windows 7, Windows Vista, Linux Ubundu, MS 

Office 2007, Open Office,org, D. Kiałka, K. Kiałka, wyd. Helion, wydanie drugie 

 

Informacja dla rodziców: 

Wszystkie wymienione pozycje na liście podręczników należy zakupić we własnym zakresie. 

 

  



 

Informacja dotycząca podręczników na rok szkolny 2016/2017 

Lista podręczników 

Klasa I Gimnazjum 

 Geografia „Puls Ziemi”, R. Malarz wyd. Nowa Era (komplet + atlas geograficzny) 

 J. polski „Bliżej słowa” E. Horwath, G. Kiełb, wyd. WSiP (podręcznik + 

ćwiczenia) 

 Historia, „Bliżej historii”, A Plumińska-Mieloch, A. Kowalewski, wyd. WSiP, 

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 

 Biologia cz. I „Puls Życia" M. Jefimow, wyd. Nowa Era (podręcznik z CD  

+ zeszyt ćwiczeń) 

 „Ciekawa chemia”, wyd. WSIP, H. Gulińska (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 

 „Muzyczny świat”. T. Wójcik, wyd. Grupa Edukacyjna S.A. (podręcznik + 

ćwiczenia) 

 „Świat fizyki” B. Sagnowska, wyd. WSIP (podręcznik + zeszyt ćwiczeń cz. 1a, 1b) 

 „Matematyka” A. Urbańczyk, W. Urbańczyk, wyd. Operon (podręcznik + zbiór 

zadań) najnowsze wydanie 

 Plastyka, „Bliżej sztuki” S. K. Stopczyk, wyd. WSIP (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 

 „Wiedza o społeczeństwie” podręcznik, E. Dobrzycka, K. Makara, wyd. WSIP 

 „Informatyka Europejczyka" dla Windows XP Podręcznik dla gimnazjum J. 

Pańczyk, wyd. HELION (podręcznik kl. I-III) 

 Język angielski „New Exam Challenges 4” WB + SB 

 Język niemiecki „Kompass 1 Neu” Wydawnictwo Szkolne PWN 

 „Zajęcia techniczne” U. Białka, wyd. Operon (podręcznik) 

 Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie” wyd. Nowa Era J. Słoma, 

G. Zając 

 

Informacja dla rodziców: 

Uczniowie otrzymują bezpłatnie dotowane podręczniki w pierwszych dniach września 2016 

roku. We własnym zakresie należy dokupić zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań, atlasy oraz 

podręczniki i ćwiczenia z j. angielskiego i j. niemieckiego, które są umieszczone na liście. 

  



Informacja dotycząca podręczników na rok szkolny 2016/2017 

Lista podręczników 

Klasa II Gimnazjum 

 

 Język polski „Bliżej słowa”, wyd. WSiP (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 

 „Bliżej historii 2” I. Kąkolewski, A. Plumińska-Mieloch, wyd. WSIP                  

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 

 Biologia cz. 2 „Puls życia”, wyd. Nowa Era (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 

 Geografia „Puls Ziemi”, B. Doboziuk, wyd. Nowa Era (podręcznik + zeszyt 

ćwiczeń + atlas geograficzny) 

 „Ciekawa chemia 2” A. Gulińska, wyd. WSIP (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 

 „Świat fizyki 2” B. Sagnowska, wyd. Zamkor (podręcznik + zeszyt ćwiczeń 2a, 

2b) 

 „Muzyczny świat”. T. Wójcik, wyd. Grupa Edukacyjna S.A (kontynuacja 

podręcznika) 

 „Wiedza o społeczeństwie”, E. Dobrzycka, wyd. WSIP (kontynuacja 

podręcznika) 

 „Informatyka Europejczyka" dla Windows XP Podręcznik dla gimnazjum 

J. Pańczyk, wyd. HELION (kontynuacja podręcznika) 

 J. angielski „English File – Third Edition” Upper intermediate WB + SB / 

Grammar Lab B1/B2 

 J. niemiecki „KOMPASS 2 Neu”, Wydawnictwo Szkolne PWN (kontynuacja 

podręcznika) 

 „Matematyka”, A. Urbańczyk, W. Urbańczyk, wyd. Operon (podręcznik + zbiór 

zadań) nowa podstawa programowa - najnowsze wydanie 

 Plastyka, „Bliżej sztuki”, S. K. Stopczyk, wyd. WSIP (kontynuacja podręcznika) 

 

Informacja dla rodziców: 

Ze względu na kontynuację podręczników z plastyki, muzyki, informatyki i wiedzy 

o społeczeństwie należy je dokupić we własnym zakresie. Natomiast te, z których dotychczas 

korzystali uczniowie zostaną przekazane klasie pierwszej (wymóg dotowanych 

podręczników). Do plastyki i muzyki należy również dokupić zeszyty ćwiczeń. 

  



Informacja dotycząca podręczników na rok szkolny 2016/2017 

Lista podręczników 

Klasa III Gimnazjum 

 

 „Ciekawa chemia 3”, H. Gulińska, wyd. WSIP (podręcznik + ćwiczenia) 

 „Świat fizyki 3”, B. Sagnowska, wyd. Zamkor (podręcznik + ćwiczenia 3a, 3b) 

 „Geografia kl.3”, wyd. Operon (podręcznik + atlas geograficzny wyd. Nowa Era) 

 „Muzyczny świat”. T. Wójcik, wyd. Grupa Edukacyjna S.A (kontynuacja 

podręcznika) 

 Plastyka, „Bliżej sztuki”, S. K. Stopczyk, wyd. WSIP (kontynuacja podręcznika) 

 Biologia cz. 3 „Puls życia”, wyd. Nowa Era (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) 

 Język polski „Bliżej słowa”, wyd. WSiP (podręcznik + zeszyty ćwiczeń) 

 Matematyka, wyd. OPERON (podręcznik + zbiór zadań) nowa podstawa 

programowa – najnowsze wydanie 

 Historia „Bliżej historii 3”, I. Kąkolewski, wyd. WSIP (podręcznik + zeszyt 

ćwiczeń)  

 „Informatyka Europejczyka" dla Windows XP Podręcznik dla gimnazjum J. Pańczyk, 

wyd. HELION (kontynuacja podręcznika) 

 J. angielski „English File – Third Edition” Upper intermediate WB + SB / 

Grammar Lab B1/B2 (kontynuacja podręcznika) 

 J. niemiecki „Kompass 2 neu” wyd. PWN 

 „Wiedza o społeczeństwie” wersja rozszerzona, część 2, A. Pacewicz, T. Merta, 

wyd. CIVITAS (kontynuacja podręcznika) 

 

Informacja dla rodziców: 

Wszystkie wymienione pozycje na liście podręczników należy zakupić we własnym zakresie.  

UWAGA! Nie należy kupować podręczników, które są kontynuacją z roku poprzedniego. 


