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Wykaz podręczników na  rok szkolny 2015/2016 obowiązujących w Zespole 
Szkół Samorządowych w Chełchach 

 

Punkt Przedszkolny  

· „Odkrywam siebie. Czterolatek.” Wydawnictwo MAC Edukacja,  
autor Wiesława Żaba- Żabińska 

· „Kraina przedszkolaka. Teczka trzylatka.” Wydawnictwo MAC Edukacja, 
autor Beata Szurowska     

 

Klasa „O”  

· „Odkrywam siebie-Szkoła tuż-tuż” Wydawnictwo MAC Edukacja  

· „Jezus mnie kocha kl.O” ks. Stanisław Łabendowicz  

 

Klasa I  

· Podręcznik rządowy do klasy I „Nasza Szkoła”   

· „Nasze ćwiczenia” ( do podręcznika MEN)- Wydawnictwo Nowa Era  

· „Oxford  Explorers”- podręcznik do klasy I  

· „Oxford  Explorers”- ćwiczenia do klasy I 

Wyżej wymienione podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymają bezpłatnie 
ze szkoły w miesiącu IX2015.   

· „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”- podręcznik do religii Wydawnictwo 
Świętego Wojciecha 

 

Klasa II  

· Podręcznik rządowy do klasy II „Nasza Szkoła”   
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· Ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej „Nasza szkoła” część 1-4 (do 
podręcznika MEN)- Wydawnictwo Operon   

· „Oxford  Explorers 2”- podręcznik do klasy I  

· „Oxford  Explorers 2”- ćwiczenia do klasy I 

Wyżej wymienione podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymają bezpłatnie 
ze szkoły w miesiącu IX2015.   

· „Kochamy Pana Jezusa 2” podręcznik + karty pracy , Wydawnictwo 
Święty Wojciech  

 

Klasa III 

· „Nowe już w szkole klasa III.” Wydawnictwo Nowa Era.  

· „New Happy House 3.” podręcznik i ćwiczenia.  

· „Przyjmujemy Pana Jezusa” Wydawnictwo Świętego Wojciecha 

 

Klasa IV 

· Język polski: „Teraz polski”- podręcznik + zeszyt ćwiczeń 
Wydawnictwo Nowa Era  

· Historia: „Wczoraj i dziś 4 ” podręcznik do historii + zeszyt ćwiczeń 
Wydawnictwo Nowa Era   

· Przyroda: „Tajemnice przyrody” podręcznik + zeszyt ćwiczeń 
Wydawnictwo Nowa Era  

· Muzyka: „Muzyczny świat” podręcznik do muzyki do klasy IV. 
Wydawnictwo Mac Edukacja  

· Plastyka: „Lubię tworzyć” podręcznik do plastyki do klasy IV. 
Wydawnictwo Mac Edukacja.  

· Języka angielski: „Steps Forward 1” wydawnictwo Oxford  
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· Matematyka: „Matematyka z kluczem” + ćwiczenia Wydawnictwo 
Nowa Era 

Wyżej wymienione podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymają bezpłatnie 
ze szkoły w miesiącu IX2015.   

 

Klasa V   

· Język polski: „Teraz polski 5” podręcznik do kształcenia literackiego , 
kulturowego i językowego Wydawnictwo Nowa Era+ zeszyt ćwiczeń  

· Język angielski: „Steps In English 2” podręcznik Wydawnictwo Oxford  

· Matematyka: „Matematyka z kluczem 5” podręcznik i ćwiczenia 
Wydawnictwo  Nowa Era   

· Historia: „Wczoraj i dziś 5” podręcznik + ćwiczenia Wydawnictwo 
Nowa Era 

· Przyroda: „Tajemnice przyrody 5” podręcznik + zeszyt ćwiczeń  
Wydawnictwo Nowa Era  

·  Plastyka: „Lubię tworzyć” podręcznik do plastyki dla klasy V  
Wydawnictwo Mac  Edukacja 

· Muzyka: „Muzyczny świat” podręcznik do muzyki dla klasy V 
Wydawnictwo Mac Edukacja  

 

Klasa VI  ( podręczniki do nowej podstawy programowej) 

· Język polski: „Teraz polski” podręcznik do kształcenia literackiego, 
kulturowego dla klasy VI+ zeszyt ćwiczeń dla klasy VI (numer 
dopuszczenia 538/3/2014)  autor:  A.Klimowicz,  Wydawnictwo Nowa 
Era  

· Historia: „Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla 
klasy VI.” + zeszyty ćwiczeń część 1 i 2 (numer dopuszczenia 
443/3/2014) 

Autor: Grzegorz Wojciechowski, Wydawnictwo Nowa Era  
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· Matematyka: „Matematyka z kluczem podręcznik do klasy VI” + 
zeszyt ćwiczeń część 1 i 2 , Wydawnictwo Nowa Era  

· Język angielski: Język angielski „Steps In English 3” podręcznik , 
Wydawnictwo: Oxford 

· Przyroda: „Tajemnice przyrody podręcznik do klasy VI”  
+zeszyt ćwiczeń część 1 i 2 , Wydawnictwo: Nowa Era 

· Muzyka: „Muzyczny świat do klasy VI” Wydawnictwo :Mac 
Edukacja  

· Plastyka: „Lubię tworzyć do klasy VI” Wydawnictwo: Mac Edukacja 

 

Klasa I gimnazjum  

· Język niemiecki: „Magnet 1”+ zeszyt ćwiczeń autor: G.Motta  

Wydawnictwo: Lektorklett 

· Język polski: „Słowa na czasie 1” podręcznik + ćwiczenia 
Wydawnictwo Nowa Era  

· Język angielski: „New English Plus 2” Wydawnictwo:Oxford 

· Fizyka: „Spotkania z fizyką” podręcznik część  1 i 2  oraz ćwiczenia 
część 1 i 2 autorzy: Grażyna Frnacuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria 
Nawrotny-Róóżańska, Wydawnictwo: Nowa Era  

· Muzyka: „Muzyczny świat podręcznik do muzyki dla gimnazjum” 
Wydawnictwo: Mac Edukacja  

· Matematyka: „Matematyka 2001” Wydawnictwo: WSiP  

· Biologia: „Puls życia” podręcznik + zeszyt ćwiczeń 
Wydawnictwo:Nowa Era  

· Chemia: „Chemia Nowej Ery”  Wydawnictwo: Nowa Era  

· Historia: „Śladami przeszłości” podręcznik + zeszyt ćwiczeń 
Wydawnictwo: Nowa Era  
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· Geografia: „Planeta Nowa podręcznik do klasy 1 gimnazjum” + 
ćwiczenia i Atlas geograficzny  

Wyżej wymienione podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymają bezpłatnie ze 
szkoły w miesiącu IX2015.   

 

Klasa II gimnazjum  

· Język niemiecki: „Magnet 2” podręcznik + zeszyt ćwiczeń 
Wydawnictwo: Lerktorklett 

· Język polski: „Słowa na czasie 2” podręcznik + ćwiczenia 
Wydawnictwo: Nowa Era 

· Język angielski: „English Plus 3” podręcznik Wydawnictwo: Oxford 

· Muzyka: „Muzyczny świat podręcznik dla gimnazjum” 
Wydawnictwo: Mac Edukacja 

· Wos: „Dziś i jutro” część 1 podręcznik do wiedzy o społeczeństwie, 
Wydawnictwo: Nowa Era  

· Fizyka: „Spotkania z fizyką” podręcznik  część 3 i zeszyt ćwiczeń 
część 3    wydawnictwo: Nowa Era  

· Chemia: „Chemia Nowej Ery” podręcznik część 2  
Wydawnictwo: Nowa Era   

· Biologia: „Puls życia” podręcznik część 2 i ćwiczenia część 2 
Wydawnictwo: Nowa Era 

· Geografia: „Planeta Nowa podręcznik do geografii dla klasy II 
gimnazjum” + ćwiczenia oraz atlas geograficzny z klasy I ( w II 
semestrze potrzebny będzie podręcznik do klasy III gimnazjum+ 
ćwiczenia)  

· Historia: „Śladami przeszłości 2” + zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo: 
Nowa Era  

· Matematyka: „Matematyka 2001” podręcznik + ćwiczenia  
Wydawnictwo: WSiP  
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· Plastyka: „Sztuka w zasięgu ręki. Podręcznik do plastyki dla 
gimnazjum” Wydawnictwo: Mac Edukacja 

 

Klasa III gimnazjum 

· Język polski: „Słowa na czasie 3” podręcznik i ćwiczenia 
Wydawnictwo: Nowa Era 

· Matematyka: „Matematyka 2001” podręcznik + ćwiczenia część 1 i 
2 Wydawnictwo: WSiP (numer dopuszczenia 39/3/2009)  

· Historia: „Śladami przeszłości 3” podręcznik i ćwiczenia 
Wydawnictwo: Nowa Era  (numer dopuszczenia: 60/3/2011) 

· Język angielski: „New Oxford Gimnazjum Expert” podręcznik  
(numer dopuszczenia: 349/2011), Wydawnictwo: Oxford  

· Fizyka: „Spotkania z fizyką” część 4 i ćwiczenia (numer 
dopuszczenia : 93/4/2009)  

· Geografia: „Planeta Nowa 3” + ćwiczenia Wydawnictwo: Nowa Era  

· Biologia: „Puls życia” podręcznik część 3 + ćwiczenia Wydawnictwo: 
Nowa Era  

· Chemia : „Chemia Nowej Ery” podręcznik część 3 + ćwiczenia 
(numer dopuszczenia: 49/3/2010)  

· Język niemiecki: „Magnet 3” podręczniki + ćwiczenia 
Wydawnictwo:Lektorklett 

· Plastyka „Sztuka w zasięgu ręki. Podręcznik do plastyki dla 
gimnazjum” kontynuacja z klasy II Wydawnictwo: Mac Edukacja  

· Muzyka: „Muzyczny świat. Podręcznik do muzyki dla gimnazjum.” 
kontynuacja z klasy II gimnazjum. Wydawnictwo MAC Edukacja   

· Wos: Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie część 2 – zielony 
wydawnictwo: KROSS + zeszyt ćwiczeń 2 wydawnictwo: KROSS  


