
 Podręczniki i ćwiczenia  
Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Gminie Ornontowice 

rok szkolny 2017/2018 

uczący nauczyciele przedmiot tytuł autor numer MEN 
podręczniki 

wydawnictwo 

klasa I 

S. Redempta religia “Żyjemy w Bożym świecie” - podręcznik do 
nauki religii - klasa I 

D. Kurpiński, J. Snopek, red. 
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak 

AZ-11-01/12k
l-1/12 

Jedność - 
Kielce 

Anna Wawer-Owczarek 
Gabriela Wyrobek 

edukacja 
wczesnoszkolna 

“Szkolni Przyjaciele” Podręcznik klasa 1, 
część 1-4  

Kinga Preibisz-Wala, Ewa 
Schumacher, Irena Zarzycka 

813/1/2017n WSiP 

“Szkolni Przyjaciele” Matematyka. 
Podręcznik klasa 1, część 1-2 

Jadwiga Hanisz 

“Szkolni Przyjaciele” - Karty ćwiczeń klasa 
1, część 1-4 

Kinga Preibisz-Wala, Ewa 
Schumacher, Irena Zarzycka 

“Szkolni Przyjaciele” Matematyka. Karty 
ćwiczeń klasa 1, część 1-2 

Aniela Chankowska, Kamila 
Łyczek 

Joanna Paruzel-Osojca j.angielski Gold Sparks 1 
 

M.Szpotowicz, M. Szulc- 
Kurpaska 

783/1/2017 Oxford 

klasa II 

Maria Gabor Edukacja 
wczesnoszkolna 

“Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły 
podstawowej - Klasa 2”  
4 części 

Maria. Lorek, Monika 
Zatorska 

------------- MEN 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

“Nasza szkoła matematyka Podręcznik do 
szkoły podstawowej - Klasa 2”  
4 części 

 Maria Lorek ------------ MEN 



Edukacja 
wczesnoszkolna 

“Ćwiczenia z pomysłem klasa 2” do 
edukacji polonistycznej i społ.przyrod. 

- 4 części 

J. Filipowicz, K. Hamat, 
K. Izbińska,  

------------ WSiP 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Ćwiczenia z pomysłem Matematyka klasa 
2” - 4 części. 

J. Brzózka, A Jasiocha ------------ WSiP 
 
 

s. Redempta religia “Idziemy do Jezusa” - podręcznik do nauki 
religii - klasa II 

D. Kurpiński, J. Snopek, red. 
ks. J. Czerkawski, E. Kondrak 

AZ-12-01/12-
KI-3/12 

Jedność - 
Kielce 

M. Kucharek j.angielski Young Treetops 2 Sara Howell, Lisa 
Kester-Dodgson  

728/2/2015 Oxford 

 
 

klasa III 

s. Redempta religia “Jezus jest z nami” - zeszyt ćwiczeń do 
religii - klasa III 

D. Kurpiński, J. Snopek, red. 
ks. J. Czerkawski, E. Kondrak 

AZ-13-01/12-
kI-4/13 

Jedność - 
Kielce 

Joanna Paruzel-Osojca j.angielski  Young Treetops 3 Sara Howell, Lisa 
Kester-Dodgson  

728/3/2016 Oxford  

Halina Neumann 
Bożena Machulik 
Sandra Szwiec 
Iwona Kieler 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły 
podstawowej - Klasa 3”  
4 części 

Maria. Lorek, Monika 
Zatorska 

------------ MEN 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

“Nasza szkoła matematyka Podręcznik do 
szkoły podstawowej - Klasa 3”  
4 części 

 Agata Ludwa, Maria Lorek ------------ MEN 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

“Ćwiczenia z pomysłem klasa 3” 
- 4 części 

J. Filipowicz, K. Hamat,K. 
Izbińska, - edukacja 
przyrodnicza  E. Kłos,  
W. Kofta. 

------------- WSIP 



Edukacja 
wczesnoszkolna 

Ćwiczenia z pomysłem Matematyka klasa 
3” - 4 części 

-  Dostosowane do podręcznika 
MEN dla szkoły podstawowej. 

J. Brzózka, A Jasiocha ------------ WSIP 

klasa IV 

Barbara Czyż, 
Szuba-Dyrcz, Wilczyński 

matematyka Matematyka z plusem Małgorzata Dobrowolska, 
Marta Jucewicz, Marcin 
Karpiński, Piotr Zarzycki 

780/1/2017 GWO 

Agnieszka Paruzel, 
Justyna 
Podbielska-Smolorz 
Aleksandra Zupok 

j polski Między nami. Język polski 4 Agnieszka Łuczak, Anna 
Murdzek, Kamila 
Krzemieniewska - Kleban 

867/1/2017 GWO 

Ewa Czyżyk muzyka Lekcja muzyki  4 Monika Gromek 
Grażyna Kilbach 

589/1/2012/2
017 

Nowa Era 

s. Redempta, 
Agnieszka Gorzawska 
 

religia “Miejsce pełne BOGActw” - zeszyt ćwiczeń 
do religii - klasa IV 

Elżbieta Kondrak, Ewelina 
Parszewska 

AZ-21-01/10-
RA-1/13 

Jedność - 
Kielce 

 Osińska-Kurpas historia Wczoraj i dziś B.Olszewska, W. 
Surdyk-Fertsch, 
G.Wojciechowski 

877/1/2017 Nowa Era 

Kucharek, Kowalska, 
Wilczyński 

j.angielski  English Class A1+ ćwiczenia Sandy Zervas, Cathrine 
Brught, Arek Tkacz 

840/1/ 2017 Pearson  

B. Machulik, A. 
Wawer-Owczarek, I. 
Sznapka 

przyroda Tajemnice przyrody Maria Marko - Worłowska 
Feliks Szlajfer 
Joanna Stawarz 

863/2017 Nowa Era 

Agata Szuba-Dyrcz, 
P. Bednarczyk, 
 I. Adamczyk 

informatyka Lubię to! Michał Kęska  Nowa Era 



M. Taistra-Łyko plastyka Plastyka 4. Podręcznik szkoła podstawowa Stopczyk, Neubart 779/1/2017 WSiP 

klasa V 

Gabriela Smorz, 
A. Profaska 

 

matematyka Matematyka z plusem Małgorzata Dobrowolska, 
Marta Jucewicz, Marcin 
Karpiński, Piotr Zarzycki 

MEN: 
773/2/2016 

GWO 

Jolanta Spyra przyroda Tajemnice przyrody 5 Ślósarczyk Janina, Kozik 
Ryszard, Szlajfer Feliks 

MEN:399/2/2
013 

Nowa Era 

Agnieszka Bugla, 
Agnieszka Paruzel, 
Justyna 
Podbielska-Smolorz 

język polski Między nami. Język polski 5 Agnieszka Łuczak, Anna 
Murdzek 

MEN: 
445/2/2013/2
015 

GWO 
 

Hanna Potyka historia i 
społeczeństwo 

Wczoraj i dziś B.Olszewska, W. 
Surdyk-Fertsch, 
G.Wojciechowski 

443/3/2013/2
014 

Nowa Era 

Ewa Czyżyk muzyka Lekcja muzyki  5 Monika Gromek 
Grażyna Kilbach 

MEN: 
589/1/2013/2
017 

Nowa Era 

Agnieszka Gorzawska, 
Piotr Gorzawski 

religia “Wierzę w Boga” - zeszyt ćwiczeń do religii 
- klasa V 

red. ks. Stanisław 
Łabendowicz 

AZ-22-01/10-
RA-9/13 

Wydawnictw
o 
Diecezjalne i 
Drukarnia w 
Sandomierzu 

M. Kucharek, Kowalska, 
E. Rerich 

j.angielski  Steps Forward 2 + ćwiczenia Sylvia Wheeldon, Tim Falla, 
Paul A.Davis, Paul Shipton  

741/2 /2016 Oxford 

M. Taistra-Łyko plastyka Do dzieła! Jadwiga Lukas, K. Onak 326/2/2011/2
015 

Nowa Era 

 



klasa VI 

p. Kubica 
P. Bednarczyk 

Zajęcia komputerowe To lubię! M. Kęska 729/3/2017 Nowa Era 

Gabriela Smorz 
B. Czyż 

matematyka Matematyka z plusem Małgorzata Dobrowolska, 
Marta Jucewicz, Marcin 
Karpiński, Piotr Zarzycki 

773/3/2016 GWO 

J. Spyra, Sznapka Przyroda Tajemnice przyrody 6 Stawarz Joanna, Kowalczyk 
Hanna, Szlajfer Feliks 

399/3/2014 Nowa Era 

Hanna Potyka historia i 
społeczeństwo 

Wczoraj i dziś B.Olszewska, W. 
Surdyk-Fertsch, 
G.Wojciechowski 

443/3/2014/2
015 

Nowa Era 

Agnieszka Bugla, 
Justyna 
Podbielska-Smolorz, 
Agnieszka Paruzel 

język polski Między nami Język polski 6 Agnieszka Łuczak, Anna 
Murdzek 

445/3/2014/2
016 

GWO 

Ewa Czyżyk muzyka Lekcja muzyki  6 Monika Gromek 
Grażyna Kilbach 

589/1/2014/2
017 

Nowa Era 

Piotr Gorzawski religia “Wierzę w Kościół” - zeszyt ćwiczeń do 
religii - klasa VI 

red. ks. Stanisław 
Łabendowicz 

AZ-23-01/10/
RA-2/15 

Wydawnictw
o 
Diecezjalne i 
Drukarnia w 
Sandomierzu 

 Kowalska, 
Paruzel-Osojca 

j.angielski  Steps Forward 3 + ćwiczenia Sylvia Wheeldon, Tim Falla, 
Paul A. Davis, Paul Shipton  

741/3 /2015 Oxford 

M. Taistra-Łyko plastyka Do dzieła! Jadwiga Lukas, K. Onak 326/3/2011/2
015 

Nowa Era 

klasa VII 



Gabriela Smorz 
Anna Profaska 

matematyka Matematyka z plusem Praca zbiorowa pod redakcją 
Małgorzaty Dobrowolskiej 

780/4/2017 GWO 

Monika 
Orłowska-Przybyła 
Justyna Podbielska 
Smolorz Agnieszka Bugla  

j polski Między nami. Język polski 7 Agnieszka Łuczak, Ewa 
Prylińska, Agnieszka 
Suchowierska, Roland 
Maszka 

MEN: 
867/4/2017 

GWO 

Ewa Czyżyk muzyka Lekcja muzyki  7 Monika Gromek 
Grażyna Kilbach 

852/4/2017 
 

Nowa Era 

Osińska-Kurpas historia Wczoraj i dziś J.Kłaczkow, A.Łaszkiewicz, 
S.Roszak 

877/4/2017 Nowa Era 

M. Kucharek.  
M. Wilczyński 

j. angielski English Class A2+, ćwiczenia  Bob Hastings i inni 840/4/2017 Pearson  

L. Piechoczek - Niezgoda fizyka Spotkania z fizyką Grażyna Francuz-Ornat 
Teresa Kulawik 
Maria Nowotny-Różańska 

885/1/2017 Nowa Era 

Agata Szuba-Dyrcz chemia Chemia Nowej Ery Jan Kulawik,  
Teresa Kulawik,  
Maria Litwin 

785/1/2017 Nowa Era 

Jolanta Spyra biologia Puls życia 7 Małgorzata Jefimow MEN 
844/4/2017 

Nowa Era 

I.Sznapka geografia Planeta Nowa 7 Roman Malarz, Mariusz 
Szubert 

906/3/2017 Nowa Era 

K. Chrapiec Język niemiecki mit links 1- podręcznik +ćwiczenia dla klasy 
VII 

Elżbieta Kręciejewska, 
Danuta Lisowska, Cezary 
Serzysko 

795/1/2017 Pearson 

Monika Taistra-Łyko Plastyka  Plastyka - podręcznik do klasy 7 S.K. Stopczyk, B. Neubart, J. 
Chołaścińska 

MEN: 
779/1/2017 

WSiP 



L. Piechoczek-Niezgoda Informatyka ,,Lubię to” - podręcznik informatyki do klasy 
VII 

Grażyna Koba 847/4/2017  Nowa Era 

Piotr Gorzawski Religia “Spotkanie ze Słowem”- zeszyt ćwiczeń do 
religii - klasa VII 
 

red. ks. Stanisław 
Łabendowicz 

AZ-31-01/10-
RA-6/13 

Wydawnictw
o 
Diecezjalne i 
Drukarnia w 
Sandomierzu 

 


