
Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2022/2023 
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Przedmiot Klasa 
Podręczniki 

Tytuł  Numer dopuszczenia 
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edukacja 
wczesnoszkolna 

I             "Nowi Tropiciele" cz. 1-5   Podręcznik  
i ćwiczenia zapewnia szkoła (WSiP)  815/1/2017 

II                          "Nowi Tropiciele"  cz. 1-5  Podręcznik i 
ćwiczenia zapewnia szkoła (WSiP)  

                815/2/2018 
   815/4/2018  

III                         "Nowi Tropiciele" cz. 1-5   Podręcznik  
i ćwiczenia zapewnia szkoła (WSiP) 

 815/5/2019 
815/6/2019 

j. angielski 

I "ENGLISH QUEST 1" - podręcznik i ćwiczenia 
zapewnia szkoła (Macmillan) 825/1/2017 

II "ENGLISH QUEST 2" - podręcznik i ćwiczenia 
zapewnia szkoła (Macmillan) 825/2/2017 

III "ENGLISH QUEST 3"  - podręcznik i 
ćwiczenia zapewnia szkoła (Macmillan) 825/3/2019 



religia 

I 
"W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" - 
podręcznik red. A. Frączak, R. Szewczyk, 
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa 

AZ - 11 - 01 / 18 - WA -1 / 20 

II 
"To jest mój Syn umiłowany" - podręcznik  

red. A. Frączak, R. Szewczyk, 
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa 

AZ - 12 - 01 / 18 - WA -11 / 
21 

III 
"Kto spożywa moje Ciało, ma życie" red. A. 

Frączak, R. Szewczyk, Wydawnictwo 
Katechetyczne, Warszawa 

AZ - 13 - 01 / 10 - WA -2 / 14 
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IV "Matematyka wokół nas" - podręcznik  
i ćwiczenia zapewnia szkoła (WSiP)  787/1/2020/z1 

V  "Matematyka wokół nas" - podręcznik  
i ćwiczenia   zapewnia szkoła (WSiP)               787/2/2021/z1 

VI  
"Matematyka wokół nas" - podręcznik  
i ćwiczenia   zapewnia szkoła (WSiP) 

Nowe Wydanie 
787/3/2022/z1 

VII „Matematyka wokół nas” – podręcznik i 
ćwiczenia zapewnia szkoła (WSiP)  787/4/2020/z1 

VIII "Matematyka wokół nas" - podręcznik  
i ćwiczenia  zapewnia szkoła (WSiP)              787/5/2021/z1 

j. polski 
IV  "Między nami. Język polski 4” - podręcznik  

i ćwiczenia zapewnia szkoła (GWO)                                867/1/2017  

V "Między nami. Język polski 5” - podręcznik  
i ćwiczenia zapewnia szkoła (GWO) 867/2/2018 



VI  "Między nami. Język polski 6” - podręcznik  
i ćwiczenia zapewnia szkoła (GWO) 867/3/2019 

VII 
"Między nami. Język polski 7"- podręcznik i 

ćwiczenia  
zapewnia szkoła (GWO) 

867/4/2017  

VIII "Między nami. Język polski 8”- podręcznik  
i ćwiczenia zapewnia szkoła (GWO)  867/5/2018 

biologia 

V "Puls Życia"  kl. 5 podręcznik i ćwiczenia 
zapewnia szkoła (Nowa Era) 844/1/2018 

VI 
"Puls Życia" kl. 6 podręcznik i ćwiczenia 

zapewnia szkoła (Nowa Era) 
Nowe Wydanie 2022-2024 

844/2/2019 

VII "Puls Życia" kl. 7 podręcznik i ćwiczenia 
zapewnia szkoła (Nowa Era) 844/3/2020/z1 

VIII "Puls Życia" kl. 8 podręcznik i ćwiczenia 
zapewnia szkoła (Nowa Era) 844/4/2021/z1 

przyroda IV "Tajemnice przyrody" podręcznik  i 
ćwiczenia zapewnia szkoła (Nowa Era) 863/2019/z1 

geografia 
V "Planeta Nowa" kl. 5 podręcznik i ćwiczenia 

zapewnia szkoła (Nowa Era)  906/1/2018 

VI "Planeta Nowa" kl. 6 podręcznik i ćwiczenia 
zapewnia szkoła (Nowa Era) Nowe Wydanie 906/2/2019 



VII "Planeta Nowa" kl. 7 podręcznik i ćwiczenia 
zapewnia szkoła (Nowa Era) 906/3/2019/z1 

VIII "Planeta Nowa" kl. 8 podręcznik i ćwiczenia 
zapewnia szkoła (Nowa Era)  906/4/2021/z1 

fizyka 
VII "Świat fizyki" kl. 7  podręcznik zapewnia 

szkoła (WSiP) 821/1/2017 

VIII "Świat fizyki" kl. 8  podręcznik zapewnia 
szkoła (WSiP)  821/2/2018 

chemia 
VII   „Świat chemii” kl. 7 podręcznik zapewnia    

szkoła    (WSiP) 834/1/2017 

VIII "Chemia Nowej Ery" kl.8  podręcznik 
zapewnia szkoła (Nowa Era) 785/2/2018  

informatyka  
 

IV "Lubię to!" kl. 4 podręcznik zapewnia szkoła                        
(Nowa Era)   847/1/2020/z1 

V "Lubię to!" kl. 5 podręcznik zapewnia szkoła                            
(Nowa Era)  847/2/2021/z1 

VI "Lubię to!" kl. 6 podręcznik zapewnia szkoła                            
(Nowa Era) Nowe Wydanie 847/3/2022/ z1 

VII "Lubię to!" kl. 7 podręcznik zapewnia szkoła                            
(Nowa Era)  847/4/2020/z1 

VIII "Lubię to!" kl. 8 podręcznik zapewnia szkoła                            
(Nowa Era)   847/5/2021/z1 

technika  
 

IV „Technika na co dzień” 4, 5, 6 
podręcznik zapewnia szkoła (WSiP) 850/2/2017 

V "Technika na co dzień"  4,5,6 podręcznik 
zapewnia szkoła (WSiP)  850/2/2017 



VI "Technika na co dzień"  4,5,6 podręcznik 
zapewnia szkoła (WSiP)  850/2/2017 

historia  
 

IV "Historia 4" - podręcznik i ćwiczenia 
zapewnia szkoła (GWO) 829/1/2017 

V "Historia 5" - podręcznik i ćwiczenia 
zapewnia szkoła (GWO) 829/2/2018 

VI  "Historia 6" - podręcznik i ćwiczenia 
zapewnia szkoła (GWO) 829/3/2019 

VII „Historia 7” - podręcznik i ćwiczenia 
zapewnia szkoła (GWO) 829/4/2017 

VIII "Historia 8" - podręcznik i ćwiczenia 
zapewnia szkoła (GWO)  829/5/2018  

muzyka 

IV "Klucz do muzyki" kl.4  podręcznik 
zapewnia szkoła (WSiP) 858/1/2017 

V "Klucz do muzyki" kl. 5 podręcznik 
zapewnia szkoła (WSiP) 858/2/2018 

VI "Klucz do muzyki" kl. 6 podręcznik 
zapewnia szkoła (WSiP) 858/3/2019 

VII "Klucz do muzyki" kl. 7 podręcznik 
zapewnia szkoła (WSiP) 858/4/2017 

j. angielski 
IV "LINK" kl. 4  podręcznik i ćwiczenia  

zapewnia szkoła (Oxford) 1089/1/2020 

V  „LINK” kl. 5 podręcznik i ćwiczenia 
zapewnia szkoła   (Oxford) 1089/2/2021 



VI „LINK” kl. 6  podręcznik i ćwiczenia 
zapewnia szkoła (Oxford) 1089/3/2022 

VII „Teen Explorer new 7” podręcznik i 
ćwiczenia zapewnia szkoła (Nowa Era) 837/4/2020/z1 

VIII 
„Super Powers. Repetytorium”. Kl. 8 
Podręcznik i ćwiczenia zapewnia szkoła 
(Nowa Era) 

1097/5/2021 

j. niemiecki 

VII 

Kompass-Team 1  podręcznik do języka 
niemieckiego dla klasy VII i VIII  

Poziom A1   
podręcznik i ćwiczenia zapewnia szkoła 

(PWN) 

812/1/2020/z1 

VIII 

Kompass-Team 2  podręcznik do języka 
niemieckiego dla klasy VII i VIII  

Poziom A1+   
podręcznik i ćwiczenia zapewnia szkoła 

(PWN) 

812/2/2020/z1 

religia 

IV 
"Jestem Chrześcijaninem" - podręcznik red. 

Mariusz Czyżewski Wydawnictwo 
Katechetyczne, Warszawa 

AZ-21-01/10-WA-3/13 

V 
"Bóg nas szuka" podręcznik red. Mariusz 
Czyżewski Wydawnictwo Katechetyczne, 

Warszawa 
AZ-21-01/18-WA-3/20 

VI  
"Jezus nas zbawia" podręcznik red. Mariusz 
Czyżewski Wydawnictwo Katechetyczne, 

Warszawa 
AZ-22-01/18-PO-2/21 

VII 
"Twoje słowo jest światłem na mojej 

drodze" ks. P. Tomasik Wyd. 
Katechetyczne, Warszawa 

AZ-31-01/10-WA-1/12 



 

 

 

VIII „Ty Ścieżkę życia mi ukażesz”  Ks. P. 
Tomasik Wyd. Katechetyczne Warszawa   AZ-32-01/10-WA-1/13 

plastyka 

IV "Do dzieła! 4" podręcznik zapewnia szkoła  
(Nowa Era) 903/1/2017 

V "Do dzieła! 5"  podręcznik zapewnia szkoła  
(Nowa Era) 903/2/2018 

VI "Do dzieła! 6" podręcznik zapewnia szkoła 
(Nowa Era) 903/3/2018 

VII "Do dzieła! 7" podręcznik zapewnia szkoła 
(Nowa Era) 903/4/2020/z1 

Edukacja dla 
bezpieczeństwa VIII 

"Żyję i działam bezpiecznie" dla klasy ósmej 
szkoły podstawowej - podręcznik zapewnia 

szkoła (Nowa Era) 
846/2017 

Wiedza o 
społeczeństwie VIII "Dziś i jutro" podręcznik dla szkoły 

podstawowej – zapewnia szkoła (Nowa Era) 874/2021/z1 


