
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA  

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

Przedmiot Numer Pozycja Wydawnictwo Tytuł programu 

edukacja 

wczesnoszkolna kl. 1 

SP1/EW1 1. MAC 

Edukacja 

„Ja i moja szkoła na nowo” 

edukacja 

wczesnoszkolna kl. 2 

SP1/EW2 2. Nowa Era „Elementarz XXI wieku” 

edukacja 

wczesnoszkolna kl. 3   

SP1/EW3 3. Nowa Era „Elementarz XXI wieku” 

język polski kl. 4 SP1/JP4 4. WSiP Program nauczania języka polskiego w 

klasach 4-8. Słowa z uśmiechem. 

język polski kl. 5 SP1/JP5 5. WSiP Program nauczania języka polskiego w  

klasach IV–VI  szkoły podstawowej 

          „Jutro pójdę w świat” 

język polski kl. 6   SP1/JP6 6. WSiP Program nauczania języka polskiego w  

klasach IV–VI  szkoły podstawowej 

          „Jutro pójdę w świat” 

język polski kl. 7 SP1/JP7 7. WSiP Program nauczania języka polskiego w 

klasach 4-8. Myśli i słowa. 

język angielski kl. 1 SP1/JA1 8. Macmillan Program nauczania języka angielskiego dla 

pierwszego etapu edukacyjnego 

język angielski kl.2 SP1/JA2 9. Macmillan Program nauczania języka angielskiego dla 

pierwszego etapu edukacyjnego 

język angielski kl.3 SP1/JA3 10. Macmillan Program nauczania języka angielskiego dla 

pierwszego etapu edukacyjnego 

język angielski kl. 4 SP1/JA4 11. Oxford Program nauczania języka angielskiego w 

klasach 4-8 szkoły podstawowej   

język angielski kl.5 SP1/JA5 12. Oxford Program nauczania języka angielskiego    

język angielski kl.6 SP1/JA6 13. Oxford Program nauczania języka angielskiego    

język angielski kl. 7 SP1/JA7 14. Oxford Program nauczania języka angielskiego w 

klasach 4-8 szkoły podstawowej   

język rosyjski kl. 7 SP1/JR7 15. PWN Program nauczania języka rosyjskiego w 

klasach VII – VIII szkoły podstawowej 

matematyka kl. 4 SP1/M4 16. WSiP Program nauczania matematyki w klasach 

4–8 szkoły podstawowej 

matematyka kl.5 SP1/M5 17. WSiP „ Matematyka wokół nas.” Program nauczania 

dla klas 4-6 szkoły podstawowej. 

matematyka kl.6 SP1/M6 18. WSiP „ Matematyka wokół nas.” Program nauczania 

dla klas 4-6 szkoły podstawowej. 

matematyka kl. 7 SP1/M7 19. WSiP Program nauczania matematyki w klasach 

4–8 szkoły podstawowej 

przyroda kl. 4 SP1/P4 20. WSiP Program nauczania „Przyroda” 

4 klasa szkoła podstawowa 

przyroda kl.5 SP1/P5 21. WSiP   „Przyrodo, witaj!” 

przyroda kl.6 SP1/P6 22. WSiP   „Przyrodo, witaj!” 

biologia kl. 7 SP1/B7 23. WSiP Program nauczania biologii dla II etapu 

edukacyjnego. Klasy 5-8 szkoły 

podstawowej 

chemia kl.7 SP1/CH7 24. Nowa Era Program nauczania chemii w szkole 

podstawowej 

fizyka kl. 7 SP1/F7 25. Nowa Era Spotkania z fizyką 

geografia kl. 7 SP1/G7 26. Nowa Era Planeta Nowa 



historia kl. 4 SP1/H4 27. Nowa Era Program nauczania historii kl. 4-8 

„Wczoraj i dziś” 

historia kl.5 SP1/H5 28. Nowa Era „Wczoraj i dziś.”  Program nauczania 

dla klas 4-6 szkoły podstawowej. 

historia kl.6 SP1/H6 29. Nowa Era „Wczoraj i dziś.”  Program nauczania dla klas 

4-6 szkoły podstawowej. 

historia kl. 7 SP1/H7 30. Nowa Era Program nauczania historii kl. 4-8 

„Wczoraj i dziś” 

muzyka kl. 4 SP1/MUZ4 32. WSiP  Program nauczania muzyki w klasach 4–7 

szkoły podstawowej 

muzyka kl.5 SP1/MUZ5 33. WSiP „Klucz do muzyki”. Program nauczania 

muzyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej. 

muzyka kl.6 SP1/MUZ6 34. WSiP „Klucz do muzyki”. Program nauczania 

muzyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej. 

muzyka kl. 7 SP1/MUZ7 35. WSiP  Program nauczania muzyki w klasach 4–7 

szkoły podstawowej 

technika kl. 4 SP1/T4 36. WSiP Program nauczania Technika na co dzień 

Klasy 4–6 szkoły podstawowej 

zajęcia techniczne kl.5 SP1/T5 37. WSiP „Technika na co dzień”   – program nauczania 

ogólnego zajęć techn. w kl. IV - VI 

zajęcia techniczne kl.6 SP1/T6 38. WSiP „Technika na co dzień”   – program nauczania 

ogólnego zajęć techn. w kl. IV - VI 

plastyka kl. 4 SP1/PL4 39. Nowa Era „Do dzieła” – program nauczania plastyki 

w klasach 4-7 

plastyka kl.5 SP1/PL5 40. WSiP Program nauczania ogólnego plastyki w  

klasach 4-6 szkoły podstawowej. 

plastyka kl.6 SP1/PL6 41. WSiP Program nauczania ogólnego plastyki w  

klasach 4-6 szkoły podstawowej. 

plastyka kl. 7 SP1/PL7 42. Nowa Era „Do dzieła” – program nauczania plastyki 

w klasach 4-7 

informatyka kl. 4 SP1/I4 43. WSiP Program nauczania informatyki 

w klasach 4–8 szkoły podstawowej 

zajęcia komputerowe 

kl.5 

SP1/I5 44. WSiP „Lekcje z komputerem” 

zajęcia komputerowe 

kl.6 

SP1/I6 45. WSiP „Lekcje z komputerem” 

informatyka kl. 7 SP1/I7 46. WSiP Program nauczania informatyki 

w klasach 4–8 szkoły podstawowej 

w-f kl. 4 SP1/WF4 47. Korepetytor Autorski program nauczania wychowania 

fizycznego w klasach 4-8 „Wartości i 

aktualizacje” 

w-f kl.5 SP1/WF5 48. Korepetytor Wychowanie fizyczne 

w-f kl.6 SP1/WF6 49. Korepetytor Wychowanie fizyczne 

w-f sportowa 4 SP1/WF-S4 50.  Autorski program nauczania wychowania 

fizycznego w klasie sportowej – piłka 

nożna i piłka siatkowa 

w-f kl. 7 SP1/WF7 51. Korepetytor Autorski program nauczania wychowania 

fizycznego w klasach 4-8 „Wartości i 

aktualizacje” 

wdż kl. 4-7 SP1/WDŻ 52. Rubikon „Wędrując ku dorosłości” 

religia kl. 1 SP1/EWR1 53. Jedność „W rodzinie dzieci bożych” 

religia kl.2 SP1/EWR2 54. Jedność „Żyjemy w Bożym świecie” 



religia kl.3 SP1/EWR3 55. Jedność „Jezus jest z nami” 

religia kl.4 SP1/R4 56. Jedność „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” 

religia kl.5 SP1/R5 57. Jedność „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” 

religia kl.6 SP1/R6 58. Jedność „Tajemnice BOGAtego życia” 

religia kl. 7 SP1/R7 59. Jedność „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być 

jako chrześcijanin” 

doradztwo zawodowe 

kl. 7 

SP1/DZ7 60.  Autorski program doradztwa zawodowego 

dla szkoły podstawowej 

 

 

 


