
 

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KL. VI 

                                          w roku szkolnym 2020/2021 
 

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe z dotacji rządowej :  
 

Język polski 

 Nowe Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły 

podstawowej – A.Klimowicz, M. Derlukiewicz – wyd. Nowa Era  

 Nowe Słowa na start!   Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej – praca 

zbiorowa, wyd.Nowa Era 
 

Geografia 
 

 Planeta Nowa – podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej – 

T.Rachwał, R.Malarz, D.Szczypiński – wyd. Nowa Era 
 

Biologia 

 „Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej-  J.Stawarz,    

wyd. Nowa Era   

 Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej – 

M.Fiałkowska – Kołek, S.Gębica, A.Siwik - wyd.Nowa Era 
 

Matematyka 

 „Matematyka z kluczem. Klasa 6” - podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej – 

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska- wyd.Nowa Era 

 Matematyka z kluczem. Klasa 6 – zeszyt ćwiczeń do matematyki – M.Braun, 

M.Mańkowska, M.Paszyńska – wyd.Nowa Era 
 

Historia 

 Wczoraj i dziś. Klasa 6.  Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej  – B.Olszewska, 

W.Surdyk – Fertach, G.Wojciechowski, wyd. Nowa Era  
 

Język angielski  

 English Class A2  Student’s Book – J.Croxford, G.Fruen, A.Tkacz, wyd.Pearson      

 English Class A2 -   zeszyt ćwiczeń , wyd.Pearson    
 

Plastyka       

 Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej – J. Lukas, K.Onak, 

wyd. Nowa Era 
 

Muzyka  

 Lekcja muzyki .  Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej - M. 

Gromek, G. Kilbach, wyd. Nowa Era  
 

Technika 

 Jak to działa?  Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej – L.Łabecki, 

M.Łabecka, wyd. Nowa Era  
 

Informatyka 

 Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej – M.Kęska, 

wyd. Nowa Era 
 

Religia- podręcznik zakupują  rodzice 

 Tajemnice BOGAtego życia”– podręcznik  do nauki religii dla  klasy 6 szkoły 

podstawowej - ks.K.Mielnicki, E.Kondrak E.Parszewska , wyd. Jedność 

 Tajemnice BOGAtego życia – zeszyt ćwiczeń dla klasy 6, wyd.Jedność  

 

 

    


