
Załącznik nr 1 – kwoty podręczników w roku szkolnym 2022/2023 

Podręczniki dla klasy I 

Lp. Tytuł podręcznika Kwota  

1. Bugs Team 1 29,70 zł 
2. Wielka przygoda, cz. 1 14,70 zł 

3. Wielka przygoda, cz. 2 14,90 zł 
4. Wielka przygoda, cz. 3 14,90 zł 

5. Wielka przygoda, cz. 4 14,90 zł 
 

Podręczniki dla klasy II 

Lp. Tytuł podręcznika Kwota  
1. Bugs Team 2 29,70 zł 

2. Wielka przygoda, cz. 1 14,70 zł 

3. Wielka przygoda, cz. 2 14,90 zł 

4. Wielka przygoda. Matematyka, cz. 1 14,90 zł 

5. Wielka przygoda. Matematyka, cz. 2 14,90 zł 
 

Podręczniki dla klasy III 

Lp. Tytuł podręcznika Kwota  

1. Bugs Team 3 29,70 zł 

2. Wielka przygoda, cz. 1 11,90 zł 

3. Wielka przygoda, cz. 2 11,90 zł 

4. Wielka przygoda. Przyroda 11,80 zł 
5. Wielka przygoda. Matematyka, cz. 1 11,90 zł 

6. Wielka przygoda. Matematyka, cz. 2 11,90 zł 
 

Podręczniki do klasy IV 

Lp. Tytuł podręcznika Kwota  
1. Brainy 1 – podręcznik do języka 

angielskiego 
25,00 zł 

2. Matematyka z plusem – podręcznik do 
matematyki 

27,00 zł 

3. Jak to działa – zajęcia techniczne 10,00 zł 

4. Nowe słowa na start – podręcznik do 
języka polskiego 

27,00 zł 

5. Wczoraj i dziś – podręcznik do historii 25,72 zł 
6. Tajemnice przyrody – podręcznik do 

przyrody 
23,00 zł 

7. Do dzieła – podręcznik do plastyki  9,50 zł 

8. Lekcja muzyki – podręcznik do muzyki  9,50 zł 

9. Teraz bajty – podręcznik do 
informatyki 

9,60 zł 

 

 



Podręczniki do klasy V 

Lp. Tytuł podręcznika Kwota  

1. Brainy – podręcznik do języka 
angielskiego 

27,00 zł 

2. Matematyka z plusem – podręcznik do 
matematyki 

29,70 zł 

3. Nowe słowa na start – podręcznik do 
języka polskiego 

29,70 zł 

4. Wczoraj i dziś – podręcznik do historii 29,20 zł 
5. Puls życia  – podręcznik do biologii 30,72 zł 

6. Do dzieła  – podręcznik do plastyki 8,00 zł 

7. Teraz bajty  – podręcznik do 
informatyki 

10,80 zł 

8. Jak to działa  – podręcznik do techniki 10,00 zł 
9. Planeta nowa  – podręcznik do 

geografii 
30,72 zł 

10. Lekcja muzyki  – podręcznik do muzyki 8,00 zł 
 

Podręczniki do klasy VI 

Lp. Tytuł podręcznika Kwota  

1. Matematyka z plusem – podręcznik do 
matematyki 

29,70 zł 

2. Nowe słowa na start – podręcznik do 
języka polskiego 

29,70 zł 

3. Puls życia – podręcznik do biologii 30,72 zł 

4. Planeta nowa – podręcznik do 
geografii 

30,72 zł 

5. Wczoraj i dziś – podręcznik do historii 29,20 zł 

6. Teraz bajty – podręcznik do 
informatyki 

10,80 zł 

7. Lekcja muzyki – podręcznik do muzyki 8,00 zł 

8. Do dzieła – podręcznik do plastyki 8,00 zł 
9. Jak to działa – podręcznik do techniki 10,00 zł 

10. Brainy – podręcznik do języka 
angielskiego 

27,00 zł 

 

Podręczniki do klasy VII 

Lp. Tytuł podręcznika Kwota  

1. Brainy – podręcznik do języka 
angielskiego 

23,50 zł 

2. Matematyka wokół nas – podręcznik 
do matematyki 

25,50 zł 

3. Nowe słowa na start – podręcznik do 
języka polskiego 

25,00 zł 

4. Wczoraj i dziś – podręcznik do historii 24,50 zł 



5. Puls życia – podręcznik do biologii 25,00 zł 

6. Do dzieła – podręcznik do plastyki  9,00 zł 

7. Lekcja muzyki – podręcznik do muzyki  9,00 zł 
8. Teraz bajty – podręcznik do 

informatyki 
9,20 zł 

9. Generacion – podręcznik do języka 
hiszpańskiego 

23,50 zł 

10. Chemia nowej ery – podręcznik do 
chemii 

25,00 zł 

11. To jest fizyka – podręcznik do fizyki 23,00 zł 

12. Planeta nowa – podręcznik do 
geografii 

25,30 zł 

 

Podręczniki do klasy VIII 

Lp. Tytuł podręcznika Kwota  

1. Brainy – podręcznik do języka 
angielskiego 

28,10 zł 

2. Matematyka wokół nas – podręcznik 
do matematyki 

30,50 zł 

3. Nowe słowa na start – podręcznik do 
języka polskiego 

30,00 zł 

4. Wczoraj i dziś – podręcznik do historii 29,50 zł 
5. Puls życia – podręcznik do biologii 30,50 zł 

6. Teraz bajty – podręcznik do 
informatyki 

12,00 zł 

7. Generación – podręcznik do języka 
hiszpańskiego 

28,10 zł 

8. Chemia nowej ery – podręcznik do 
chemii 

30,50 zł 

9. 
To jest fizyka – podręcznik do fizyki 27,60 zł 

10. Planeta nowa – podręcznik do 
geografii 

31,00 zł 

11. Żyję i działam bezpiecznie – 
podręcznik do edukacji do 

bezpieczeństwa 
9,50 zł 

12. Dziś i jutro – podręcznik do wiedzy o 
społeczeństwie 

9,50 zł 

 


