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Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie 

PROGRAM NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI SZKOLNE 

NA ROK SZKOLNY 2014/15 

KLASA PRZEDMIOT 
PROGRAM NAUCZANIA  

(numer i nazwa) 

PODRĘCZNIK 

(z wykazu podręczników 

dopuszczalnych) 

0 

Wychowanie 

przedszkolne 

„Razem w przedszkolu” 

Program wychowania przedszkolnego – wydanie 

rozszerzone (autor: J., Andrzejewska, J. Wierucha) 

„Przygoda z uśmiechem” 

box (WSiP) 

Religia 
„Kochamy dobrego Boga” 

AZ-0-01/10 
Spotkania dzieci Bożych 

Język angielski 

„Program nauczania języka angielskiego w 

przedszkolu” 

(Ewa Skiba, Anna Wieczorek) 

„Hello Starter” 

(PWN) 102/4/2009 
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Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie 

PROGRAM NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI SZKOLNE 

NA ROK SZKOLNY 2014/15 

KLASA PRZEDMIOT 
PROGRAM NAUCZANIA 

(numer i nazwa) 

PODRĘCZNIK 

(z wykazu podręczników 

dopuszczalnych) 

I 

Kształcenie zintegrowane 
Podręcznik rządowy 

+ dodatkowe materiały ćwiczeniowe 

Podręcznik rządowy 

+ dodatkowe materiały ćwiczeniowe 

Religia 
„W rodzinie dzieci Bożych” 

AZ-1-01/12 

Żyjemy w Bożym świecie 

(AZ-11-01/12-Kl-1/12) 

Język angielski 

„Program nauczania języka angielskiego dla 

klas 1-6 szkoły podstawowej zgodnie z nową 

podstawą programową” (Sylwia Rapacka) 

Hello 1 – wyd. PWN (102/1/2009) 
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Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie 

PROGRAM NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI SZKOLNE 

NA ROK SZKOLNY 2014/15 

KLASA PRZEDMIOT 
PROGRAM NAUCZANIA (numer i 

nazwa) 

PODRĘCZNIK 

(z wykazu 

podręczników 

dopuszczalnych) 

UWAGI 

II 

Kształcenie zintegrowane  

  

Religia 

„W rodzinie dzieci Bożych” 

AZ-1-01/12 

 

Idziemy do Jezusa 

AZ-12-01/12-Kl-3/12 

 

Język angielski 

„Program nauczania języka angielskiego 

dla klas 1-6 szkoły podstawowej zgodnie 

z nową podstawą programową” (Sylwia 

Rapacka) 

Hello 2 – wyd. PWN 

(102/2/2009) 
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Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie 

PROGRAM NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI SZKOLNE 

NA ROK SZKOLNY 2014/15 

KLASA PRZEDMIOT PROGRAM NAUCZANIA (numer i nazwa) 

PODRĘCZNIK  

(z wykazu 

podręczników 

dopuszczalnych) 

UWAGI 

III 

Kształcenie zintegrowane 
Program edukacji wczesnoszkolnej / J. Brzózka, 

A. Jasiocha, K. Harmak, K. Izbińska 
Tropiciele (pakiet) WSiP  

Religia 
„W rodzinie dzieci bożych” 

AZ-1-01/12 

Jezus jest z nami  

(AZ-13-01/12-Kl-4) 

podręcznik 

+ 

ćwiczenia 

Język angielski 

„Program nauczania języka angielskiego dla klas 

1-6 szkoły podstawowej zgodnie z nową podstawą 

programową” (Sylwia Rapacka) 

Hello 3 – wyd. PWN 

(102/3/2010) 
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Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie 

PROGRAM NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI SZKOLNE 

NA ROK SZKOLNY 2014/15 

KLASA PRZEDMIOT 
PROGRAM NAUCZANIA (numer i 

nazwa) 

PODRĘCZNIK 

(z wykazu podręczników 

dopuszczalnych) 

UWAGI 

IV 

Język polski 

„Czytać, myśleć, uczestniczyć” – 

program nauczania ogólnego języka 

polskiego w kl. IV-VI szkoły 

podstawowej 

Słowa na start! Podręcznik do 

kształcenia literackiego i kulturowego 

dla kl. IV – (338/1/2011)  

wyd. Nowa Era 

 

Sztuka (plastyka, 

muzyka) 

„Do dzieła” – program nauczania 

plastyki w klasie IV – VI szkoły 

podstawowej 

 

Do dzieła! – podręcznik z dodatkiem 

Historia sztuki na CD dla klasy IV – 

VI,  (326/2011)  – plastyka 

wyd. Nowa Era 

 

Muzyka – program nauczania muzyki w 

kl. IV – VI szkoły podstawowej / 

Operon 

Muzyka – podręcznik do muzyki dla 

kl. IV-VI szkoły podstawowej, 

(374/2011) – wyd. Operon 

Religia 
„Odkrywamy tajemnice Bożego świata” 

AZ-2-02/12 

Miejsca pełne bogactw 

AZ-21-02/12-Kl-1/12 

podręcznik 

+ ćwiczenia 
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KLASA PRZEDMIOT 
PROGRAM NAUCZANIA (numer i 

nazwa) 

PODRĘCZNIK 

(z wykazu podręczników 

dopuszczalnych) 

UWAGI 

IV 

Matematyka 

Program nauczania matematyki w 

szkole podstawowej – „Matematyka z 

kluczem”, M. Braun i in. 

Marcin Braun i in.; „Matematyka z 

kluczem”, podręcznik dla szkoły 

podstawowej cz. I, cz. II, wyd. Nowa 

Era 

/zeszyt ćwiczeń cz. 1, cz. 2/ 

(157/1/2012/z1) 

(157/1/2012/z2) 

 

Przyroda 
„Tajemnice przyrody” – Program 

nauczania przyrody w kl. IV - VI 
Tajemnice przyrody 399/1/2011  

Język angielski 

„Program nauczania j. angielskiego dla 

klas 1-6 szkoły podstawowej zgodny z 

nową podstawą programową” (Sylwia 

Rapacka) 

„New Maxi Taxi 1” podręcznik do j. 

angielskiego dla szkoły podstawowej 

– wyd. PWN 

(509/2/2012) 

 

Zajęcia techniczne 
Zajęcia techniczne w szkole 

podstawowej kl. IV – VI 

Zajęcia techniczne „Karta rowerowa” 

– Stanpol 
 

IV 

Wychowanie 

fizyczne 

Program nauczania wychowania 

fizycznego dla II etapu edukacyjnego 
  

Historia dr Tomasz Maćkowski, „Wczoraj i 1).Grzegorz Wojciechowski „Wczoraj  
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KLASA PRZEDMIOT 
PROGRAM NAUCZANIA (numer i 

nazwa) 

PODRĘCZNIK 

(z wykazu podręczników 

dopuszczalnych) 

UWAGI 

dziś” – program nauczania ogólnego 

historii i społeczeństwa w kl. IV – VI 

szkoły podstawowej 

i dziś 4”- podręcznik do historii i 

społeczeństwa dla klasy czwartej 

szkoły podstawowej nr 443/1/2012 

2) Zeszyt ucznia „Wczoraj i dziś” 

3) Atlas historyczny „Od starożytności 

do współczesności” Szkoła 

podstawowa, wyd. Nowa Era 
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Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie 

PROGRAM NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI SZKOLNE 

NA ROK SZKOLNY 2014/15 

KLASA PRZEDMIOT 
PROGRAM NAUCZANIA (numer i 

nazwa) 

PODRĘCZNIK 

(z wykazu podręczników 

dopuszczalnych) 

UWAGI 

V 

Język polski 

„Czytać, myśleć, uczestniczyć” – 

program nauczania ogólnego języka 

polskiego w kl. IV-VI szkoły 

podstawowej 

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia 

językowego i kulturowego dla kl. V – 

(338/4/2013) 

wyd. Nowa Era 

 

Sztuka (plastyka, 

muzyka) 

„Do dzieła” – program nauczania 

plastyki w klasie IV – VI szkoły 

podstawowej 

Do dzieła! – podręcznik do plastyki z 

dodatkiem Historia sztuki na CD dla 

klasy IV – VI,  (326/2011), 

wyd. Nowa Era 

 

Muzyka – program nauczania muzyki 

w kl. IV – VI szkoły podstawowej 

Muzyka – podręcznik do muzyki dla kl. 

IV-VI szkoły podstawowej, (374/2011) – 

wyd. Operon 

Religia 

„Odkrywamy tajemnice Bożego 

świata” 

AZ-2-02/12 

Spotkania ubogacające 

podręczn

ik + 

ćwiczeni

a 
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KLASA PRZEDMIOT 
PROGRAM NAUCZANIA (numer i 

nazwa) 

PODRĘCZNIK 

(z wykazu podręczników 

dopuszczalnych) 

UWAGI 

V 

Matematyka 

M. Braun i in. – Program nauczania 

matematyki w szkole podstawowej – 

„Matematyka z kluczem” 

Marcin Braun i in. – „Matematyka z 

kluczem”, podręcznik dla klasy V 

cz. 1, cz. 2 

/ zeszyt ćw. cz. 1, cz. 2 / – wyd. Nowa 

Era; 157/2/2012/z1; 

157/3/2012/z1 

 

Przyroda  Przyroda z pomysłem WSiP 

Język angielski 

„Program nauczania j. angielskiego 

dla klas 1-6 szkoły podstawowej 

zgodny z nową podstawą 

programową” (Sylwia Rapacka) 

„New Maxi Taxi 2” podręcznik do j. 

angielskiego dla szkoły podstawowej – 

wyd. PWN 

(509/3/2013) 

 

V Zajęcia techniczne 
Zajęcia techniczne w szkole 

podstawowej kl. IV – VI 
Zajęcia techniczne cz. I – Stanpol  
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KLASA PRZEDMIOT 
PROGRAM NAUCZANIA (numer i 

nazwa) 

PODRĘCZNIK 

(z wykazu podręczników 

dopuszczalnych) 

UWAGI 

Wychowanie fizyczne 
Program nauczania wychowania 

fizycznego dla II etapu edukacyjnego 
  

Historia 

dr Tomasz Maćkowski, „Wczoraj i 

dziś” – program nauczania ogólnego 

historii i społeczeństwa w kl. IV – VI 

szkoły podstawowej 

Grzegorz Wojciechowski, „Wczoraj i 

dziś”. Podręcznik do historii i 

społeczeństwa dla klasy piątej szkoły 

podstawowej (+ zeszyt ucznia -  ćwiczeń: 

Tomasz Maćkowski „Wczoraj i dziś. 

Zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa 

dla klasy piątej szkoły podstawowej”),  

wyd. Nowa Era 
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Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie 

PROGRAM NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI SZKOLNE 

NA ROK SZKOLNY 2014/15 

KLASA PRZEDMIOT 
PROGRAM NAUCZANIA (numer i 

nazwa) 

PODRĘCZNIK (z wykazu 

podręczników dopuszczalnych) 
UWAGI 

VI 

Język polski 

„Czytać, myśleć, uczestniczyć” – 

program nauczania ogólnego języka 

polskiego w kl. IV-VI szkoły 

podstawowej 

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia 

literackiego i kulturowego dla kl. VI – 

(338/5/2014) 

wyd. Nowa Era 

 

Sztuka (plastyka, 

muzyka) 

„Do dzieła” – program nauczania 

plastyki w klasie IV – VI szkoły 

podstawowej 

 

 

Do dzieła! – podręcznik do plastyki z 

dodatkiem Historia sztuki na CD dla 

klasy IV – VI,  (326/2011), 

wyd. Nowa Era 

 

Muzyka – program nauczania muzyki 

w kl. IV – VI szkoły podstawowej 

Muzyka – podręcznik do muzyki dla kl. 

IV-VI szkoły podstawowej, (374/2011) – 

wyd. Operon 

Religia 

„Odkrywamy tajemnice Bożego 

świata” 

AZ-2-02/12 

Tajemnice bogatego życia 

podręcznik 

+ 

ćwiczenia 
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KLASA PRZEDMIOT 
PROGRAM NAUCZANIA (numer i 

nazwa) 

PODRĘCZNIK (z wykazu 

podręczników dopuszczalnych) 
UWAGI 

VI 

Matematyka 

M. Braun i in. – Program nauczania 

matematyki w szkole podstawowej – 

„Matematyka z kluczem” 

M. Braun i in. – „Matematyka z 

kluczem”, podręcznik dla klasy VI cz. 1, 

cz. 2  

/ zeszyt ćw. cz. 1, cz. 2 / wyd. Nowa Era; 

157/4/2011 

 

Przyroda 
„Tajemnice przyrody” – Program 

nauczania przyrody w klasie IV - VI 
Tajemnice przyrody 399/3/2014  

Język angielski 

„Program nauczania j. angielskiego 

dla klas 1-6 szkoły podstawowej 

zgodny z nową podstawą 

programową” (Sylwia Rapacka) 

„New Maxi Taxi 3” podręcznik do j. 

angielskiego dla szkoły podstawowej – 

wyd. PWN 

 

 

VI Zajęcia techniczne 
Zajęcia techniczne w szkole 

podstawowej kl. IV – VI 
Zajęcia techniczne cz. II – Stanpol  
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KLASA PRZEDMIOT 
PROGRAM NAUCZANIA (numer i 

nazwa) 

PODRĘCZNIK (z wykazu 

podręczników dopuszczalnych) 
UWAGI 

Wychowanie 

fizyczne 

Program nauczania wychowania 

fizycznego dla II etapu edukacyjnego 
  

Historia 

dr Tomasz Maćkowski, „Wczoraj i 

dziś” – program nauczania ogólnego 

historii i społeczeństwa w kl. IV – VI 

szkoły podstawowej 

Grzegorz Wojciechowski, „Wczoraj i 

dziś 6” – podręcznik do historii i 

społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły 

podstawowej 

 

Grzegorz Wojciechowski 

„Wczoraj i dziś 6” – 

zeszyt ucznia -  część 1; 

zeszyt ucznia -  część 2; 

wyd. Nowa Era 

 

 


