
PROGRAMY I PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

  

1 KLASA I A 

religia Poznaję Bożych świat" Podręcznik do religii  dla klasy I szkoły  

edukacja wczesnoszkolna  

Pakiet Wielka Przygoda 

Podręcznik i ćwiczenia  

Nowa Era 

język angielski 
Super Heroes 1 - zeszyt ćwiczeń wyd. Nowa Era autorzy: R.Adlard, 
B.Sikora-Banasik, E. Smółkowska 

  



2 KLASA I B 

religia  

jak w klasie IA edukacja wczesnoszkolna  

język angielski  

  



3 KLASA II A 

religia  Odkrywam Królestwo Boże 

edukacja wczesnoszkolna  

Pakiet Wielka Przygoda 

Podręcznik i ćwiczenia Nowa Era 

język angielski 

Super Heroes 2 - zeszyt ćwiczeń 

wyd. Nowa Era autor: D.Sikora-Banasik  

  



4 KLASA II B 

religia  

jak w klasie IIA język angielski  

edukacja wczesnoszkolna 

  



5 KLASA III A 

edukacja wczesnoszkolna 

Pakiet Wielka Przygoda  

podręczniki i ćwiczenia 

Nowa Era 

religia  "Poznaję Jezusa" Zeszyt ćwiczeń dla klasy III szkoły podstawowej  

język angielski 

Super Heroes 3 - zeszyt ćwiczeń i podręcznik  

autorzy: R. Adlard, D. Sikora-Banasik, E. Smółkowska 

  



6 KLASA III B 

edukacja wczesnoszkolna 

jak w klasie IIIA religia 

język angielski 

  



7 KLASA IV A, B 

język angielski 

Super Powers 4 

Nowa Era 

technika  “Jak to działa” klasa 4 

plastyka    

“Do dzieła” 

klasa 4  Nowa Era 

matematyka  

Matematyka z kluczem 4 Część 1 i 2 

Zeszyt ćwiczeń ”Matematyka z kluczem 4” 

język polski 

Nowe Słowa na start! podręcznik do języka polskiego dla klasy 
czwartej  SP, 

zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej SP 

historia Historia 4 “Wczoraj i dzisiaj” 

  "Miejsca pełne bogactw" 

religia Podręcznik i zeszyt ćwiczeń  



przyroda  

“Tajemnica przyrody”- klasa 4 

podręcznik i zeszyt ćwiczeń - “Tajemnice przyrody”  

muzyka  Lekcja muzyki. Zeszyt ćwiczeń 4., Nowa Era 

informatyka 

Lubię to!  

Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej 

  



8 
KLASA V A, B, 

C 

język angielski  

Super Powers 5 

Nowa Era 

technika “ Jak to działa” klasa 5 

  
“Do dzieła” 
klasa 5 

historia Zeszyt ćwiczeń 5  “Wczoraj i dzisiaj” 

matematyka Zeszyt ćwiczeń ”Matematyka z kluczem 5” 

język polski 
Nowe Słowa na start! podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej  SP, 
zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej SP 



geografia 
Planeta nowa. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej, zeszyt ćwiczeń 
dla klasy 5 szkoły podstawowej 

religia 
"Szczęśliwi, którzy szukają prawdy" Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii 
dla kl. V 

biologia Podręcznik i zeszyt ćwiczeń “Puls życia 5” 

muzyka 

Lekcja muzyki 5. Zeszyt ćwiczeń 5 

 Nowa Era  

  

Lubię to!  

Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej 

  



9 KLASA VI A, B 

język angielski 

Super Powers 6 

Nowa Era 

technika “ Jak to działa?” klasa 6 

muzyka Lekcja muzyki 6. Zeszyt ćwiczeń.6, Nowa Era Nowa Era 

plastyka  “Do dzieła” klasa 6 

historia Zeszyt ćwiczeń 6 “Wczoraj i dziś” 

język polski 
Nowe Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej  SP 
Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej SP  

religia 
"Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno". Podręcznik I zeszyt ćwiczeń do religii 
dla klasy szóstej  



geografia podręcznik i zeszyt ćwiczeń “Planeta nowa 6” 

biologia podręcznik i zeszyt ćwiczeń “Puls życia 6” 

  

Lubię to!  

Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej 

  



10 KLASA VII A 

chemia  Chemia 7 Nowa Era Zeszyt ćwiczeń 7 

matematyka 

Matematyka z kluczem 7 

Zeszyt ćwiczeń 7 

fizyka  Fizyka 7 

język angielski 

Super Powers 7 

Nowa Era 

plastyka  

“Do dzieła” 

klasa 7 

muzyka  Lekcja muzyki7, Nowa Era  

historia  Historia 7  “Wczoraj i dzisiaj” 

język polski 
Nowe Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 
siódmej  SP, Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej SP   



religia 
"Szczęśliwi, którzy czynią dobro". Podręcznik i Zeszyt ćwiczeń do religii dla 
klasy VII szkoły . podstawowej  

język niemiecki 

“ Das ist Deutsch Kompakt” 

klasa 7  

Das ist Deutsch Kompakt  

 ćwiczenia , klasa 7 

  

geografia  “Planeta nowa 7” podręcznik i zeszyt ćwiczeń  

biologia podręcznik i zeszyt ćwiczeń “Puls życia 7” 

  

Lubię to!  

Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej 

  



11 
KLASA VIII A, B, 

C 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

nie dotyczy 

chemia  Chemia 8 Nowa Era 

fizyka  Fizyka 8 Nowa Era 

język  angielski 

Repetytorium - Podręcznik do j. angielskiego dla kl. ósmych szkoły 
podstawowej 

Nowa Era 

język polski 
Nowe Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej SP, 
Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej SP  

matematyka Matematyka z kluczem 8 

historia Historia8  “Wczoraj i dzisiaj” 

wiedza o społeczeństwie  Dziś i jutro 



religia  
"Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi" Podręcznik do religii dla klasy ósmej 
szkoły podstawowej. 

język niemiecki 

j“ Das ist Deutsch Kompakt” 

klasa 8 

“Das ist Deutsch Kompakt”  

 ćwiczenia , klasa 8 

geografia  “Planeta nowa 8” podręcznik i zeszyt ćwiczeń  

biologia  “Puls życia 8” Nowa era 

  

Lubię to!  

Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej 

 


