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w  roku szkolnym 2019/2020 
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Uchwała nr II/2./2019 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. prof. Adama Wodziczki  
w Gnieźnie 

z dnia 30 sierpnia 2019 roku 

w sprawie  Szkolnego Zestawu Programów Nauczania 

Na podstawie art. 22a, ust 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) uchwala , co następuje: 

§ 1 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 12 im. prof. Adama Wodziczki 

w Gnieźnie wyraża pozytywną opinię o SZKOLNYM ZESTAWIE 

PROGRAMÓW NAUCZANIA na rok szkolny 2019/2020, który stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Uchwałę przekazuje się do realizacji dyrektorowi szkoły. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 
2019r. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
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ZARZĄDZENIE 4/D/2019 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12  
im. prof. Adama Wodziczki w Gnieźnie 

z dnia 12 września 2019 roku 

w  sprawie SZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW NAUCZANIA 

Działając na podstawie art. 22a Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
(Dz. U. z 2017r.  poz. 2198, ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Dopuszczam do użytku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 12 w Gnieźnie programy 
nauczania określone w Szkolnym zestawie nauczania w roku szkolnym 2019/2020. 

§ 2 

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2019/2020 jest określony 
w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 
2019 roku. 

Gniezno, dnia 12 września 2019 r. 
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SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
 

klasa pierwsza     od 1 „a” do 1 ”d ” 

nazwa programu „Elementarz Odkrywców” 

numer dopuszczenia programu do użytku 1/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa druga     od 2 „a” do 2 ”d ” 

nazwa programu „Elementarz Odkrywców” 

numer dopuszczenia programu do użytku 1/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa trzecia      od 3 „a” do 3 „e” 

nazwa programu „Elementarz Odkrywców” 

numer dopuszczenia programu do użytku 1/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

JĘZYK POLSKI 

klasa czwarta   od 4 „a” do 4 „b” 

nazwa programu Nowe słowa na start! Program nauczania j.polskiego 

numer dopuszczenia programu do użytku 2/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa piąta   od 5 „a” do 5 „f” 

nazwa programu Nowe słowa na start! Program nauczania j.polskiego 

numer dopuszczenia programu do użytku 2/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa szósta   od 6„a”  do 6 „f” 

nazwa programu Nowe słowa na start! Program nauczania j.polskiego 

numer dopuszczenia programu do użytku 2/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa siódma   od 7„a”  do 7 „d” 

nazwa programu Nowe słowa na start! Program nauczania j.polskiego 

numer dopuszczenia programu do użytku 3/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 
klasa ósma   od 8„a”  do 8 „d” 
nazwa programu Nowe słowa na start! Program nauczania j.polskiego 
numer dopuszczenia programu do użytku 3/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 
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JĘZYK ANGIELSKI 

klasa pierwsza   od 1 „a” do 1 „d” 

nazwa programu Język angielski I etap 

numer dopuszczenia programu do użytku 4/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa druga   od 2 „a” do 2 „d” 

nazwa programu Język angielski I etap 

numer dopuszczenia programu do użytku 4/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa trzecia od 3 „a” do 3 „e” 

nazwa programu Język angielski I etap 

numer dopuszczenia programu do użytku 4/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa czwarta   od 4„a”  do 4 „b” 

nazwa programu Język angielski II etap 

numer dopuszczenia programu do użytku 5/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 1 września 2017 

klasa piąta   od 5„a”  do 5 „f” 

nazwa programu Język angielski II etap 

numer dopuszczenia programu do użytku 5/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 1 września 2017 

klasa szósta  od 6„a”  do 6 „f” 

nazwa programu Język angielski II etap 

numer dopuszczenia programu do użytku 5/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 1 września 2017 

klasa siódma  od 7 „a” do 7 ”d” 

nazwa programu Język angielski II etap 

numer dopuszczenia programu do użytku 6/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa ósma  od 8 „a” do 8 ”d” 

nazwa programu Język angielski II etap 

numer dopuszczenia programu do użytku 6/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 
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JĘZYK NIEMIECKI  

klasa siódma   od 7 „a” do 7 „d” 

nazwa programu Język angielski I etap 

numer dopuszczenia programu do użytku 7/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa ósma   od 8 „a” do 8 „d” 

nazwa programu Język angielski I etap 

numer dopuszczenia programu do użytku 7/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

 

HISTORIA 

klasa czwarta  od  4 „a” do 4 „b” 

nazwa programu Program nauczania historii „Wczoraj i dziś” 

numer dopuszczenia programu do użytku 8/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa piąta  od  5 „a” do 5 „f” 

nazwa programu Program nauczania historii „Wczoraj i dziś” 

numer dopuszczenia programu do użytku 8/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa szósta  od  6 „a” do 6 „f” 

nazwa programu Program nauczania historii „Wczoraj i dziś” 

numer dopuszczenia programu do użytku 8/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa siódma  od  7 „a” do 7 „d” 

nazwa programu Program nauczania historii „Wczoraj i dziś” 

numer dopuszczenia programu do użytku 9/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa ósma  od  8 „a” do 8 „d” 

nazwa programu Program nauczania historii „Wczoraj i dziś” 

numer dopuszczenia programu do użytku 9/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 
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PRZYRODA 

klasa czwarta  od  4 „a”  do  4 „b” 

nazwa programu Program nauczania przyrody „Tajemnice przyrody” 

numer dopuszczenia programu do użytku 10/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

 

BIOLOGIA 

klasa piąta  od  5 „a”  do  5 „f” 

nazwa programu Program nauczania biologii „Puls życia” 

numer dopuszczenia programu do użytku 2/2018 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 3 września 2018 

klasa szósta  od  6 „a”  do  6 „f” 

nazwa programu Program nauczania biologii „Puls życia” 

numer dopuszczenia programu do użytku 2/2018 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 3 września 2018 

klasa siódma  od  7 „a”  do  7 „d” 

nazwa programu Program nauczania biologii „Puls życia” 

numer dopuszczenia programu do użytku 11/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa ósma  od  8 „a”  do  8 „d” 

nazwa programu Program nauczania biologii „Puls życia” 

numer dopuszczenia programu do użytku 11/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 
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MATEMATYKA 

klasa czwarta od 4 „a” do 4 „b” 

nazwa programu Matematyka z plusem 

numer dopuszczenia programu do użytku 12/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa piąta od 5 „a” do 5 „f” 

nazwa programu Matematyka z plusem 

numer dopuszczenia programu do użytku 12/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa szósta od 6 „a” do 6 „f” 

nazwa programu Matematyka z plusem 

numer dopuszczenia programu do użytku 12/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa siódma  od 7„a”  do 7 „d” 

nazwa programu Matematyka z plusem 

numer dopuszczenia programu do użytku 13/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa ósma  od 8„a”  do 8 „d” 

nazwa programu Matematyka z plusem 

numer dopuszczenia programu do użytku 13/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 
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GEOGRAFIA 

klasa piąta  od  5 „a”  do  5 „f” 

nazwa programu Program nauczania geografii „Planeta Nowa” 

numer dopuszczenia programu do użytku 1/2018 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 3 września 2018 

klasa szósta  od  6 „a”  do  6 „f” 

nazwa programu Program nauczania geografii „Planeta Nowa” 

numer dopuszczenia programu do użytku 1/2018 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 3 września 2018 

klasa siódma  od  7 „a”  do  7 „d” 

nazwa programu Program nauczania geografii „Planeta Nowa” 

numer dopuszczenia programu do użytku 14/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa ósma  od  8„a”  do  8 „d” 

nazwa programu Program nauczania geografii „Planeta Nowa” 

numer dopuszczenia programu do użytku 14/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

FIZYKA 

klasa siódma  od  7 „a”  do  7 „d” 

nazwa programu Program nauczania „Spotkania z fizyką” 

numer dopuszczenia programu do użytku 15/2017 

data dopuszczenia programu do użytku 
z dnia 4 września 2017 

klasa ósma  od  8 „a”  do  8 „d” 

nazwa programu Program nauczania „Spotkania z fizyką” 

numer dopuszczenia programu do użytku 15/2017 

data dopuszczenia programu do użytku 
z dnia 4 września 2017 
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CHEMIA 

klasa siódma  od  7 „a”  do  7 „d” 

nazwa programu Program nauczania „Chemia Nowej Ery” 
numer dopuszczenia programu do użytku 16/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa ósma  od  8 „a”  do  8 „d” 

nazwa programu Program nauczania „Chemia Nowej Ery” 
numer dopuszczenia programu do użytku 16/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

PLASTYKA 

klasa czwarta od 4 „a” do 4 „b” 

nazwa programu Plastyka w klasie czwartej 

numer dopuszczenia programu do użytku 17/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa piąta od 5 „a” do 5 „f” 

nazwa programu Plastyka w klasie piątej 

numer dopuszczenia programu do użytku 17/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa szósta od 6 „a” do 6 „f” 

nazwa programu Plastyka w klasie szóstej 

numer dopuszczenia programu do użytku 17/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa siódma  od 7„a”  do 7 „d” 

nazwa programu Plastyka w klasie siódmej 

numer dopuszczenia programu do użytku 18/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 
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MUZYKA 

klasa czwarta od 4 „a” do 4 „b” 

nazwa programu „Muzyka” klasa czwarta 

numer dopuszczenia programu do użytku 19/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa piata od 5 „a” do 5 „f” 

nazwa programu „Muzyka” klasa piąta 

numer dopuszczenia programu do użytku 19/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa szósta od 6 „a” do 6 „f” 

nazwa programu „Muzyka” klasa szósta 

numer dopuszczenia programu do użytku 19/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa siódma  od 7„a”  do 7 „d” 

nazwa programu „Muzyka” klasa siódma 

numer dopuszczenia programu do użytku 20/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

 

TECHNIKA 

klasa czwarta od 4 „a” do 4 „b” 

nazwa programu Program nauczania „Jak to działa” 

numer dopuszczenia programu do użytku 21/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa piąta od 5 „a” do 5 „f” 

nazwa programu Program nauczania „Jak to działa” 

numer dopuszczenia programu do użytku 21/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa szósta od 6 „a” do 6 „f” 

nazwa programu Program nauczania „Jak to działa” 

numer dopuszczenia programu do użytku 21/2017 

data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 
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INFORMATYKA 

klasa czwarta od 4 „a” do 4 „b” 

nazwa programu Program nauczania „Informatyka” 
numer dopuszczenia programu do użytku 22/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa piąta od 5 „a” do 5 „f” 

nazwa programu Program nauczania „Informatyka” 
numer dopuszczenia programu do użytku 22/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa szósta od 6 „a” do 6 „f” 

nazwa programu Program nauczania „Informatyka” 
numer dopuszczenia programu do użytku 22/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa siódma od 7 „a” do 7 „d” 

nazwa programu Program nauczania „Informatyka” 
numer dopuszczenia programu do użytku 23/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa ósma od 8 „a” do 8 „d” 

nazwa programu Program nauczania „Informatyka” 
numer dopuszczenia programu do użytku 23/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

 

  



Dokument  szkolny 

Zestaw Programów Nauczania /  Wykaz Podręczników _ 2019/2020             Szkoła Podstawowa nr 12 im. prof. A. Wodziczko w Gnieźnie 

13 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

klasa czwarta od 4 „a” do 4 „b” 

nazwa programu 
Program nauczania wychowania fizycznego 

dla ośmioklasowej szkoły podstawowej 
numer dopuszczenia programu do użytku 25/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017r. 

klasa 
piąta 5 „a” sportowa dziewczęta profil  

piłka ręczna 

nazwa programu Program „Odkrywamy piłkę ręczną” 

numer dopuszczenia programu do użytku 24/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017r.. 

klasa piąta od 5 „b” do 5 „f” 

nazwa programu 
Program nauczania wychowania fizycznego 

dla ośmioklasowej szkoły podstawowej 
numer dopuszczenia programu do użytku 25/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017r. 

klasa 
szósta 6 „a” sportowa dziewczęta profil  

piłka ręczna 

nazwa programu Program „Odkrywamy piłkę ręczną” 

numer dopuszczenia programu do użytku 24/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017r.. 

klasa szósta od 6 „b” do 6 „f” 

nazwa programu 
Program nauczania wychowania fizycznego 

dla ośmioklasowej szkoły podstawowej 
numer dopuszczenia programu do użytku 25/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017r. 

klasa 
siódma 7 „a” sportowa dziewczęta  

profil piłka ręczna 

nazwa programu Program „Odkrywamy piłkę ręczną” 

numer dopuszczenia programu do użytku 26/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017r.. 

klasa siódma od 7 „b” do 7 „d” 7 „a” - chłopcy 

nazwa programu 
Program nauczania wychowania fizycznego 

dla ośmioklasowej szkoły podstawowej 
numer dopuszczenia programu do użytku 27/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017r. 
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klasa 
ósma 8 „a” sportowa dziewczęta  

profil piłka ręczna 

nazwa programu Program „Odkrywamy piłkę ręczną” 

numer dopuszczenia programu do użytku 26/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017r.. 

klasa ósma od 8 „b” do 8 „d” 8 „a” - chłopcy 

nazwa programu 
Program nauczania wychowania fizycznego 

dla ośmioklasowej szkoły podstawowej 
numer dopuszczenia programu do użytku 27/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017r. 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

klasa ósma od 8 „a” do 8 „d” 

nazwa programu Program  

numer dopuszczenia programu do użytku 3/2018 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 3 września 2018r. 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

klasa ósma od 8 „a” do 8 „d” 

nazwa programu Program  

numer dopuszczenia programu do użytku 4/2018 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 3 września 2018r. 
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RELIGIA 

 

klasa pierwsza od 1„a” do 1 „d” 

nazwa programu 
Komisja Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski 
numer dopuszczenia programu do użytku 28/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

 klasa druga od 2„a” do 2 „d” 

nazwa programu 
Komisja Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski 
numer dopuszczenia programu do użytku 28/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa trzecia od 3„a”  do 3 „e” 

nazwa programu 
Komisja Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski 
numer dopuszczenia programu do użytku 28/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa czwarta od 4 „a” do 4 „b” 

nazwa programu 
Komisja Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski 
numer dopuszczenia programu do użytku 29/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

 klasa piąta od 5 „a” do 5 „f” 

nazwa programu 
Komisja Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski 
numer dopuszczenia programu do użytku 29/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa szósta od 6„a”  do 6 „f” 

nazwa programu 
Komisja Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski 
numer dopuszczenia programu do użytku 28/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa siódma od 7 „a” do 7 „d” 

nazwa programu 
Komisja Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski 
numer dopuszczenia programu do użytku 30/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa ósma od 8 „a” do 8 „d” 

nazwa programu Komisja Wychowania Katolickiego 
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Konferencji Episkopatu Polski 
numer dopuszczenia programu do użytku 30/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

klasa czwarta od 4 „a” do 4 „b” 

nazwa programu WDŻ – „Wędrując ku dorosłości” 

numer dopuszczenia programu do użytku 31/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

 klasa piąta od 5 „a” do 5 „f” 

nazwa programu WDŻ – „Wędrując ku dorosłości” 

numer dopuszczenia programu do użytku 31/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa szósta od 6„a”  do 6 „f” 

nazwa programu WDŻ – „Wędrując ku dorosłości” 

numer dopuszczenia programu do użytku 31/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa siódma od 7 „a” do 7 „d” 

nazwa programu WDŻ – „Wędrując ku dorosłości” 

numer dopuszczenia programu do użytku 32/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa ósma od 8 „a” do 8 „d” 

nazwa programu WDŻ – „Wędrując ku dorosłości” 

numer dopuszczenia programu do użytku 32/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 
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PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH 

klasa 
Wszystkie dzieci z dysfunkcjami wymagającymi 

wspomagania terapią pedagogiczną 

nazwa programu 
PROGRAM ZAJĘĆ  

KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH 
autor programu mgr Jolanta Borkowska 
numer dopuszczenia programu do użytku 4/TERAPIA-PED/2009 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 1 września 2009r. 

 

DORADZTWO ZAWODOWE 

klasa siódma od 7 „a” do 7 „d” 

nazwa programu Program nauczania „Wybieram przyszłość” 
autor programu mgr Martyna Pakuła 

numer dopuszczenia programu do użytku DORADZTWO_ZAWODOWE/33/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

klasa ósma od 8 „a” do 8 „d” 

nazwa programu Program nauczania „Wybieram przyszłość” 
autor programu mgr Martyna Pakuła 

numer dopuszczenia programu do użytku DORADZTWO_ZAWODOWE/33/2017 
data dopuszczenia programu do użytku z dnia 4 września 2017 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obowiązujący 

 

w Szkole Podstawowej Nr 12  

 im. prof. A. Wodziczki 

w  roku szkolnym 2019/2020 
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Klasa I   2019/2020 

(pakiet ministerialny – zapewnia szkoła) 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  

Elementarz odkrywców klasa 1– podręcznik - edukacja polonistyczna, 

przyrodnicza, społeczna cz.1-4 

Elementarz odkrywców – ćwiczenia - edukacja polonistyczna, 

przyrodnicza, społeczna" cz.1-4 

Elementarz odkrywców – podręcznik - edukacja matematyczna cz.1-2 

Elementarz odkrywców – ćwiczenia - edukacja matematyczna cz.1-2 

Elementarz odkrywców – informatyka  

Elementarz odkrywców – muzyka  

Edukacja wczesnoszkolna – Elementarz odkrywców (wyprawka) 

Wydawnictwo: Nowa Era 
 

JĘZYK ANGIELSKI 

Tiger 1  - podręcznik + zeszyt ćwiczeń 

Autor: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro 

Wydawnictwo: MACMILLAN 
 

RELIGIA (kupują rodzice) 

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa – podręcznik i karty pracy 

Autor: pod red. D. Jackowiak i ks. J. Szpeta 

Wydawnictwo: Księgarnia Św. Wojciecha 
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Klasa II   2019/2020 

(pakiet ministerialny – zapewnia szkoła) 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  

Elementarz odkrywców klasa 2 – podręcznik - edukacja polonistyczna, 

przyrodnicza, społeczna cz.1-4 

Elementarz odkrywców – ćwiczenia - edukacja polonistyczna, 

przyrodnicza, społeczna" cz.1-4 

Elementarz odkrywców – podręcznik - edukacja matematyczna cz.1-2 

Elementarz odkrywców – ćwiczenia - edukacja matematyczna cz.1-2 

Elementarz odkrywców – informatyka  

Elementarz odkrywców – muzyka  

Edukacja wczesnoszkolna – Elementarz odkrywców (wyprawka klasa 2) 

Wydawnictwo: Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI 

Tiger 2 - podręcznik + zeszyt ćwiczeń 

Autor: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro 

Wydawnictwo: MACMILLAN 

RELIGIA (kupują rodzice) 

Kochamy Pana Jezusa – podręcznik i karty pracy  

Autor: pod  red. Danuty Jackowiak i ks. Jana Szpeta 

Wydawnictwo: Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 
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Klasa III   2019/2020 

(pakiet ministerialny – zapewnia szkoła) 

EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA 

Elementarz odkrywców klasa 3 – podręcznik - edukacja polonistyczna, 

przyrodnicza, społeczna cz.1-4 

Elementarz odkrywców – ćwiczenia - edukacja polonistyczna, 

przyrodnicza, społeczna cz.1-4 

Elementarz odkrywców – podręcznik - edukacja matematyczna cz.1-2 

Elementarz odkrywców – ćwiczenia - edukacja matematyczna cz.1-2 

Elementarz odkrywców – informatyka  

Elementarz odkrywców – muzyka  

Edukacja wczesnoszkolna – Elementarz odkrywców (wyprawka klasa 3) 

Wydawnictwo: Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI 

Tiger 3 - podręcznik + zeszyt ćwiczeń 

Autor: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro 

Wydawnictwo: MACMILLAN 

RELIGIA (kupują rodzice) 

Przyjmujemy Pana Jezusa - podręcznik i karty pracy  

Autor: pod red. Danuty Jackowiak i ks. Jana Szpeta 

Wydawnictwo: Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 
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Klasa IV   2019/2020 

(pakiet ministerialny – zapewnia szkoła) 

 

JĘZYK POLSKI 

NOWE Słowa na start! 4 - podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły 

podstawowej 

Autorzy: A. Klimowicz, M. Derlukiewicz 

NOWE Słowa na start! 4 - zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły 

podstawowej 

Autor: praca zbiorowa 

Wydawnictwo: Nowa Era 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Brainy klasa 4 - podręcznik 

Autor: Nick Beare 

Brainy klasa 4 - ćwiczenia 

Autor: Katherine Stannett 

Wydawnictwo: MACMILLAN 

 

MATEMATYKA 

Matematyka z plusem 4 - podręcznik  

Autorzy: M. Dobrowolska, M. Karpiński, M. Jucewicz, P. Zarzycki 

Matematyka z Plusem klasa 4. Wersja C. - ćwiczenia 

Autorzy: M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki 

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 
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HISTORIA  

Wczoraj i dziś 4- podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej 

Autorzy: W. Surdyk – Fertsch, B. Olszewska, G. Wojciechowski 

 

PRZYRODA 

Tajemnice przyrody 4 - podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły 

podstawowej 

Autorzy: M. Marko - Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz 

Tajemnice przyrody 4 - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły 

podstawowej 

Autorzy: J. Golanko, U. Moździerz, J. Stawarz, I. Wróbel 

Wydawnictwo: Nowa Era 

 

PLASTYKA 

„Do dzieła!”4 - podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej 

Autorzy: J. Lukas, K. Onak 

Wydawnictwo: Nowa Era 

 

MUZYKA 

Lekcja muzyki 4 - podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej 

Autorzy: M. Gromek, G. Kilbach  

Wydawnictwo: Nowa Era 

 

TECHNIKA  

Jak to działa? 4 - podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej  

Autorzy: L. Łabecki, M. Łabecka 

Wydawnictwo: Nowa Era 

 

INFORMATYKA 

Lubię to! 4 - podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej 

Autor: M. Kęska  

Wydawnictwo: Nowa Era  
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RELIGIA (kupują rodzice) 

Jestem chrześcijaninem – podręcznik i karty pracy  

Autor: pod red. Danuty Jackowiak i ks. Jana Szpeta  

Wydawnictwo: Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 
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Klasa V    2019/2020 

(pakiet ministerialny – zapewnia szkoła) 

JĘZYK POLSKI 

NOWE Słowa na start! 5 - podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły 

podstawowej 

Autor: A. Klimowicz, M. Derlukiewicz 

NOWE Słowa na start! 5 - zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły 

podstawowej 

Autor: praca zbiorowa 

Wydawnictwo: Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI 

Brainy klasa 5 - podręcznik 

Autor: Nick Beare 

Brainy” klasa 5 - ćwiczenia 

Autor: Katherine Stannett 

Wydawnictwo: MACMILLAN 

MATEMATYKA 

Matematyka z plusem 5 - podręcznik  

Autorzy: M. Dobrowolska, M. Karpiński, M. Jucewicz, P. Zarzycki 

Matematyka z Plusem klasa 5. Wersja C. - ćwiczenia 

Autorzy: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan, P. Zarzycki 

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

HISTORIA  

Wczoraj i dziś klasa 5- podręcznik 

autor: G. Wojciechowski 

Wydawnictwo: Nowa Era 
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BIOLOGIA 

Puls życia przyrody 5 - podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej  

autorzy: M. Sęktas, J. Stawarz 

Puls życia. Klasa 5 - zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej 

Autorzy: J. Holeczek, J. Pawłowska, J. Pawłowski  

Wydawnictwo: Nowa Era 

GEOGRAFIA 

Planeta Nowa 5 - podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej 

Autorzy: F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz 

Planeta Nowa 5- zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej 

Autorzy: K. Skomoroko 

Wydawnictwo:  Nowa Era  

TECHNIKA  

Jak to działa? 5 - podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej 

Autorzy: L. Łabecki, M. Łabecka 

Wydawnictwo: Nowa Era 

INFORMATYKA 

Lubię to! 5- podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej 

Autor: M. Kęska  

Wydawnictwo: Nowa Era  

MUZYKA 

Lekcja muzyki 5  

Autorzy: M. Gromek, G. Kilbach 

Wydawnictwo: Nowa Era 

PLASTYKA 

Do Dzieła! 5  

Autorzy: J. Lukas, K. Onak  

Wydawnictwo: Nowa Era 

RELIGIA (kupują rodzice) 

Wierzę w Boga – podręcznik i karty pracy  

Autor: pod red. Danuty Jackowiak i ks. Jana Szpeta 

Wydawnictwo: Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 
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Klasa VI   2019/2020 

 

(pakiet ministerialny – zapewnia szkoła) 

 JĘZYK POLSKI 

NOWE Słowa na start! 6 - podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły 

podstawowej 

Autor: A. Klimowicz, M. Derlukiewicz 

NOWE Słowa na start! 6 - zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły 

podstawowej 

Autor: praca zbiorowa 

Wydawnictwo: Nowa Era 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Brainy klasa 6 - podręcznik 

Autor: Nick Beare 

Brainy klasa 6- ćwiczenia 

Autor: Katherine Stannett 

Wydawnictwo: MACMILLAN 

 

HISTORIA  

Wczoraj i dziś klasa 6 - podręcznik 

autor: G. Wojciechowski, W. Surdyk, B. Olszewska 

Wydawnictwo: Nowa Era 

BIOLOGIA 

Puls życia przyrody 6 - podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej  

Autor: J. Stawarz 

Puls życia. Klasa 5 - zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej 

Autorzy: M. Fiałkowska, S. Gębica, A. Siwik 

Wydawnictwo: Nowa Era 
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GEOGRAFIA 
Nowa Planeta 6- podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej 

Autorzy: T. Rachwał, R. Malerz, D. Szczypiński 

Wydawnictwo: Nowa Era 

MATEMATYKA 

Matematyka z plusem 6 - podręcznik  

Autorzy: M. Dobrowolska, M. Karpiński, M. Jucewicz, P. Zarzycki 

Matematyka z Plusem klasa 6. Wersja C. - ćwiczenia 

Autorzy: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan, P. Zarzycki 

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

MUZYKA 

Lekcja muzyki 6 

Autorzy: M. Gromek, G. Kilbach 

Wydawnictwo: Nowa Era 

PLASTYKA 

Do Dzieła! 6  

Autorzy: J. Lukas, K. Onak  

Wydawnictwo: Nowa Era 

INFORMATYKA 

Lubię to! 6- podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy szóstej 

Autor: M. Kęska  

Wydawnictwo: Nowa Era  

TECHNIKA  

Jak to działa? 6 –– podręcznik dla klasy szóstej 

Autorzy: L. Łabecki, M. Łabecka 

Wydawnictwo: Nowa Era 

RELIGIA (kupują rodzice) 

Wierzę w Kościół – podręcznik i karty pracy  

Autor: pod red. Danuty Jackowiak i ks. Jana Szpeta 

Wydawnictwo: Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 
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Klasa VII   2019/2020 

 

(pakiet ministerialny – zapewnia szkoła) 

JĘZYK POLSKI 

NOWE Słowa na start! 7 - podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły 

podstawowej, 

autorzy: J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska - Mróz  

NOWE Słowa na start! 7 - zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły 

podstawowej 

autorzy: J. Kuchta, M. J. Kościerzyńska M. Ginter  

Wydawnictwo: Nowa Era 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

All Clear - podręcznik 

autorzy: Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris 

All Clear - zeszyt ćwiczeń 

autor: Catherine Smith 

Wydawnictwo: MACMILLAN 

 

JĘZYK NIEMIECKI 

Das ist Deutsch! Kompakt - podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej 

szkoły podstawowej 

autor: J. Kamińska 

Das ist Deutsch! Kompakt 7 - zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej 

szkoły podstawowej 

autor:J. Kamińska 

Wydawnictwo: Nowa Era 
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HISTORIA  

Wczoraj i dziś. Klasa 7 - podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej 

Autorzy: S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow 

Wydawnictwo Nowa Era 

BIOLOGIA 

Puls życia. Klasa 7 - podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej 

Autor: M. Jefimow 

Wydawnictwo:  Nowa Era  

 

MATEMATYKA 

Matematyka 7 z Plusem – podręcznik  

Autor: M. Dobrowolska,  

Matematyka 7 z Plusem - zeszyt ćwiczeń 

Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński 

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

 

FIZYKA 

Spotkania z fizyką 7 - podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej 

Autorzy: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny- Różańska 

Wydawnictwo:  Nowa Era  

 

CHEMIA 

Chemia Nowej Ery 7 - podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej 

Autorzy: J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin 

Wydawnictwo:  Nowa Era  

 

GEOGRAFIA 

Planeta Nowa 7 - podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej 

Autorzy: R, Malarz, M. Szubert 

Wydawnictwo: Nowa Era  
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MUZYKA 

Lekcja muzyki 7 - podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej  

Autorzy: M. Gromek, G. Kilbach, R.  Rataj, W. Sołtysik  

Wydawnictwo: Nowa Era 

 

PLASTYKA 

Do dzieła! 7  - Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej 

Autor: M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak 

Wydawnictwo:  Nowa Era  

 

INFORMATYKA 

Lubię to! 7 - podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej 

Autor: G. Koba  

Wydawnictwo: Nowa Era  

 

RELIGIA (kupują rodzice) 

Spotkanie ze słowem – podręcznik (podręcznik do 1 klasy gimnazjum) 

Autor: pod red. D. Jackowiak i ks. Jana Szpeta 

Wydawnictwo: Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 
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Klasa VIII   2019/2020 

 

(pakiet ministerialny – zapewnia szkoła) 

JĘZYK POLSKI 

NOWE Słowa na start! 8 - podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły 

podstawowej, 

autor: J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz  

NOWE Słowa na start! 8 - zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły 

podstawowej 

autor: J. Kuchta, M. J. Kościerzyńska M. Ginter  

Wydawnictwo: Nowa Era 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Repetytorium ósmoklasisty - podręcznik 

autor: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles 

Repetytorium ósmoklasisty - zeszyt ćwiczeń 

autor: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles 

Wydawnictwo: MACMILLAN 

 

JĘZYK NIEMIECKI 

Das ist Deutsch! Kompakt - podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły 

podstawowej 

autor: J. Kamińska 

Wydawnictwo: Nowa Era 

 

HISTORIA  

Wczoraj i dziś. Klasa 8 - podręcznik do historii dla szkoły podstawowej 

Autorzy: R. Śniegocki, A. Zielińska 

Wydawnictwo Nowa Era 
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BIOLOGIA 

Puls życia. Klasa 8 - podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej 

Autorzy: B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas  

Wydawnictwo:  Nowa Era  

 

MATEMATYKA 

Matematyka 8 z Plusem – podręcznik  

Autor: praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolska,  

Matematyka 8 z Plusem - zeszyt ćwiczeń 

Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński 

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

 

FIZYKA 

Spotkania z fizyką 8 - podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej 

Autor: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny - Różańska 

Wydawnictwo:  Nowa Era  

 

CHEMIA 

Chemia Nowej Ery 8 - podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej 

Autor: J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin 

Wydawnictwo:  Nowa Era  

 

GEOGRAFIA 

Planeta Nowa 8 - podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej 

Autorzy: T. Rachwał, D. Szczypiński 

Planeta Nowa 8 - zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej 

Autor: R. Przybył 

Wydawnictwo:  Nowa Era  

 

INFORMATYKA 

Lubię to! 8 - podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej 

Autor: G. Koba  

Wydawnictwo: Nowa Era  

 



Dokument  szkolny 

Zestaw Programów Nauczania /  Wykaz Podręczników _ 2019/2020             Szkoła Podstawowa nr 12 im. prof. A. Wodziczko w Gnieźnie 

34 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

Dziś i jutro - podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej 

Autorzy: I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski 

Wydawnictwo: Nowa Era  

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Żyję i działam bezpiecznie - podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły 

podstawowej 

Autor: J. Słoma  

Wydawnictwo: Nowa Era  

 

RELIGIA (kupują rodzice) 

Aby nie ustać w drodze 

Autor: pod red. D. Jackowiak i ks. Jana Szpeta 

Wydawnictwo: Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 

 

 

 


