
 

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KL. VII 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe z dotacji rządowej :  
Język polski 

 Nowe słowa na start ! 7 
      Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej ,    

      J.Kościerzyńska, J.Ginter, K.Łęka, J. Krzemińska, J.Kostrzewa, N.Bielawska,     

      wyd.Nowa Era.  

     Nowe słowa na start ! 7 zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły  

     podstawowej –  praca zbiorowa, wyd.Nowa Era  Nowa edycja 2020-2022 
 

Historia 

 Wczoraj i dziś. Klasa 7- Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej – S.Roszak, 

A.Łaszewicz, J.Kłaczkow, wyd. Nowa Era  Nowa edycja 2020-2022 
 

Matematyka 

 „Matematyka z plusem” – podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły 

podstawowej-  praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej, wyd. GWO 

 „Matematyka z plusem” – ćwiczenia-  M. Dobrowolska, M. Jucewicz, 

M. Karpiński, wyd. GWO 
 

Język angielski – język podstawowy - kl. VII c,d 

 English Class A2+  Student’s Book – B.Hastings, S.McKinlley, A.Tkacz –            

wyd. Pearson 

 English Class A2+ Workbook  - zeszyt ćwiczeń – L.Edwards  
 

Język angielski – język dodatkowy – kl.VII a,b 

 Live Beat 1 – podrecznik + materiały ćwiczeniowe, wyd. Pearson 
 

Język niemiecki – język podstawowy – kl.VII a,b 

 Mach mit! neu 4. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VII – H.Wachowska, 

M.Górska, wyd.PWN 

 Mach mit! neu 4. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy VII, 

wyd.PWN                                               
 

Język niemiecki – język dodatkowy – kl. VII c,d 

 Action Deutsch 7 – podręcznik do języka niemieckiego, wyd.WSiP  

Action Deutsch 7 – zeszyt ćwiczeń do j.niemiekiego – wyd.WSiP 
 

Fizyka  

 To jest fizyka – podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej – 

M.Braun, W.Śliwa – wyd.Nowa Era Nowa edycja 2020-2022 
 

Biologia 

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

M.Jefimow, wyd.Nowa Era   Nowa edycja 2020-2022 
 

Chemia  

 Chemia Nowej Ery – podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej – 

J.Kulawik, M.Kulawik, M.Litwin – wyd.Nowa Era 

 Chemia nowej ery – zeszyt ćwiczeń Nowa edycja 2020-2022 
 

Geografia  

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

R.Malarz, M.Szubert, T.Rachwał– wyd.Nowa Era Nowa edycja 2020-2022 
 

Plastyka       

 Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej – 

M.Ipczyńska, N.Mrozkowiak - wyd. Nowa   Nowa edycja 2020-2022 



 

Muzyka  

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

M.Gromek, G.Kilbach, wyd.Nowa Era    Nowa edycja 2020-2022 
 

Informatyka 

 Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej – G.Koba 

-  wyd.Nowa Era  Nowa edycja 2020-2022 
 

 Religia- podręcznik zakupują  rodzice 

 Błogosławieni, którzy szukają Jezusa – podręcznik do nauczania religii 

rzymskokatolickiej dla VII klasy szkoły podstawowej - ks.K.Mielnicki, E.Kondrak 

E.Parszewska , wyd. Jedność 

 

 

 
 

 

 


