
Uczniowie klasy 6 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 otrzymają bezpłatne podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

Wyjątkiem będą: podręczniki do języka angielskiego, języka hiszpańskiego i języka niemieckiego.  Decyzja ta motywowana jest naszą chęcią jak najbardziej adekwatnego 

dopasowania podręczników językowych do poziomu każdego z uczniów wziąwszy pod uwagę różną szybkość przyswajania przez nich wiedzy oraz indywidualne potrzeby w 

zakresie opanowywania języka obcego. Prosimy również     o zakupienie  podręcznika  do nauki religii - tytuł podręcznika znajduje się w poniższym zestawie podręczników. 

 

 

kl. 6  2022/2023 podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe 

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Nr w wykazie MEN 

Język polski „Między nami” (podręcznik                       

i ćwiczenia wersja A cz. 1 i 2) 

A.Łuczak, A. Murdzek GWO  867/3/2019 

Język angielski 

 

 

Gold Experience A2+ (Student’s 

Book) - podręcznik 

Gold Experience A2+ (Workbook) 

– ćwiczenia 

 

 
 

 
 

 Pearson  

Język hiszpański  Clan 7 Nivel 2(podręcznik i 

ćwiczenia) kontynuacja potem 

Nivel 3 (podręcznik i ćwiczenia) 

M. Miquez Salas Edinumen  
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Wyjątkiem będą: podręczniki do języka angielskiego, języka hiszpańskiego i języka niemieckiego.  Decyzja ta motywowana jest naszą chęcią jak najbardziej adekwatnego 
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j. niemiecki Wir smart 3 (podręcznik i 

ćwiczenia) 

   

Muzyka „Lekcja muzyki”6(nowa edycja) 

podręcznik 

M.Gromek, G. Kilbach Nowa Era 852/3/2019 

Plastyka „ Do dzieła”6(nowa edycja) 

podręcznik 

J. Lukas, K. Onak-Ossowska, Nowa Era 903/3/2018 

Historia  „ Wczoraj i dziś 6” (nowa 

edycja)podręcznik 

 

B.Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,                       

G. Wojciechowski 

Nowa Era 882/3/2019 

Biologia „Puls życia 6”  (nowa edycja) 

podręcznik,  bez ćwiczeń 

J.Stawarz Nowa Era 
844/2/2019 

Geografia „Planeta Nowa 6”” (podręcznik           

i ćwiczenia ,nowa edycja)  

T. Rachwał, R.Malarz 

K. Skomoroko              

ćw. 

D. Szczypiński 

Nowa Era 906/2/2019 

Matematyka Matematyka z plusem 6 

(podręcznik  i ćwiczenia A –

arytmetyka i B geometria) 

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki 

M. Karpiński,  
GWO 

780/3/2019 

Informatyka Bez podręcznika --------------------- 

 

-------------------- 

 

--------------------- 

Technika „Jak to działa?”6 (nowa edycja) 

podręcznik 

L. Łabecki, M.Łabecka Nowa Era 
295/3/2019 

Wychowanie fizyczne Bez podręcznika -------------------- -------------------- --------------------- 

Religia 

 
„Szczęśliwi, którzy odkrywają 

piękno”podręcznik   

ks. Dr K.Mielnicki, E. Kondrak,                               

E Parszewska 

 

Wydawnictwo 

Jedność AZ-22-01/20-KI-4/21 

 

Wychowanie do życia                        

w rodzinie  
Bez podręcznika 

--------------------- 

 

-------------------- --------------------- 

 

 


