
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJACYCH W ROKU SZKOLNYM 

2019/2020 - NIE OBJĘTYCH DOTACJĄ  

KLASA/ 
ODDZIAŁ 

PRZEDMIOT TYTUŁ I AUTOR WYDAWNICTWO UWAGI 

 
 

OP 

Edukacja 
przedszkolna 
 
Religia 

"Kolorowy start z plusem " 
    (niebieski box) 
 
Kocham Dobrego Boga 
Zeszyt ćwiczeń do nauki religii 
dla dzieci sześcioletnich. 

MAC 
 
 
Jedność 

Proszę kupić  
w księgarniach 
 
Proszę kupić  
w księgarniach 

Klasa I Pakiet "GRA W KOLORY " , język angielski "GOLD SPARKS 1 PLUS" 
                    Wszystkie książki  zostaną zakupione  przez szkołę do odebrania 
                                      we wrześniu 
Religia - Żyjemy w Bożym świecie  - proszę zakupić zeszyt ćwiczeń wyd. JEDNOŚĆ 

Klasa II Pakiet "GRA W KOLORY " , język angielski "GOLD SPARKS 2 PLUS" 
                    Wszystkie książki  zostaną zakupione  przez szkołę do odebrania 
                                      we wrześniu 
Religia -Idziemy do Jezusa  - proszę zakupić zeszyt ćwiczeń wyd. JEDNOŚĆ 

Klasa III Pakiet "GRA W KOLORY "  , język angielski "NEW SPARKS 3 " 
Wszystkie książki  zostaną zakupione  przez szkołę do odebrania we wrześniu 
 
Religia -Jezus jest z nami -  katechizm + zeszyt ćwiczeń -  proszę zakupić wyd. JEDNOŚĆ 

 
 
 

Klasa IV 

Wszystkie   pozostałe książki zostaną zakupione  przez szkołę do odebrania we wrześniu 

Religia "Miejsca pełne BOGACTW-
katechizm + zeszyt ćwiczeń 

Jedność można odkupić, 
zeszyt ćw. nowy 
 

Język niemiecki "WIR SMART 1" - 
podręcznik + zeszyt ćwiczeń 

LektorKlett proszę kupić zeszyt 
ćwiczeń i 
podręcznik 

 
 
Klasa V  

Wszystkie pozostałe książki  zostaną zakupione  przez szkołę do odebrania we wrześniu 

Religia Spotkania  uBOGAcające- 
katechizm + zeszyt ćwiczeń 

Jedność można odkupić , 
zeszyt ćw. nowy 

Język niemiecki " WIR SMART 2 " - podręcznik 
+ zeszyt ćwiczeń 

LektorKlett proszę kupić zeszyt 
ćwiczeń , 
podręcznik można 
odkupić 

 
 
 
Klasa VI 

Wszystkie pozostałe  książki  zostaną zakupione  przez szkołę do odebrania we wrześniu 

Religia Tajemnice BOGAtego życia – 
katechizm + zeszyt ćwiczeń 

Jedność można odkupić , 
zeszyt ćw. nowy 

Język niemiecki " WIR SMART 3 " język 
niemiecki dla klasy 6 - 
podręcznik + zeszyt ćwiczeń 

LektorKlett proszę kupić zeszyt 
ćwiczeń , 
podręcznik można 
odkupić 

Klasa VII  Wszystkie książki  zostaną zakupione  przez szkołę do odebrania we wrześniu 

Religia Błogosławieni , którzy szukają 
Jezusa - katechizm 

Jedność można odkupić lub 
kupić nowy 

Klasa VIII Wszystkie książki  zostaną zakupione  przez szkołę do odebrania we wrześniu 

Religia Błogosławieni , którzy ufają 
Jezusowi - katechizm 

Jedność można odkupić lub 
kupić nowy 



 


