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Przedmiot Tytuł podręcznika Numer 
inwentarzowy 

język polski 
 

Słowa z uśmiechem- literatura  

język polski 
 

Słowa z uśmiechem- nauka o języku  

język angielski 
 

English Class  

historia 
 

Wczoraj i dziś  

matematyka 
 

Matematyka z kluczem- część 1  

matematyka 
 

Matematyka z kluczem-  część 2  

przyroda 
 

Tajemnice przyrody  

technika 
 

Jak to działa  

informatyka 
 

Lubię to  

plastyka 
 

Plastyka 4  

muzyka 
 

Muzyka 4  
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………………………………………………………..                              5 …….                     ……………………………….. 

………………………………………………………..                              5 …….                     ……………………………….. 

…………………………………………………………                             5 …….                     ……………………………….. 

 

Przedmiot Tytuł podręcznika Numer 
inwentarzowy 

język polski 
 

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i 
ortografia 

 

język polski 
 

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura  

język angielski 
 

English Class  

historia 
 

Wczoraj i dziś  

matematyka 
 

Matematyka z kluczem- część I  

matematyka 
 

Matematyka z kluczem- część II  

geografia 
 

Planeta Nowa  

biologia 
 

Puls życia  

informatyka 
 

Lubię to!  

technika 
 

Jak to działa?  

plastyka 
 

Plastyka 5  

muzyka 
 

Muzyka 5  
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………………………………………………………..                              6 …….                     ……………………………….. 

………………………………………………………..                              6 …….                     ……………………………….. 

…………………………………………………………                             6 …….                     ……………………………….. 

 

Przedmiot Tytuł podręcznika Numer 
inwentarzowy 

język polski 
 

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura  

język polski 
 

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku  

język angielski 
 

English Class A2  

historia 
 

Wczoraj i dziś  

matematyka 
 

Matematyka z kluczem- część 1  

matematyka 
 

Matematyka z kluczem- część 2  

biologia 
 

Puls życia  

geografia 
 

Planeta Nowa  

technika 
 

Jak to działa?  

informatyka 
 

Lubię to!  

plastyka 
 

Plastyka  

muzyka 
 

Muzyka  
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nazwisko i imię użytkownika:                                           oddział                 rok szkolny 

………………………………………………………..                              7 …….                     ……………………………….. 

………………………………………………………..                              7 …….                     ……………………………….. 

…………………………………………………………                             7 …….                     ……………………………….. 

Przedmiot Tytuł podręcznika Numer 
inwentarzowy 

język polski 
 

Świat w słowach i obrazach  

język polski 
 

Gramatyka i stylistyka  

język angielski 
 

English Class A2+  

język niemiecki 
 

Meine Deutschtour  

historia 
 

Wczoraj i dziś  

matematyka 
 

Matematyka wokół nas  

geografia 
 

Planeta Nowa  

fizyka 
 

Spotkania z fizyką  

biologia 
 

Puls życia  

chemia 
 

Chemia Nowej Ery  

informatyka 
 

Lubię to!  

plastyka 
 

Lubię tworzyć  

muzyka 
 

Muzyczny świat  
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nazwisko i imię użytkownika:                                           oddział                 rok szkolny 

………………………………………………………..                              8 …….                     ……………………………….. 

………………………………………………………..                              8 …….                     ……………………………….. 

…………………………………………………………                             8 …….                     ……………………………….. 

Przedmiot Tytuł podręcznika Numer 
inwentarzowy 

język polski 
 

Świat w słowach i obrazach- 
literatura 

 

język polski 
 

Gramatyka i stylistyka  

język angielski 
 

English Class B1  

język niemiecki 
 

Meine Deutschtour  

historia 
 

Wczoraj i dziś  

wiedza o społeczeństwie 
 

Dziś i jutro  

matematyka 
 

Matematyka wokół nas  

geografia 
 

Planeta Nowa  

fizyka 
 

Spotkania z fizyką  

biologia 
 

Puls życia  

chemia 
 

Chemia Nowej Ery  

informatyka 
 

Lubię to!  

edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie  

 

 

 

 


