
 

 

 

kod tytuł przedmiot 

125801 Jutro pójdę w świat - podręcznik do klasy 4 język polski 

125802 Jutro pójdę w świat - zeszyt ćwiczeń kl. 4 język polski 

12580C Jutro pójdę w świat - przewodnik dla nauczyciela kl. 4 język polski 

133401 Czarowanie słowem - podręcznik kl. 4 język polski 

133402 Czarowanie słowem - zeszyt ćwiczeń kl. 4 cz.1 język polski 

133403 Czarowanie słowem - zeszyt ćwiczeń kl. 4 cz.2 język polski 

13340D Czarowanie słowem - przewodnik dla nauczyciela kl. 4 język polski 

131401 Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka - podr. Kl. 1/1 język polski 

131402 Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka - podr. Kl. 1/2 język polski 

13140F Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka - poradnik kl. 1 język polski 

047101 Muzyka i my - podr. Kl. 4 muzyka 

047103 Muzyka i my - zeszyt ćw. Kl. 4 muzyka 

131601 Historia wokół nas - podr. Kl. 4 
historia i 
społeczeństwo 

131602 Historia wokół nas - zeszyt ćw. Kl. 4 
historia i 
społeczeństwo 

131603 Historia wokół nas - przewodnik kl. 4 
historia i 
społeczeństwo 

126601 Poznać zrozumieć kl. 1 historia   

126604 Poznać zrozumieć kl. 1 - przewodnik historia   

104702 Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje - podręcznik kl. 1 historia  

12000A Matematyka 2001. Podręcznik. Klasa 4 matematyka 

120003 Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń, część I. Klasa 4 matematyka 

120004 Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń, część II. Klasa 4 matematyka 

120005 Matematyka 2001. Zadania. Klasa 4 matematyka 

12000F Matematyka 2001. Poradnik dla nauczyciela z programem nauczania. Klasa 4 matematyka 

12002B Matematyka 2001. Przedmiotowy System Oceniania. Klasa 4 matematyka 

13610A Matematyka wokół nas. Podręcznik. Klasa 4 matematyka 

136103 Matematyka wokół nas. Zeszyt ćwiczeń, część 1. Klasa 4 matematyka 

136104 Matematyka wokół nas. Zeszyt ćwiczeń, część 2. Klasa 4 matematyka 

115701 Matematyka. Część 1. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej.  matematyka 

115704 Matematyka. Poradnik dla nauczyciela zasadniczej szkoły zawodowej matematyka 

136301 
Matematyka. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik dla szkół 
ponadgimnazjalnych. Klasa 1 

matematyka 

13630B 
Matematyka. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Poradnik dla 
nauczyciela z programem nauczania. Klasa 1 

matematyka 



 

 

kod tytuł przedmiot 

13880A Lekcje z komputerem. Podręcznik dla klas 4-6  szkoły podstawowej informatyka 

11070E 
Technologia informacyjna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum 
profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym 

informatyka 

132701 Technologia informacyjna. Kształcenie w zakresie podstawowym informatyka 

13100A Podręcznik z CD-ROM-em przedsiębiorczość 

131005 Zeszyt ćwiczeń dla ucznia przedsiębiorczość 

13100C Poradnik dla nauczyciela i program nauczania z CD-ROM-em przedsiębiorczość 

138001 Podręcznik przedsiębiorczość 

138002 Poradnik dla nauczyciela i program nauczania przedsiębiorczość 

13090A 
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i 
zasadniczej szkoły zawodowej z CD-ROM-em Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 

przysposobienie 
obronne 

105303 
Zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i 
zasadniczej szkoły zawodowej 

przysposobienie 
obronne 

13810A Podręcznik. Liceum, technikum, ZSZ z płytą VCD Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 
przysposobienie 
obronne 

138103 Poradnik dla nauczyciela 
przysposobienie 
obronne 

13230A Biologia. Poznać, zrozumieć. Podręcznik. Część 1 biologia 

109701 Biologia. Podręcznik. Cz. 1. Tom I. Kształcenie w zakresie rozszerzonym biologia 

109709 Biologia. Podręcznik. Cz. 1. Tom II. Kształcenie w zakresie rozszerzonym biologia 

109711 
Biologia. Cz. 1. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Poradnik dla nauczyciela i 
program nauczania  

biologia 

12170A Przyrodo, witaj! Podręcznik. Klasa 4 przyroda 

121702 Przyrodo, witaj! Zeszyt ćwiczeń. Klasa 4 przyroda 

12170D Przyrodo, witaj! Program nauczania, poradnik  przyroda 

121720 Przyrodo, witaj! Zadania, karty pracy. Klasa 4 przyroda 

060803 Przyroda. Podręcznik. Klasa 4 przyroda 

060817 Przyroda. Zeszyt ćwiczeń sem I. Klasa 4 przyroda 

060818 Przyroda. Zeszyt ćwiczeń sem II. Klasa 4 przyroda 

060702 Przyroda. Sprawdziany osiągnięć. Klasa 4 przyroda 

060708 Przyroda. Książka nauczyciela. Klasa 4 przyroda 

107805 
Geografia 1. Kształcenie w zakresie podstawowym. Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum  

geografia 

108301 
Geografia. Część 1.  Zarys wiedzy o Ziemi. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. 
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego  

geografia 

108310 
Geografia. Część 1. Zarys wiedzy o Ziemi. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. 
Poradnik dla nauczyciela i program nauczania w LO, liceum profilowanym i technikum 

geografia 

115601 
Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska. Podręcznik dla zasadniczych szkół 
zawodowych 

geografia 

115602 Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska. Poradnik metodyczny z programem geografia 



 

 

kod tytuł przedmiot 

nauczania oraz sprawdziany osiągnięć dla nauczycieli zasadniczych szkół zawodowych 

118201 
Geografia. Zeszyt ćwiczeń i przewodnik terenowy. Kształcenie w zakresie podstawowym 
i rozszerzonym 

geografia 

132205 
Geografia fizyczna świata i Polski. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. 
Zadania dla uczniów liceów i techników. Część 1.  

geografia 

132208 Geografia szkoła ponadgimnazjalna Sprawdziany Wersje A, B geografia 

13220A 
Geografia. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym,. Podręcznik dla 
uczniów liceów i techników. Część 1 

geografia 

13220C 
Geografia. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym. Poradnik dla 
nauczyciela oraz program nauczania dla liceów i techników 

geografia 

10760H 
Chemia. Kształcenie w zakresie podstawowym. Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (wydanie zmienione) 

chemia 

10761J 
Chemia. Kształcenie w zakresie podstawowym. Poradnik dla nauczyciela i program 
nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. (wydanie 
zmienione) 

chemia 

10770A 
Chemia. Część 1. Kształcenie w zakresach podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik 
dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.  

chemia 

10770I 
Chemia. Część 1. Kształcenie w zakresach podstawowym i rozszerzonym. Poradnik dla 
nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i 
technikum.(+PSO) 

chemia 

132507 Chemia. Poznać, zrozumieć. Zakres podstawowy. Zeszyt dla uczniów liceum i technikum chemia 

13250A 
Chemia. Poznać, zrozumieć. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum i technikum. 
Część 1. 

chemia 

13250C 
Chemia. Poznać, zrozumieć. Zakres podstawowy. Poradnik i program nauczania dla 
nauczyciela liceum i technikum 

chemia 

10880A 
Fizyka i astronomia. Część 1. Kształcenie w zakresie podstawowym. Podręcznik dla 
liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.  

fizyka 

108803 
Fizyka i astronomia. Część 1. Kształcenie w zakresie podstawowym. Poradnik dla 
nauczyciela 

fizyka 

10900A 
Fizyka i astronomia. Część 1. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik dla 
liceum ogólnokształcącego  

fizyka 

109003 
Fizyka i astronomia. Część 1. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Poradnik dla 
nauczyciela 

fizyka 

071701 Technika. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej. Część 2 technika 

071702 Technika. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej. Część 1 technika 

071703 Technika. Poradnik nauczyciela dla klasy 4 szkoły podstawowej. Część 1 technika 

071704 Technika. Program nauczania dla klas 4-6 szkoły podstawowej technika 

071709 Technika. Poradnik nauczyciela dla klasy 4 szkoły podstawowej. Część 2 technika 

071710 Technika 4. Zeszyt ćwiczeń. Część 2 technika 

12530A Punkt - język niemiecki dla kl. 4 język niemiecki 

125303 Punkt kl. 4 - poradnik dla nauczyciela język niemiecki 

13060A Alles klar 1a. Zakres podstawowy.  język niemiecki 

13070A Alles klar 1a. Zakres rozszerzony.  język niemiecki 



 

 

kod tytuł przedmiot 

13060C Alles klar 1b. Zakres podstawowy.  język niemiecki 

13070C Alles klar 1b. Zakres rozszerzony.  język niemiecki 

130605 Alles Klar kl. 1 ZP- poradnik dla nauczyciela język niemiecki 

130705 Alles Klar kl. 1 ZR - poradnik dla nauczyciela język niemiecki 

10840A Nowyje wstrieczi. Kl. 1.  język rosyjski 

108411 Nowyje wstrieczi. Kl. 1. - poradnik dla nauczyciela język rosyjski 

108403 Nowyje wstrieczi. Kl. 1. - zestaw ćwiczeń język rosyjski 

111601 Follow me. Język angielski dla kl. 4 język angielski 

11161D Follow me. Język angielski dla kl. 4 - poradnik dla nauczyciela język angielski 

111602 Follow me. Język angielski dla kl. 4 - zestaw ćwiczeń język angielski 

10850A Uspiech. Kl. 1 język rosyjski 

108514 Uspiech. Kl. 1 - poradnik dla nauczyciela język rosyjski 

108503 Uspiech. Kl. 1 - zestaw ćwiczeń język rosyjski 

100705 
Matematyka się liczy. Część 1. Kształcenie w zakresach podstawowym i rozszerzonym. 
Poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum 
profilowanym i technikum 

matematyka 

105601 
Matematyka. Klasa 1. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego.  

matematyka 

105602 
Matematyka. Klasa 1. Kształcenie w zakresach podstawowym i rozszerzonym. Zbiór 
zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum 

matematyka 

105603 Matematytka.Pgim.kl.1.Poradnik matematyka 

106901 
Matematyka. Klasa 1. Kształcenie w zakresie podstawowym. Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.  

matematyka 

106903 
Matematyka. Klasa 1. Kształcenie w zakresie podstawowym. Zbiór zadań dla liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum 

matematyka 

106911 
Matematyka. Klasa I.  Kształcenie w zakresie podstawowym. Poradnik dla nauczyciela 
wraz z programem nauczania i przedmiotowym systemem nauczania w liceum 
ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. 

matematyka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


