
Klasa IV

Klasa 4a  z pełnym programem Cambridge

Wszystkie podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klasy czwartej wg polskiej podstawy programowej

 oprócz podręczników i ćwiczeń  do języka angielskiego i hiszpańskiego, zapewnia szkoła.

 "Myśli i słowa" - podręcznik do języka polskiego, wydawnictwo : WSiP

 "Gramatyka i  stylistyka" -  zeszyt ćwiczeń do języka polskiego, wydawnictwo : WSiP

 "Historia 4"- podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy 4, wydawnictwo : WSiP

"Przyroda 4"- podręcznik i zeszyt ćwiczeń,  wydawnictwo : WSiP

 "Matematyka 4 " - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

"Technika na co dzień" - podręcznik do klasy 4, wydawnictwo : WSiP

"Muzyka i ja"- podręcznik do klasy 4,  wydawnictwo WSiP

"Plastyka" - podręcznik do klasy  4,  wydawnictwo WSiP

 "Informatyka 4" - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

Języki obce:

 „Fairyland 5” + e book (pupil's book, activity book, Vocabulary and Grammar Practice), 

Express Publishing

"LA PANDILLA 1" - podręcznik i ćwiczenia do języka hiszpańskiego, wydawnictwo: Edelsa

Podręczniki do programu Cambridge Primary- zamawia szkoła

Cambridge Primary English Stage 4 Learner's Book

Cambridge Primary English Stage 4 Activity Book

Cambridge Primary Science Stage 4 Learner's Book

Cambridge Primary Science Stage 4 Activity Book

Cambridge Primary Mathematics Stage 4 Learner’s Book

http://www.cambridge.org/education/subject/science/cambridge-primary-science-1/cambridge-primary-science-stage-6-learners-book?isbn=9781107699809&format=PB
http://www.cambridge.org/us/education/subject/science/cambridge-primary-science-1/cambridge-primary-science-stage-6-activity-book-activity-book?isbn=9781107643758&format=PB


Klasa IV

Klasa 4b  z częściowym programem Cambridge

Wszystkie podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klasy czwartej wg polskiej podstawy programowej

 oprócz podręczników i ćwiczeń  do języka angielskiego i hiszpańskiego, zapewnia szkoła.

 "Myśli i słowa" - podręcznik do języka polskiego, wydawnictwo : WSiP

 "Gramatyka i  stylistyka" -  zeszyt ćwiczeń do języka polskiego, wydawnictwo : WSiP

 "Historia 4"- podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy 4, wydawnictwo : WSiP

"Przyroda 4"- podręcznik i zeszyt ćwiczeń,  wydawnictwo : WSiP

 "Matematyka 4 " - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

"Technika na co dzień" - podręcznik do klasy 4, wydawnictwo : WSiP

"Muzyka i ja"- podręcznik do klasy 4,  wydawnictwo WSiP

"Plastyka" - podręcznik do klasy 4,  wydawnictwo WSiP

 "Informatyka 4" - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

Języki obce:

Fairyland 4 - (podręcznik i ćwiczenia) wydawnictwo Express Publishing – kontynuacja

„Fairyland 5” + e book (pupil's book, activity book, Vocabulary and Grammar Practice),

Express Publishing

"LA PANDILLA 1" - podręcznik i ćwiczenia do języka hiszpańskiego, wydawnictwo: Edelsa

Do zajęć Cambridge English:

Cambridge Global English Stage 4 Learner's Book

Cambridge Global English Stage 4 Activity Book



    

 
                                                                  

Klasa V

Klasa 5a z pełnym programem Cambridge

Wszystkie podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klasy piątej wg polskiej podstawy programowej

 oprócz podręczników i ćwiczeń  do języka angielskiego, niemieckiego  i hiszpańskiego, zapewnia

szkoła.

 "Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura." - podręcznik do języka polskiego, wydawnictwo : WSiP

 "Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia." -  podręcznik do języka polskiego, 

wydawnictwo : WSiP

 "Słowa z uśmiechem." - zeszyt ćwiczeń do języka polskiego, wydawnictwo : WSiP

 "Klucz do historii"- podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy 5, wydawnictwo : WSiP

"Przyrodo Witaj! 5"- podręcznik i zeszyt ćwiczeń,  wydawnictwo : WSiP

 "Matematyka z pomysłem " - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

"Technika na co dzień" - podręcznik do klasy 5, wydawnictwo : WSiP

"Muzyka i my"- podręcznik do klasy 5,  wydawnictwo WSiP

"Plastyka" - podręcznik do klasy 5,  wydawnictwo WSiP

„Lekcje z komputerem”  - podręcznik do klasy 5, wydawnictwo : WSiP

Języki obce:

„Fairyland 6”  - Virginia Dooley, Jenny Evans; Express Publishing & EGIS

 "LA PANDILLA 1" - podręcznik i ćwiczenia do języka hiszpańskiego, wydawnictwo: Edelsa – 

kontunuacja

"LA PANDILLA 2" - podręcznik i ćwiczenia do języka hiszpańskiego, wydawnictwo: Edelsa

„Mach mit 2” -  podręcznik i ćwiczenia do języka niemieckiego, PWN

Podręczniki do programu Cambridge Primary- zamawia szkoła:

Cambridge Primary English Stage 5 Learner's Book

Cambridge Primary English Stage 5 Activity Book

Cambridge Primary Science Stage 5 Learner's Book

Cambridge Primary Science Stage 5 Activity Book

Cambridge Primary Mathematics Stage 5 Learner’s Book



    

 
                                                                  

Klasa V

Klasa 5b z częściowym programem Cambridge

Wszystkie podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klasy piątej wg polskiej podstawy programowej

 oprócz podręczników i ćwiczeń  do języka angielskiego i hiszpańskiego, zapewnia szkoła.

 "Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura." - podręcznik do języka polskiego, wydawnictwo : WSiP

 "Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia." -  podręcznik do języka polskiego, 

wydawnictwo : WSiP

 "Słowa z uśmiechem." - zeszyt ćwiczeń do języka polskiego, wydawnictwo : WSiP

 "Klucz do historii"- podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy 5, wydawnictwo : WSiP

"Przyrodo Witaj! 5"- podręcznik i zeszyt ćwiczeń,  wydawnictwo : WSiP

 "Matematyka z pomysłem " - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

"Technika na co dzień" - podręcznik do klasy 5, wydawnictwo : WSiP

"Muzyka i my"- podręcznik do klasy 5,  wydawnictwo WSiP

"Plastyka" - podręcznik do klasy 5,  wydawnictwo WSiP

„Lekcje z komputerem”  - podręcznik do klasy 5, wydawnictwo : WSiP

Języki obce:

„STEPS IN ENGLISH 2” -  (podręcznik i ćwiczenia), wydawnictwo Oxford University Press

 "LA PANDILLA 1" - podręcznik i ćwiczenia do języka hiszpańskiego, wydawnictwo: Edelsa – 

kontunuacja

"LA PANDILLA 2" - podręcznik i ćwiczenia do języka hiszpańskiego, wydawnictwo: Edelsa

„Mach mit 2” -  podręcznik i ćwiczenia do języka niemieckiego, PWN

Do zajęć Cambridge English:

Cambridge Global English Stage 5 Learner's Book

Cambridge Global English Stage 5 Activity Book



Klasa VI

Klasa 6a z pełnym programem Cambridge

Wszystkie podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klasy szóstej wg polskiej podstawy programowej

 oprócz podręczników i ćwiczeń  do języka angielskiego, niemieckiego  i hiszpańskiego, 

zapewnia szkoła

 "Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura." - podręcznik do języka polskiego, wydawnictwo : WSiP

 "Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia." -  podręcznik do języka polskiego, 

wydawnictwo : WSiP

 "Słowa z uśmiechem." - zeszyt ćwiczeń do języka polskiego, wydawnictwo : WSiP

 "Klucz do historii"- podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy 6, wydawnictwo : WSiP

"Przyrodo Witaj! 6"- podręcznik i zeszyt ćwiczeń,  wydawnictwo : WSiP

 "Matematyka z pomysłem " - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

"Muzyka i my"- podręcznik do klasy 6,  wydawnictwo WSiP

"Plastyka" - podręcznik do klasy 6,  wydawnictwo WSiP

„Lekcje z komputerem”  - podręcznik do klasy 6, wydawnictwo : WSiP

Języki obce:

 FAIRYLAND 6 - (podręcznik i ćwiczenia) wydawnictwo Express Publishing – kontynuacja

„Enterprise 2” - Virginia Dooley, Jenny Evans; Express Publishing

"LA PANDILLA 2" - podręcznik i ćwiczenia do języka hiszpańskiego, wydawnictwo: Edelsa - 

kontynuacja

„Mach mit 2” -  podręcznik i ćwiczenia do języka niemieckiego, PWN – kontynuacja

„Mach mit 3” -  podręcznik i ćwiczenia do języka niemieckiego, PWN

Podręczniki do programu Cambridge Primary- zamawia szkoła

Oxford International English Stage 6 Learner's Book

Oxford International English Stage 6 Activity Book

Cambridge Primary Science Stage 6 Learner's Book

Cambridge Primary Science Stage 6 Activity Book

Cambridge Primary Mathematics Stage 6 Learner’s Book



Klasa VI

Klasa 6b  z częściowym programem Cambridge

Wszystkie podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klasy szóstej wg polskiej podstawy programowej

 oprócz podręczników i ćwiczeń  do języka angielskiego, niemiecki i hiszpańskiego, zapewnia szkoła.

 "Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura." - podręcznik do języka polskiego, wydawnictwo : WSiP

 "Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia." -  podręcznik do języka polskiego, 

wydawnictwo : WSiP

 "Słowa z uśmiechem." - zeszyt ćwiczeń do języka polskiego, wydawnictwo : WSiP

 "Klucz do historii"- podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy 6, wydawnictwo : WSiP

"Przyrodo Witaj! 6"- podręcznik i zeszyt ćwiczeń,  wydawnictwo : WSiP

 "Matematyka z pomysłem " - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

"Muzyka i my"- podręcznik do klasy 6,  wydawnictwo WSiP

"Plastyka" - podręcznik do klasy 6,  wydawnictwo WSiP

„Lekcje z komputerem”  - podręcznik do klasy 6, wydawnictwo : WSiP

"LA PANDILLA 2" - podręcznik i ćwiczenia do języka hiszpańskiego, wydawnictwo: Edelsa - 

kontynuacja

Języki obce:

STEPS IN ENGLISH 3 (podręcznik i ćwiczenia), wydawnictwo Oxford University Press

"LA PANDILLA 2" - podręcznik i ćwiczenia do języka hiszpańskiego, wydawnictwo: Edelsa - 

kontynuacja

„Mach mit 2” -  podręcznik i ćwiczenia do języka niemieckiego, PWN – kontynuacja

„Mach mit 3” -  podręcznik i ćwiczenia do języka niemieckiego, PWN

Do zajęć Cambridge English:

Cambridge Global English Stage 5 Learner's Book

Cambridge Global English Stage 5 Activity Book



Klasa VII

Klasa 7a z pełnym programem Cambridge

Wszystkie podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klasy siódmej wg polskiej podstawy programowej

 oprócz podręczników i ćwiczeń  do języka angielskiego  i hiszpańskiego, zapewnia szkoła

 "Myśli i słowa" - podręcznik do języka polskiego, wydawnictwo : WSiP

 "Gramatyka i  stylistyka" -  zeszyt ćwiczeń do języka polskiego, wydawnictwo : WSiP

 "Historia 7"- podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy 7, wydawnictwo : WSiP

 "Matematyka 7" - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

"Biologia 7" - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

"Geografia 7" - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

"Fizyka 7" - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

"Informatyka 7" - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

„Chemia” - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

"Muzyka 7"- podręcznik do klasy 7,  wydawnictwo WSiP

"Plastyka " - podręcznik do klasy 7,  wydawnictwo WSiP

 

Języki obce:

„Enterprise 2” - Virginia Dooley, Jenny Evans; Express Publishing

„COMPANEROS 1” - podręcznik i ćwiczenia, autor Castro Francisca,  wydawnictwo: SGEL 

Educacion  

Podręczniki do programu Cambridge Secondary 1 - zamawia szkoła

Cambridge Checkpoint English Coursebook 7

Cambridge Checkpoint English Workbook 7

Cambridge Checkpoint Science Coursebook 8

Cambridge Checkpoint Science Workbook 8

Cambridge Checkpoint Mathematics Coursebook 8

Cambridge Checkpoint Mathematics Practice Book 8



Klasa VII

Klasa 7b i 7c  z częściowym programem Cambridge

Wszystkie podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klasy siódmej  wg polskiej podstawy programowej

 oprócz podręczników i ćwiczeń  do języka angielskiego  i hiszpańskiego, zapewnia szkoła

 "Myśli i słowa" - podręcznik do języka polskiego, wydawnictwo : WSiP

 "Gramatyka i  stylistyka" -  zeszyt ćwiczeń do języka polskiego, wydawnictwo : WSiP

 "Historia 7"- podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy 7, wydawnictwo : WSiP

 "Matematyka 7" - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

"Biologia 7" - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

"Geografia 7" - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

"Fizyka 7" - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

"Informatyka 7" - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

„Chemia” - podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wydawnictwo : WSiP

"Muzyka 7"- podręcznik do klasy 7,  wydawnictwo WSiP

"Plastyka " - podręcznik do klasy 7,  wydawnictwo WSiP

 

Języki obce:

„Enterprise 2” - Virginia Dooley, Jenny Evans; Express Publishing

„COMPANEROS 1” - podręcznik i ćwiczenia, autor Castro Francisca,  wydawnictwo: SGEL 

Educacion  

Podręczniki do programu Cambridge Secondary 1- zamawia szkoła

Cambridge Checkpoint English Coursebook 7

Cambridge Checkpoint English Workbook 7


