
Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019 
 

Klasa 1 

-Edukacja polonistyczna i matematyczna :  „Elementarz odkrywców cz.1 ” podręcznik + ćwiczenia                              

wydawnictwo: Nowa Era 

-Język angielski :  „Tiger 1” podręcznik + ćwiczenia     wydawnictwo:  Macmillan 

Klasa 2 

- Edukacja polonistyczna i matematyczna: „Elementarz odkrywców cz.2” podręcznik + ćwiczenia                

wydawnictwo: Nowa Era 

-  Język angielski : „Tiger 2” podręcznik + ćwiczenia      wydawnictwo:  Macmillan 

Klasa 3 

- Edukacja polonistyczna i matematyczna: „ Nasza Szkoła” – podręcznik , „Ćwiczenia z pomysłem”                                        

wydawnictwo: WSiP 

- Język angielski: „Tiger 3” podręcznik + ćwiczenia          wydawnictwo:  Macmillan 

Klasa 4  

- Język polski: „ Nowe słowa na start” podręcznik + ćwiczenia        wydawnictwo: Nowa Era 

- Matematyka: „Matematyka z kluczem” podręcznik + ćwiczenia     wydawnictwo: Nowa Era 

-Przyroda: „ Tajemnice przyrody” podręcznik + ćwiczenia                 wydawnictwo: Nowa Era 

- Język angielski: „Brainy” podręcznik + ćwiczenia                            wydawnictwo: Macmillan 

-  Plastyka „Do dzieła” podręcznik                                             wydawnictwo: Nowa Era 

- Informatyka „Lubię to”  podręcznik                                         wydawnictwo: Nowa Era 

- Muzyka „Lekcja muzyki”   podręcznik                                     wydawnictwo: Nowa Era 

- Historia „Wczoraj i dziś”   podręcznik                                     wydawnictwo: Nowa Era 

- Technika „Jak to działa     podręcznik                                       wydawnictwo: Nowa Era 

Klasa 5 

- Język polski: „ Nowe słowa na start” podręcznik + ćwiczenia          wydawnictwo: Nowa Era 

- Matematyka: „Matematyka z kluczem” podręcznik + ćwiczenia       wydawnictwo: Nowa Era 

- Biologia: „Puls życia” podręcznik  + ćwiczenia                                  wydawnictwo :Nowa Era 

- Geografia: „Planeta nowa” Podręcznik+ ćwiczenia                             wydawnictwo: Nowa Era 



- Język angielski: „Brainy” podręcznik + ćwiczenia                               wydawnictwo: Macmillan 

-  Plastyka „Do dzieła” podręcznik                                                wydawnictwo: Nowa Era 

- Informatyka „Lubię to”  podręcznik                                            wydawnictwo: Nowa Era 

- Muzyka „Lekcja muzyki”   podręcznik                                       wydawnictwo: Nowa Era 

- Historia „Wczoraj i dziś”   podręcznik                                       wydawnictwo: Nowa Era 

- Technika „Jak to działa     podręcznik                                        wydawnictwo: Nowa Era 

Klasa 6 

- Język polski: „Słowa na start” podręcznik + ćwiczenia                       wydawnictwo: Nowa Era 

- Matematyka: „Matematyka wokół nas” podręcznik + ćwiczenia       wydawnictwo: WSiP 

- Język angielski: „Evolution Plus cz.3” podręcznik + ćwiczenia         wydawnictwo: Macmillan 

- Przyroda: „Przyrodo witaj!” podręcznik + ćwiczenia                          wydawnictwo WSiP                      

-  Plastyka „Do dzieła” podręcznik                                                wydawnictwo: Nowa Era 

- Informatyka „Lubię to”  podręcznik                                            wydawnictwo: Nowa Era 

- Muzyka „Lekcja muzyki”   podręcznik                                       wydawnictwo: Nowa Era 

- Historia „Wczoraj i dziś”   podręcznik                                       wydawnictwo: Nowa Era 

- Technika „Zajęcia techniczne- część techniczna”  podręcznik                                        

wydawnictwo: OPERON 

Klasa 7 

- Język polski: „ Nowe słowa na start” podręcznik + ćwiczenia            wydawnictwo: Nowa Era 

- Matematyka: „Matematyka z kluczem” podręcznik + ćwiczenia        wydawnictwo: Nowa Era 

- Biologia: „Puls życia” podręcznik                                                         wydawnictwo :Nowa Era 

- Geografia: „Planeta nowa” Podręcznik+ ćwiczenia                               wydawnictwo: Nowa Era 

- Język angielski: „New Voices” podręcznik + ćwiczenia                        wydawnictwo: Macmillan 

-Chemia: „ Chemia nowej ery” podręcznik + ćwiczenia                           wydawnictwo: Nowa Era 

- Język niemiecki: „Das ist Deutsch”  podręcznik                                     wydawnictwo: Nowa Era 

- Fizyka: „ To jest fizyka”                                                                           wydawnictwo: Nowa Era 

-  Plastyka „Do dzieła” podręcznik                                                    wydawnictwo: Nowa Era 

- Informatyka „Lubię to”  podręcznik                                                wydawnictwo: Nowa Era 



- Muzyka „Lekcja muzyki”   podręcznik                                       wydawnictwo: Nowa Era 

- Historia „Wczoraj i dziś”   podręcznik                                       wydawnictwo: Nowa Era 

Klasa 8 

- Język polski: „ Nowe słowa na start” podręcznik + ćwiczenia        wydawnictwo: Nowa Era 

- Matematyka: „Matematyka z kluczem” podręcznik                         wydawnictwo: Nowa Era 

- Biologia: „Puls życia” podręcznik                                                     wydawnictwo :Nowa Era 

- Geografia: „Planeta nowa” Podręcznik+ ćwiczenia                               wydawnictwo: Nowa Era 

- Język angielski: „Repetytorium ósmoklasisty”  podręcznik + ćwiczenia    wydawnictwo: Macmillan 

-Chemia: „ Chemia nowej ery” podręcznik + ćwiczenia                           wydawnictwo: Nowa Era 

- Język niemiecki: „Das ist Deutsch”  podręcznik                                     wydawnictwo: Nowa Era 

- Fizyka: „ To jest fizyka”                                                                          wydawnictwo: Nowa Era 

-  Plastyka „Do dzieła” podręcznik                                                   wydawnictwo: Nowa Era 

- Informatyka „Lubię to”  podręcznik                                               wydawnictwo: Nowa Era 

- Muzyka „Lekcja muzyki”   podręcznik                                          wydawnictwo: Nowa Era 

- Historia „Wczoraj i dziś”   podręcznik                                           wydawnictwo: Nowa Era 

- WOS „ Dziś i jutro” podręcznik                                                     wydawnictwo: Nowa Era 

- Edukacja dla bezpieczeństwa: „Żyję i działam bezpiecznie” podręcznik                           

wydawnictwo: Nowa Era 

Klasa III Gimnazjum 

- Język polski: „ Słowa na start” podręcznik + ćwiczenia             wydawnictwo: Nowa Era 

- Matematyka: „Liczy się matematyka” podręcznik                       wydawnictwo: WSiP 

- Biologia: „Bliżej Biologii” podręcznik                                         wydawnictwo :WSiP 

- Geografia: „Bliżej Geografii ” Podręcznik+ ćwiczenia                wydawnictwo: WSiP 

- Język angielski: „Repetytorium gimnazjalisty”  podręcznik , „New Voices”    podręcznik+ ćwiczenia                                                                      

wydawnictwo: Macmillan 

-Chemia: „ Świat Chemii” podręcznik + ćwiczenia                           wydawnictwo: WSiP 

- Język niemiecki: „MAGNET ”  podręcznik + ćwiczenia                wydawnictwo:  Lektorklett 

- Fizyka: „ To jest fizyka”                                                                  wydawnictwo: Nowa Era 

- Historia „Bliżej historii”   podręcznik                                     wydawnictwo: WSiP 



- WOS „ Dziś i jutro” podręcznik                                          wydawnictwo: Nowa Era 

- Edukacja dla bezpieczeństwa podręcznik                           wydawnictwo: Nowa Era 

 

 

 


