
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW- (tytuł - wydawnictwo) 

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I  st.  na rok szkolny 2014 / 2015 
 

KLASA 1a- p. A. Cichecka          - podręcznik rządowy 
 

Zestaw dodatkowy - wyd. DIDASKO 
 

KLASA 1b- p. A. Piwowarska    - podręcznik rządowy 
 

Zestaw dodatkowy - wyd. DIDASKO 
 

KLASA 1c- p. R. Foryś               - podręcznik rządowy 
 

Zestaw dodatkowy - wyd. NOWA  ERA 
 

Język angielski – Oxford Explorers 1 (podręcznik i ćwiczenia); wyd. Oxford University 

Press 
 

Religia – „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” red. ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak; wyd. św. 

Wojciech Poznań (podręcznik  i karty pracy) 
 

KLASA 2a- p. A. Pustuła – Kunowska 

Pakiet „Elementarz XXI wieku” wyd. Nowa Era 
 

KLASA 2b- p. I. Szymańska - Nowicka 

Pakiet „Elementarz XXI wieku” wyd. Nowa Era 
 

KLASA 2c- p. J. Grabowska 

Pakiet „Elementarz XXI wieku” wyd. Nowa Era 
 

Język angielski – Treetops 2 (podręcznik i ćwiczenia); wyd. Oxford University Press 
 

Religia – „Kochamy Pana Jezusa” red. ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak; wyd. św. Wojciech 

Poznań (podręcznik i karty pracy)  
 

KLASA 3a- p. B. Matuszewska 

Pakiet „Nowe już w szkole” klasa 3; wyd. Nowa Era 
 

KLASA 3b- p. B. Moryń - Kaczor 

Pakiet „Nowe już w szkole” klasa 3; wyd. Nowa Era 
 

KLASA 3c- p. J. Ciesielska 

Pakiet „Nowe już w szkole” klasa 3; wyd. Nowa Era 
 

Język angielski – Treetops 3 (podręcznik i ćwiczenia); wyd. Oxford University Press 
 

Religia – „ Przyjmujemy Pana Jezusa” – podręcznik do klasy 3; red. ks. prof. J. Szpet, D. 

Jackowiak; wyd. św. Wojciech Poznań (podręcznik i karty pracy) 
 

 



 

KLASY 4 

 

Język polski – M. Derlukiewicz – „Słowa na start” – podręcznik do kształcenia literackiego 

A.Wojciechowska – „Słowa na start” – podręcznik do kształcenia językowego część I i II; 

wyd. Nowa Era 
 

Język angielski – „Team Up 1” (podręcznik i ćwiczenia); wyd. Oxford University Press 
 

Historia – „Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii i społeczeństwa oraz zeszyt ucznia; 

wyd. Nowa Era 
 

Matematyka – podręcznik (wersja ze „ślimakiem” na okładce), trzy zeszyty ćwiczeń: 

ułamki, liczby naturalne, figury geometryczne;  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 
 

Przyroda – podręcznik „Na tropach przyrody” – M. Braun, W. Grajkowski     

Zeszyt ćwiczeń „ Na tropach przyrody” – wyd. Nowa Era 

Atlas przyroda –„Świat wokół nas”; wyd. Nowa Era 
  
Religia – „Jestem chrześcijaninem” religia klasa 4; wyd. św. Wojciecha Poznań; red. ks. 

prof. J. Szpet, D. Jackowiak; podręcznik i karty pracy 
 

Kształcenie słuchu – „Solfeż elementarny klasy 4”,  „Dyktanda elementarne kl. 4”;              

wyd. TRIANGIEL 
 

Audycje muz. – „ W krainie muzyki”- A. Kreiner – Bogdańska; wyd. PWM   

 

Plastyka - "Ciekawi świata" -  wyd. OPERON - podręcznik ( BEZ ZESZYTU ĆWICZEŃ) 

 

Zajęcia komputerowe -  Zajęcia komputerowe " Odkrywamy na nowo”  

G. i W. Hermanowscy, wyd. Operon 

 

       

 

KLASY  5 

 

Język polski – M. Derlukiewicz „Słowa na start!” - podręcznik  

A.Wojciechowska „Słowa na start!” – podręcznik do kształcenia językowego – cz. I i II;   

wyd. Nowa Era 
   
Język angielski – w dalszym ciągu „ Winners plus 1” 
 

Historia – G. Wojciechowski – „Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii i społeczeństwa 

T. Maćkowski – „Wczoraj i dziś” – zeszyt do historii i społeczeństwa; wyd. Nowa Era 
 

Matematyka – podręcznik (wersja ze „ślimakiem” na okładce), trzy zeszyty ćwiczeń: 

ułamki, liczby naturalne, figury geometryczne;  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 
 



Przyroda – „Na tropach przyrody” – podręcznik i dwa zeszyty ćwiczeń – M. Braun, W. 

Grajkowski; wyd. Nowa Era        
 

Religia – „ Wierzę w Boga” podręcznik dla klasy 5; red. ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak; 

św. Wojciech – Poznań, podręcznik i karty pracy 
 

Kształcenie słuchu – Solfeż elementarny klasy 5; wyd. TRIANGIEL 

 

Plastyka - kontynuacja z klasy 4  

 

Zajęcia komputerowe -  kontynuacja z klasy 4 

 

Zajęcia techniczne - „Zajęcia techniczne - część komunikacyjna” U. Białka, J. Chrabąszcz 

                                    „Zajęcia techniczne - część techniczna” U. Białka   wyd. Operon 

 

 

 

KLASY 6 

 

Język polski – „ Słowa na start!” - podręcznik 

„Słowa na start!” – podręcznik do kształcenia językowego; wyd. Nowa Era 
 

Język angielski – „Steps in English 3” – Sylvia Wheeldon and Paul Shipton, Oxford 

University Press 
 

Historia –    „Wczoraj i dziś”- podręcznik do historii i społeczeństwa 

„Wczoraj i dziś”-  zeszyt ucznia; wyd. Nowa Era 
          
Matematyka – – podręcznik (wersja ze „ślimakiem” na okładce), trzy zeszyty ćwiczeń: 

ułamki, liczby naturalne, figury geometryczne; wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe  
 

Przyroda –  „Na tropach przyrody” – podręcznik i dwa zeszyty ćwiczeń – M. Braun, W. 

Grajkowski; wyd. Nowa Era       
 

Religia – „Wierz w Kościół” podręcznik dla klasy VI; ; red. ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak; 

św. Wojciech – Poznań 2013, podręcznik i karty pracy 
 

Kształcenie słuchu- Solfeż elementarny klasy VI; wyd. TRIANGIEL 

 

Zajęcia komputerowe -  kontynuacja z klasy 4 i 5 

 

Zajęcia techniczne-  kontynuacja z klasy 4 i 5 

 

         

 

 

 

 



 


