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WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 

 

KLASA I 

Zestaw edukacyjny dla ucznia „Razem w szkole” Kształcenie zintegrowane w klasie I. BOX 

dla ucznia; wyd. WSiP 

Język angielski: „English Adventure 1” wyd. Longman  

 

KLASA II 

Zestaw edukacyjny dla ucznia „Razem w szkole” wyd. WSiP 

Język angielski: “English Adventure 2” wyd. Longman 

 

KLASA III 

Zestaw edukacyjny dla ucznia „Razem w szkole” wyd. WSiP 

Język angielski: wyd. Macmillan „Bugs 3” – podręcznik + ćwiczenie 

 

KLASA IV 

Język polski: „Słowo za słowem” M. Nagajowa – podręcznik + ćwiczenie – wyd. WSiP oraz 

„Nauka o języku” cz. 1-2 wyd. GWO oraz  

Język angielski: „Look 1” wyd. Longman – podręcznik + ćwiczenie 

Przyroda: wyd. Nowa Era, „Przyroda” – podręcznik + ćwiczenie + atlas wyd. Wiking 

Historia: wyd. GWO, „Podróże w czasie”- podręcznik + ćwiczenie + dowolny atlas 

historyczny 

Matematyka: wyd. GWO, „Matematyka z plusem” – podręcznik + 3 zeszyty ćwiczeń- 

obowiązkowo wydanie 2008; + zbiór zadań do kl. 4 M. Braun i In. 

Informatyka: wyd. MIGRA, „Informatyka dla szkoły podstawowej klasy IV-VI” - 

podręcznik 

Muzyka: wyd. M. Rożak, podręcznik dla klasy IV, M. Tomaszewska 

Plastyka: wyd. M. Rożak, podręcznik K. Turowska-Zakrzewicz 
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KLASA V 

Język polski: „Słowa zwykłe i niezwykłe” M. Nagajowa – podręcznik + ćwiczenie, wyd. 

WSiP oraz „Nauka o języku” cz. 1-2 wyd. GWO 

Język angielski: „Look 2” wyd. Longman – podręcznik + ćwiczenie 

Przyroda: „Przyroda” wyd. Nowa Era – podręcznik + ćwiczenie + atlas wyd. Wiking 

Historia:, „Podróże w czasie” wyd. GWO - podręcznik + ćwiczenie + dowolny atlas 

historyczny 

Matematyka: „Matematyka z plusem” wyd. GWO – podręcznik + 3 zeszyty ćwiczeń + zbiór 

zadań do kl.5. Wydanie z napisem „nowa wersja” 

Technika: Podręcznik – część techniczna wyd.Operon – U. Biała; podręcznik z ćwiczeniami 

do wychowania komunikacyjnego dla kas IV- VI „Karta rowerowa” wyd. STANPOL 

Informatyka: kontynuacja 

Muzyka: podręcznik dla klasy V, M. Tomaszewska, wyd. M. Rożak, 

Plastyka: podręcznik K. Turowska- Zakrzewicz, wyd. M. Rożak 

 

KLASA VI 

 

Język polski: „Słowa i świat” M. Nagajowa wyd. WSiP – podręcznik + ćwiczenie, 

„Kalendarz szóstoklasisty” wyd. GWO 

Język angielski: „Winners Plus 3” wyd. Oxford – podręcznik + ćwiczenie 

Przyroda: „Przyroda” wydawnictwo Nowa Era – podręcznik + ćwiczenie + atlas wyd. 

Wiking 

Historia:, „Podróże w czasie” wyd. GWO – podręcznik + ćwiczenie + dowolny atlas 

historyczny 

Matematyka: „Matematyka z plusem” wyd. GWO – podręcznik + 3 zeszyty ćwiczeń, zbiór 

zadań klasa VI M. Braun; „Kalendarz szóstoklasisty” wyd. GWO 

Informatyka: kontynuacja  

Technika: kontynuacja  


