
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  

na rok szkolny 2015/2016 
 

Dla klasy pierwszej 

 

Każdy uczeń klasy pierwszej zostanie wyposażony  w bezpłatny 

podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej.  

Poza tym otrzyma podręcznik i ćwiczenia do języka angielskiego.  

 
Rodzice zostaną  poinformowani o zasadach wypożyczania podręczników  

ze szkoły we wrześniu 2015 r. 

 
 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 

na rok szkolny 2015/2016 

 
Dla klasy drugiej 

 

 

Każdy uczeń klasy drugiej zostanie wyposażony  w bezpłatny podręcznik 

do edukacji wczesnoszkolnej.  

Poza tym otrzyma podręcznik i ćwiczenia do języka angielskiego.  

 
Rodzice zostaną poinformowani o zasadach wypożyczania podręczników  

ze szkoły we wrześniu 2015 r. 
 

 

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 

na rok szkolny 2015/2016 
 

Dla klasy trzeciej 

 
przedmiot autor tytuł wydawca uwagi 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

J. Brzózka, 

 K. Harmak 

 

Nasze Razem w 

szkole 

 

WSiP 

 
----------- 

Język angielski 

L. Dyson 

K. Pogłodzińska 

T. Lachowski 

Our Discovery 

Island 3 

 
PEARSON 

podręcznik + 

ćwiczenia 

 



SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 

na rok szkolny 2015/2016 
 

Dla klasy czwartej 

 

 

Każdy uczeń klasy czwartej zostanie wyposażony  w bezpłatne podręczniki 

do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Poza tym otrzyma podręcznik i ćwiczenia do języka angielskiego.  

 
Rodzice zostaną poinformowani o zasadach wypożyczania podręczników  

ze szkoły we wrześniu 2015 r. 
 

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 

na rok szkolny 2015/2016 
 

Dla klasy piątej 

 
przedmiot autor tytuł wydawca uwagi 

Język polski H. Dobrowolska 
Jutro pójdę w 

świat 
WSiP 

podręcznik + 

ćwiczenia 

Matematyka 

M. Braun 

A. Mańkowska 

M. Paszyńska 

 

Matematyka z 

kluczem 5 

 

Nowa Era 

podręcznik + 

ćwiczenia  

część 1 

 i część 2 

Język angielski 

 

Steve Elsworth, 

Jim Rose, 

Małgorzata 

Tetiurka 

LOOK 2   

od drugiego 

semestru; 

podręcznik + 

ćwiczenia 

PEARSON 

 

 

w I semestrze 

kontynuacja 

podręcznika  z 

klasy IV 

 

 

Historia 

Grzegorz 

Wojciechowski 

 

Podręcznik do 

historii i 

społeczeństwa dla 

kl. 5  

Wczoraj i dziś 

Nowa Era 
podręcznik + 

ćwiczenia 

Przyroda 

M. Braun,  

W. Grajkowski, 

M. Więckowski 

Na tropach 

przyrody 
Nowa Era 

 

podręcznik + 

ćwiczenia 

Zajęcia 

techniczne 
E. Bubal 

Technika na co 

dzień 4-6 część 1 
WSiP ----------- 

Zajęcia 

informatyczne 
-----------  -------------- 

--------------- 

 

 

podręczniki  

zakupione 



przez szkołę 

 

 

 

Plastyka 
S. Stopczyk 

B. Neubart 
Plastyka IV-VI WSiP -------------- 

Muzyka ------------------ ------------- ----------------- 

kontynuacja 

podręcznika  

z kl. IV 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  

na rok szkolny 2015/2016 
 

Dla klasy szóstej 

 
przedmiot autor tytuł wydawca uwagi 

Język polski H. Dobrowolska 
Jutro pójdę w 

świat 
WSiP 

podręcznik + 

zeszyt ćwiczeń 

Matematyka 

M. Dobrowolska 

M. Jucewicz 

M. Karpiński 

P. Zarzycki 

Matematyka z 

plusem 6 

 

GDAŃSKIE 

WYDAWNICTWO 

OŚWIATOWE 

podręcznik + 

ćwiczenia 

liczby i 

wyrażenia 

algebraiczne 

część I 

i geometria 

Język angielski 

 
------------------ ------------- ------------------ 

kontynuacja 

podręcznika  

z kl. V 

Historia 

 

Grzegorz 

Wojciechowski 

 

Wczoraj i dziś 6 Nowa Era 
podręcznik + 

ćwiczenia 

Przyroda 

M.Braun 

W. Grajkowski 

M.  Więckowski 

Na tropach 

przyrody 

 

Nowa Era 
podręcznik + 

ćwiczenia 

Zajęcia 

informatyczne 
-------------------- ---------------- ----------------- 

Podręczniki są 

zakupione 

przez szkołę 

Zajęcia 

techniczne 

E. Królicka  

M. Duda 

Technika 

 na co dzień 4-6 

część II 

WSiP ------------- 

Plastyka ----------------- -------------- --------------- kontynuacja 



podręcznika  

z kl. IV 

Muzyka -------------------- ------------- ----------------- 

kontynuacja 

podręcznika  

z kl. IV 

Język niemiecki ------------------- ------------ ----------------- 

podręczniki są 

zakupione 

przez szkołę 

 


