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 DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA HUMAN TO HUMAN 

KLASA PRZEDMIOT PODRĘCZNIK,  WYDAWNICTWO 

0 nauczanie przedszkolne “Kolorowy start z plusem sześciolatek”, MAC 

 j. angielski   zakup możliwy we wrześniu za pośrednictwem szkoły 

   

1 edukacja wczesnoszkolna “Gra w kolory kl. 1”, MAC/JUKA 

 drugi język   zakup możliwy we wrześniu za pośrednictwem szkoły 

 j. angielski   
Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (z zakup możliwy we 
wrześniu za pośrednictwem szkoły) 

   

2 edukacja wczesnoszkolna 
“Gra w kolory kl. 2”, MAC/JUKA 
 

 drugi język    zakup możliwy we wrześniu za pośrednictwem szkoły 

 j. angielski   
Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (zakup możliwy we wrześniu 
za pośrednictwem szkoły) 
 

   

3 edukacja wczesnoszkolna 
Gra w kolory kl3 MAC/JUKA 
Dodatkowo trzecioteścik - test kompetencji dla klasy 3 
https://bonito.pl/k-1890352-trzeciotescik-testy-kompetencji-dla-klas-3 

 drugi język   
Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (zakup możliwy we wrześniu 
za pośrednictwem szkoły) 
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 j. angielski   
Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (zakup możliwy we wrześniu 
za pośrednictwem szkoły) 
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KLASA PRZEDMIOT PODRĘCZNIK,  WYDAWNICTWO 

4 j. polski 
„Między nami 5”, GWO, podręcznik elektroniczny 

https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2379 

 matematyka 
“Matematyka z plusem 4”, GWO 
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2350 

 j. angielski 
Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (zakup możliwy we wrześniu za 
pośrednictwem szkoły) 

 j. hiszpański 
Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (zakup możliwy we wrześniu za 
pośrednictwem szkoły) 

 j. francuski 
Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (zakup możliwy we wrześniu za 
pośrednictwem szkoły) 

 przyroda Tajemnice przyrody Nowa Era 

 historia  
Podróże w czasie, GWO podręcznik elektroniczny 
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2381 

 informatyka  

 technika “Technika 4”, MAC 

 muzyka  „Lekcja Muzyki Klasa 4”, Nowa Era 

 plastyka “Plastyka 4”, MAC 

 religia   
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KLASA PRZEDMIOT PODRĘCZNIK,  WYDAWNICTWO 

5 j. polski 
„Między nami 5”, GWO, podręcznik elektroniczny 
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2449 

 matematyka 
“Matematyka z plusem 5”, podręcznik elektroniczny  GWO 
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2152 

 j. angielski 
Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (zakup możliwy we wrześniu za 
pośrednictwem szkoły) 

 j. hiszpański 
Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (z zakup możliwy we wrześniu za 
pośrednictwem szkoły) 

 j. francuski 
Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (zakup możliwy we wrześniu za 
pośrednictwem szkoły) 

 biologia “Puls Życia”, Nowa Era, elektroniczny 

 geografia Planeta Nowa 5 Nowa Era 

 historia  
Podróże w czasie, GWO podręcznik elektroniczny 
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2446 

 informatyka  

 technika “Technika 5”, MAC 

 muzyka  „Lekcja Muzyki Klasa 5”, Nowa Era 

 plastyka “Plastyka 5”, MAC 

 religia   
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KLASA PRZEDMIOT PODRĘCZNIK,  WYDAWNICTWO 

6 j. polski 
„Między nami 6”, GWO, podręcznik elektroniczny 
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2572 

 matematyka 
“Matematyka z plusem 6”, podręcznik elektroniczny, GWO 
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2368 

 j. angielski 
Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (zakup możliwy we wrześniu za 
pośrednictwem szkoły) 

 j. hiszpański 
Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (zakup możliwy we wrześniu za 
pośrednictwem szkoły) 

 j. francuski 
Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (zakup możliwy we wrześniu za 
pośrednictwem szkoły) 

 biologia “Puls życia 6”, Nowa Era podręcznik elektroniczny 

 geografia Planeta Nowa 6 Nowa Era 

 historia  
Podróże w czasie  GWO podręcznik elektroniczny 
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2582 

 informatyka  

 technika “Technika 6”, MAC 

 muzyka  „Lekcja Muzyki Klasa 6”, Nowa Era 

 plastyka “Plastyka 6”, MAC 

 religia   
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KLASA PRZEDMIOT PODRĘCZNIK,  WYDAWNICTWO 

7 j. polski 
„Między nami 7”, GWO, podręcznik elektroniczny 
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2380 

 matematyka 
“Matematyka z plusem 7”, podręcznik elektroniczny ,GWO 
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2770 

 j. angielski 
Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (zakup możliwy we wrześniu za 
pośrednictwem szkoły) 

 j. hiszpański 
Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (zakup możliwy we wrześniu za 
pośrednictwem szkoły) 

 j. francuski 
Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (zakup możliwy we wrześniu za 
pośrednictwem szkoły) 

 biologia 
“Puls życia 7”, Nowa Era podręcznik elektroniczny 
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Biologia-Puls-Zycia-
podrecznik[demo][kl_7][pr_2020]/index.html 

 geografia Planeta Nowa 7 Nowa Era 

 fizyka   

 chemia  “Chemia Nowej Ery 7”, Nowa Era podręcznik elektroniczny  

 historia  
Podróże w czasie, GWO podręcznik elektroniczny 
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2382 

 informatyka  

 muzyka  „Lekcja Muzyki Klasa 7”, Nowa Era 

 plastyka “Plastyka 7”, MAC 

 religia   
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KLASA PRZEDMIOT PODRĘCZNIK,  WYDAWNICTWO 

8 j. polski 
„Między nami 8”, GWO, podręcznik elektroniczny 
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2448 

 matematyka 
“Matematyka z plusem 8”, podręcznik elektroniczny ,GWO 
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2444 

 j. angielski Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (zakup możliwy we wrześniu za pośrednictwem szkoły) 

 j. hiszpański Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (zakup możliwy we wrześniu za pośrednictwem szkoły) 

 j. francuski Zgodnie z poziomem określonym we wrześniu (zakup możliwy we wrześniu za pośrednictwem szkoły) 

 biologia “Puls życia 8”, Nowa Era podręcznik elektroniczny  

 geografia Planeta Nowa 8 Nowa Era 

 fizyka   

 chemia  “Chemia Nowej Ery 8”, Nowa Era podręcznik elektroniczny 

 historia  
Podróże w czasie,  GWO 
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2447 

 informatyka  

 EDB   

 WOS  

 religia   
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