
Podręczniki- rok szkolny 2015/2016- klasa V 

Lp. Nazwa przedmiotu Podręcznik: tytuł/autor Ćwiczenie: tytuł autor Wydawnictwo Sposób nabycia/ 

przewidywana cena 

Inne przybory 

1. Religia „Spotkanie uBogacające” ks. K. 

Mielnicki,  

E. Kondrak 

„Spotkanie uBogacające” 

E. Kondrak 

kupić nowe w księgarni 

Jedność Kielce Odkupić od byłej klasy V 

lub kupić nowe w 

księgarni 

zeszyt do religii, 

Pismo Święte 

2. Język polski 

 

„Między nami”- podręcznik do 

j. polskiego 

A. Łuczak, A. Murdzak 

„Miedzy nami” zeszyt ćwiczeń 

część I i II, A Łuczak, A. 

Murdzak- kupić nowe 

Gdańskie 

Wydawnictwo 

Oświatowe  

Odkupić od byłej klasy V 

lub kupić nowe w 

księgarni 

zeszyt w linię, słowniczek 

ortograficzny 

3. Historia 

 

Historia i społeczeństwo- 

podręcznik do klasy 5 szkoły 

podstawowej, T. Małkowski 

 

_______________________ 

Gdańskie 

Wydawnictwo 

Oświatowe 

Odkupić od byłej klasy V 

lub kupić nowe w 

księgarni  (ok. 26,50 zł) 

zeszyt w kratkę  

(60 kartkowy)  

4. Plastyka 

 

 

 

____________________ 

 

_____________________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

Zeszyt w kratkę (32 kartkowy), 

teczka A4, bloki, farby, kredki, 

klej, nożyczki, wycinanki, 

ołówki, gumka.  

5. Muzyka 

 

„Klucz do mużyki” kl. 5 

U. Smoczyńska, K. Jakóbczak- 

Drążek, A. Sołtysik 

 

____________________ 

 

WSiP 

Odkupić od byłej klasy V 

lub kupić nowe w 

księgarni  (ok. 28,90 zł) 

Zeszyt do nu, flet prosty 

6. Matematyka 

 

„Matematyka 2001” podręcznik 

do kl. 5, J. Chodnicki, M. 

Dąbrowski 

Ćwiczenia część I i II 

Zbiór zadań kl. 5 

j. Chodnicki, M. Dąbrowski 

WSiP Odkupić od byłej klasy V- 

podręcznik, zbiór zadań 

ćwiczenia kupić nowe w 

księgarni   

Zeszyt w kratkę, przyrządy 

geometryczne 

7. Język angielski 

 

EVOLUTION Plus 2 

Nick Beare  

EVOLUTION Plus 2 

Nick Beare  

MACMILLAN Odkupić od byłej klasy V- 

podręcznik, ćwiczenia 

kupić nowe w księgarni   

Zeszyt w kratkę 

8. Przyroda 

 

„Przyroda z klasą” podręcznik 

do klasy 5 szkoły podstawowej, 

E. Frąckowiak, E. Gęca, J. 

Buniowska 

 

_____________________ 

LektorKlett Odkupić od byłej klasy V 

lub kupić nowe w 

księgarni   

Zeszyt w kratkę (60 kartkowy) 

9. Zajęcia techniczne 

 

Podręcznik z klasy IV   

(na trzy lata) 
_______________ _________ __________________ Zeszyt w  kratkę  

(32 kartkowy) 

10. Zajęcia komputerowe 

 

_______________ _________________ ____________ _________________ ___________________ 

11. Wych. fizyczne 

 

_________________ ___________________ _____________ _________________ Zeszyt w kratkę (16 kartkowy) 

Strój gimnastyczny: biała 

koszulka(bez nadruków) i 

czarne lub granatowe spodenki 



Podręczniki- rok szkolny 2015/2016- klasa VI 

Lp. Nazwa przedmiotu Podręcznik: tytuł/autor Ćwiczenie: tytuł autor Wydawnictwo Sposób nabycia/ 

przewidywana cena 

Inne przybory 

1. Religia „Tajemnic bogatego życia” 

ks. K. Mielnicki,  

E. Kondrak 

„Tajemnice bogatego życia” 

E. Kondrak 

kupić nowe w księgarni 

Jedność Kielce Odkupić od byłej klasy VI 

lub kupić nowe w 

księgarni 

zeszyt do religii, 

Pismo Święte 

2. Język polski 

 

„Między nami”- podręcznik 

do j. polskiego 

A. Łuczak, A. Murdzak 

„Miedzy nami” zeszyt ćwiczeń 

część I i II, A Łuczak, A. 

Murdzak- kupić nowe 

Gdańskie 

Wydawnictwo 

Oświatowe  

Odkupić od byłej klasy VI 

lub kupić nowe w 

księgarni 

zeszyt w linię, słownik 

ortograficzny 

3. Historia 

 

Historia i społeczeństwo- 

podręcznik do klasy 6 szkoły 

podstawowej, T. Małkowski 

 

_______________________ 

Gdańskie 

Wydawnictwo 

Oświatowe 

Odkupić od byłej klasy VI 

lub kupić nowe w 

księgarni  (ok. 26,50 zł) 

zeszyt w kratkę  

(60 kartkowy)  

4. Plastyka 

 

 

 

____________________ 

 

_____________________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

Zeszyt w kratkę (32 kartkowy), 

teczka A4, bloki, farby, kredki, 

klej, nożyczki, wycinanki, 

ołówki, gumka.  

5. Muzyka 

 

„Klucz do mużyki” kl. 6 

U. Smoczyńska, K. 

Jakóbczak- Drążek, A. 

Sołtysik 

 

____________________ 

 

WSiP 

Odkupić od byłej klasy VI 

lub kupić nowe w 

księgarni  (ok. 29,90 zł) 

Zeszyt do nu, flet prosty 

6. Matematyka 

 

„Matematyka 2001” 

podręcznik do kl. 6, J. 

Chodnicki, M. Dąbrowski 

Ćwiczenia część I i II i III 

j. Chodnicki, M. Dąbrowski 

WSiP Odkupić od byłej klasy VI- 

podręcznik, ćwiczenia 

kupić nowe w księgarni   

Zeszyt w kratkę, przyrządy 

geometryczne 

7. Język angielski 

 

EVOLUTION Plus 3 

Nick Beare  

EVOLUTION Plus 3 

Nick Beare  

MACMILLAN zakupić nowe w księgarni   Zeszyt w kratkę 

8. Przyroda 

 

„Przyroda z klasą” 

podręcznik do klasy 6 szkoły 

podstawowej, E. Frąckowiak, 

E. Gęca, J. Buniowska 

 

_____________________ 

LektorKlett Zakupić nowe w księgarni   Zeszyt w kratkę (60 kartkowy) 

9. Zajęcia techniczne 

 

Podręcznik z klasy IV   

(na trzy lata) 
_______________ _________ __________________ Zeszyt w  kratkę  

(32 kartkowy) 

10. Zajęcia komputerowe 

 

_________________ _________________ _______________ ______________ ________________ 

11. Wych. fizyczne 

 

    Zeszyt w kratkę (16 kartkowy) 

Strój gimnastyczny: biała 

koszulka(bez nadruków) i czarne 

lub granatowe spodenki 



Podręczniki- rok szkolny 2015/2016- klasa IV 

Lp. Nazwa przedmiotu Podręcznik: tytuł/autor Ćwiczenie: tytuł autor Wydawnictwo Sposób nabycia/ 

przewidywana cena 

Inne przybory 

1. Religia „Miejsca pełne bogactw”  

ks. K. Mielnicki,  

E. Kondrak, B. Nosek 

„Miejsca pełne bogactw” E. 

Kondrak, E. Praszewska 

 

 

 

Jedność Kielce kupić w księgarni zeszyt do religii, 

Pismo Święte 

2. Język polski 

 

   ________________ zeszyt w linię, słowniczek 

ortograficzny 

3. Historia 

 

   ____________________ zeszyt w kratkę  

(60 kartkowy)  

4. Plastyka 

 

 

 

____________________ 

 

_____________________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

Zeszyt w kratkę (32 kartkowy), 

teczka A4, bloki, farby, kredki, 

klej, nożyczki, wycinanki, 

ołówki, gumka.  

5. Muzyka 

 

    Zeszyt do nu, flet prosty 

6. Matematyka 

 

    Zeszyt w kratkę, przyrządy 

geometryczne 

7. Język angielski 

 

    Zeszyt w kratkę 

8. Przyroda 

 

    Zeszyt w kratkę (60 kartkowy) 

9. Zajęcia techniczne 

 

 _______________ _________ __________________ Zeszyt w  kratkę  

(32 kartkowy) 

10. Zajęcia komputerowe 

 

_______________ _________________ ____________ _________________ ___________________ 

11. Wych. fizyczne 

 

_________________ ___________________ _____________ _________________ Zeszyt w kratkę (16 kartkowy) 

Strój gimnastyczny: biała 

koszulka(bez nadruków) i 

czarne lub granatowe spodenki 

 

 

 

DOTACJA 




