
Podręczniki	  obowiązujące	  w	  roku	  szkolnym	  2016/2017	  w	  Szkole	  Podstawowej	  z	  Oddziałami	  
Przedszkola	  im.	  J.	  I.	  Kraszewskiego	  w	  Wisznicach	  

Klasa	  VI 
KL. PRZEDMIOT TYTUŁ	  (AUTOR) WYDAWCA	  

(nr	  ISBN)

VI

J.	  Polski

Cykl/Seria:	  	  
„Teraz	  polski!”	  Podręcznik	  do	  kształcenia	  literackiego,	  kulturowego	  i	  językowego	  dla	  klasy	  6	  wraz	  z	  
dodatkiem	  „Sprawdź	  się!/O	  świętach”	  
Autor:	  Anna	  Klimowicz	  

+„Teraz	  polski!”  
Zeszyt	  ćwiczeń	  dla	  klasy	  6	  
Autor:	  A.	  Marcinkiewicz

	  	  Nowa	  Era	  

książka	  
ISBN:	  978-‐83-‐267-‐1948-‐6	  
ćwiczenia	  
ISBN:	  978-‐83-‐267-‐1949-‐3	  

J.	  Angielski

Cykl/Seria:	  Discover	  English	  3	  -‐	  książka	  ucznia	  
Autor:	  Jayne	  Wildman	  

+	  Discover	  English	  3	  -‐	  zeszyt	  ćwiczeń	  +	  CD	  
Autor:	  Izabella	  Hearn

Pearson	  

książka	  
ISBN:	  9788361243441	  
ćwiczenia	  
ISBN:	  9788361243489

J.	  Rosyjski

Cykl/Seria:	  „Cmyneнu	  3”(Stupieni	  3)	  
	  Podręcznik	  z	  ćwiczeniami	  i	  płytą	  CD	  dla	  klasy	  6.	  szkoły	  podstawowej	  

Autor:	  Beata	  Gawęcka-‐Ajchel,	  Anna	  Żelezik

WSiP	  

książka	  
ISBN:	  9788302141904



VI

Matematyka

Cykl/Seria:	  „Matematyka	  z	  kluczem”	  Podręcznik,	  klasa	  6	  
Autor:	  Marcin	  Braun,	  Agnieszka	  Mańkowska,	  Małgorzata	  Paszyńska	  

+ „Matematyka	  z	  kluczem”Zeszyt	  ćwiczeń,	  klasa	  6,	  część	  1	  i	  2	  
Autor:	  Marcin	  Braun,	  Agnieszka	  Mańkowska,	  Małgorzata	  Paszyńska

GWO	  

książka	  
ISBN:	  978-‐83-‐267-‐0376-‐8	  
ćwiczenia	  cz.	  1	  
ISBN:	  978-‐83-‐267-‐0386-‐7	  
ćwiczenia	  cz.	  2	  
ISBN:	  978-‐83-‐267-‐0599-‐1

Zajęcia	  
techniczne

Kontynuacja	  podręcznika	  z	  klasy	  5	  

Cykl/Seria:	  „Jak	  to	  działa?”	    
Podręcznik	  z	  ćwiczeniami	  i	  dodatkiem	  Rysunek	  techniczny	  	  kl.	  4-‐6	  	  

Autor:	  Lech	  Łabecki,	  Marta	  Łabecka

	  	  Nowa	  Era	  

książka	  
ISBN:	  978-‐83-‐267-‐1981-‐3

Przyroda

Cykl/Seria:	  PRZYRODO,	  WITAJ!	  PODRĘCZNIK.	  KLASA	  6	  
Autor:	  Ewa	  Gromek,	  Ewa	  Kłos,	  Wawrzyniec	  Kooa,	  Ewa	  Laskowska,	  Andrzej	  Melson	  

+	  PRZYRODO,	  WITAJ!	  ZESZYT	  ĆWICZEŃ.	  KLASA	  6	  
Autor:	  Ewa	  Gromek,	  Ewa	  Kłos,	  Wawrzyniec	  Kooa,	  Ewa	  Laskowska,	  Andrzej	  Melson

WSiP	  
książka	  
ISBN:	  9788302145155	  
ćwiczenia	  cz.	  1	  
ISBN:	  9788302145162

Historia	  i	  
społeczeństwo

Cykl/Seria:	  „Wczoraj	  i	  dziś”	  Podręcznik	  do	  historii	  i	  społeczeństwa	  dla	  klasy	  6	  +	  CD	  
Autor:	  Grzegorz	  Wojciechowski	  	  

+	  „Wczoraj	  i	  dziś”	  Zeszyt	  ucznia,	  klasa	  6	  
Autor:	  Tomasz	  Maćkowski	  

Nowa	  Era	  

książka	  
ISBN:	  978-‐83-‐267-‐1855-‐7	  
ćwiczenia	  
ISBN:	  978-‐83-‐267-‐1886-‐1



Muzyka

Kontynuacja	  podręcznika	  z	  klasy	  5	  

Cykl/Seria:	  „I	  gra	  muzyka!”	  Podręcznik	  z	  dodatkiem	  "Zagrajmy"	  i	  "Zaśpiewajmy"	  i	  płytą	  dla	  klas	  4-‐6	  
Autor:	  Monika	  Gromek,	  Grażyna	  Kilbach	  

+„I	  gra	  muzyka!”	  Zeszyt	  ucznia	  do	  muzyki	  dla	  klas	  4-‐6	  szkoły	  podstawowej	  
Autor:	  Monika	  Gromek,	  Grażyna	  Kilbach

Nowa	  Era	  

książka	  
ISBN:	  978-‐83-‐267-‐1940-‐0	  
ćwiczenia	  
ISBN:	  978-‐83-‐267-‐0916-‐6

VI

Religia

Cykl/Seria:	  Klasa	  VI	  "Tajemnice	  BOGAtego	  życia"	  Podręcznik	  do	  nauki	  religii	  

Autor:	  ks.	  dr	  Krzysztof	  Mielnicki,	  Elżbieta	  Kondrak,	  Ewelina	  Parszewska	  
Jedność	  

ISBN:	  978-‐83-‐7660-‐912-‐6	  

Zajęcia	  
komputerowe

Kontynuacja	  podręcznika	  z	  klasy	  5	  

Cykl/Seria:	  „Lubię	  to!”	  Podręcznik	  mulvmedialny	  do	  zajęć	  komputerowych,	  klasa	  4-‐6	  +	  pendrive	  +	  
zbiór	  zadań.	  Zajęcia	  komputerowe.	  Lubię	  to!	  	  
Autor:	  Michał	  Kęska	  

	  	  Nowa	  Era	  

ISBN:	  978-‐83-‐267-‐0479-‐6

Plastyka

Kontynuacja	  podręcznika	  z	  klasy	  5	  

Cykl/Seria:	  „Do	  dzieła!”	  -‐	  podręcznik	  do	  plastyki	  dla	  klas	  4-‐6	  +	  CD	  Historia	  sztuki	  

Autor:	  J.	  Lukas,	  K.	  Onak	  

Nowa	  Era	  

ISBN:	  978-‐83-‐267-‐0385-‐0


