
przedmiot nazwa, wydawnictwo uwagi

edukacja 

wczesnoszkolna
Nowi Tropiciele 5 cz: Podręcznik, karty ćwiczeń, matematyka,  WSiP

podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

j. angielski Gold Sparks 1, podręcznik + zeszyt ćwiczeń,  OXFORD
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

religia
Jesteśmy w rodzinia Pana Jezusa, podręcznik i karty pracy, ks. Jan Szpet, Danuta 

Jackowiak, Wydawnictwo Św. Wojciech

dodatkowe zajęcia edukacyjne, należy 

zaopatrzyć ucznia w sytuacji kiedy będzie 

uczęszczał na te zajęcia

przedmiot nazwa, wydawnictwo uwagi

edukacja 

wczesnoszkolna
Nowi Tropiciele 5 cz: Podręcznik, karty ćwiczeń, matematyka, WSiP

podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

j. angielski Gold Sparks 2, podręcznik + zeszyt ćwiczeń, OXFORD
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

religia
Kochamy Pana Jezusa podręcznik i karty pracy, ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, 

Wydawnictwo Św. Wojciech

dodatkowe zajęcia edukacyjne, należy 

zaopatrzyć ucznia w sytuacji kiedy będzie 

uczęszczał na te zajęcia

przedmiot nazwa, wydawnictwo uwagi

edukacja 

wczesnoszkolna
Tropiciele 5 cz: podręcznik, karty ćwiczeń, matematyka,  WSiP

podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

j. angielski Gold Sparks 3,  podręcznik + zeszyt ćwiczeń, OXFORD
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

religia
Przyjmujemy Pana Jezusa, podręcznik i karty pracy, ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, 

Wydawnictwo Św. Wojciech

dodatkowe zajęcia edukacyjne, należy 

zaopatrzyć ucznia w sytuacji kiedy będzie 

uczęszczał na te zajęcia

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020, rodzice uczniów nie kupują podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących 

podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Szkoła zapewnia te podręczniki 

w ramach dotacji celowej. W ponizszym zestawie są również podręczniki  do dodatkowych zajęć edukacyjnych (rózowe tło). W 

podręczniki te należy zaopatrzyć ucznia w sytuacji kiedy będzie uczęszczał na te zajęcia.

Szkolny zestaw podręczników obowiązujacy w roku szkolnym 2019/2020                                                                                 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu 

klasa 3

klasa 2

klasa 1



przedmiot nazwa, wydawnictwo uwagi

j. angielski Steps Plus dla klasy 4, podręcznik, zeszyt ćwiczeń OXFORD
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

j. polski Nowe Słowa na start!4, podręcznik + zeszyt ćwiczeń NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

matematyka Matematyka z plusem, podręcznik, ćwiczenia wersja B (dwućwiczeniowa)  GWO
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

historia Wczoraj i dziś, podręcznik, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

przyroda Tajemnice przyrody 4, podręcznik , NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

technika Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze , podręcznik, WSiP
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

muzyka Lekcja muzyki 4, podręcznik, Nowa Era
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

j. niemiecki Mach Mit! Neu 1. podręcznik + zeszyt ćwiczeń, H. Wachowska, M. Materniak, PWN

dodatkowe zajęcia edukacyjne, należy 

zaopatrzyć ucznia w sytuacji kiedy będzie 

uczęszczał na te zajęcia

religia
Jestem Chrześcijaninem, podręcznik, ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Wydawnictwo 

Św. Wojciech

dodatkowe zajęcia edukacyjne, należy 

zaopatrzyć ucznia w sytuacji kiedy będzie 

uczęszczał na te zajęcia

klasa 4



przedmiot nazwa, wydawnictwo uwagi

j. angielski Steps Plus dla klasy 5, podręcznik + zeszyt ćwiczeń OXFORD
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

j. polski Nowe Słowa na start!5, podręcznik + zeszyt ćwiczeń NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

matematyka Matematyka z plusem, podręcznik + ćwiczenia wersja B (dwućwiczeniowa)  GWO
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

historia Wczoraj i dziś 5, podręcznik NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

technika Technika na co dzień 4-6, podręcznik, WSiP
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

muzyka Lekcja muzyki 5, podręcznik, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

biologia Puls życia, podręcznik, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

geografia Planeta Nowa 5, podręcznik , NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

j. niemiecki Mach Mit! Neu 2. podręcznik + zeszyt ćwiczeń, H. Wachowska, M. Materniak,  PWN

dodatkowe zajęcia edukacyjne, należy 

zaopatrzyć ucznia w sytuacji kiedy będzie 

uczęszczał na te zajęcia

religia
Wierzę w Boga podręcznik, ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Wydawnictwo Św. 

Wojciech

dodatkowe zajęcia edukacyjne, należy 

zaopatrzyć ucznia w sytuacji kiedy będzie 

uczęszczał na te zajęcia

klasa 5



przedmiot nazwa, wydawnictwo uwagi

j. angielski Steps Plus6, podręcznik + zeszyt ćwiczeń, OXFORD
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

j. polski NOWE Słowa na start!6, podręcznik  + zeszyt ćwiczeń, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

matematyka Matematyka z plusem 6 podręcznik, ćwiczenia wersja B (dwućwiczeniowa)  GWO
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

historia Wczorej i dziś 6, podręcznik, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

biologia Puls życia., podręcznik , NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

zajęcia techniczne Technika na co dzień 4-6, podręcznik WSiP
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

muzyka Lekcja muzyki 6, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

j. niemiecki
Mach mit!2., Podręcznik dla klasy piątej-kontynuacja podręcznika +zeszyt ćwiczeń 

PWN

dodatkowe zajęcia edukacyjne, należy 

zaopatrzyć ucznia w sytuacji kiedy będzie 

uczęszczał na te zajęcia

religia
Wierzę w Kościół, podręcznik, ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Wydawnictwo Św. 

Wojciech

dodatkowe zajęcia edukacyjne, należy 

zaopatrzyć ucznia w sytuacji kiedy będzie 

uczęszczał na te zajęcia

klasa 6



przedmiot nazwa, wydawnictwo uwagi

j. angielski English plus options 7, podręcznik + zeszyt ćwiczeń, OXFORD
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

j.hiszpański Gente Joven 1 Edicion revisada podręcznik+ćwiczenia KLETT POLSKA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

j. niemiecki Meine Deutschtour 7, podręcznik + zeszyt ćwiczeń, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

j. polski Nowe Słowa na start! 7 podręcznik + zeszyt ćwiczeń, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

matematyka Matematyka z plusem 7 podręcznik,   GWO 
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

historia Wczoraj i dziś 7, podręcznik, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

muzyka Lekcja muzyki 7, podręcznik, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

biologia Puls życia klasa 7, podręcznik, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

geografia Planeta Nowa 7, podręcznik+zeszyt ćwiczeń, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

chemia Chemia Nowej Ery 7, podręcznikń, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

fizyka Spotkania z fizyką 7, podręcznik, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

religia
Spotkanie ze Słowem,podręcznik , ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Wydawnictwo 

Św. Wojciech

dodatkowe zajęcia edukacyjne, należy 

zaopatrzyć ucznia w sytuacji kiedy będzie 

uczęszczał na te zajęcia

klasa 7



przedmiot nazwa, wydawnictwo uwagi

j. angielski English plus options 8, podręcznik + zeszyt ćwiczeń, OXFORD
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

j. niemiecki Meine Deutschtour 8, podręcznik + zeszyt ćwiczeń, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

j. polski Nowe Słowa na start!8  podręcznik + zeszyt ćwiczeń, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

matematyka Matematyka z plusem 8, podręcznik,  GWO 
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

historia Wczoraj i dziś 8, podręcznik, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

biologia Puls życia klasa 8, podręcznik, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

geografia Planeta Nowa 8, podrcznik+ćwiczenia, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

chemia Chemia Nowej Ery, podręcznik , NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

fizyka Spotkania z fizyką 8, podręcznik, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

WOS Dziś i jutro, podrecznik, NOWA ERA
podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

edukacja dla 

bezpieczeństwa
Żyje i działam bezpiecznie, podrecznik, NOWA ERA

podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła                                

w ramach dotacji

religia
Aby nie ustać w dzrodze, ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Wydawnictwo Św. 

Wojciech

dodatkowe zajęcia edukacyjne, należy 

zaopatrzyć ucznia w sytuacji kiedy będzie 

uczęszczał na te zajęcia

klasa 8


