
                    Podręczniki oraz  materiały ćwiczeniowe  do klasy trzeciej  na rok szkolny 2016/2017, 2017/2018 , 2018/2019 . 

We wrześniu  dziecko  otrzyma w szkole   darmowe podręczniki  do edukacji wczesnoszkolnej oraz  wszystkie ćwiczenia  , podręczniki  do języka angielskiego 
wraz z ćwiczeniami . Rodzic kupuje  podręczniki  i ćwiczenia do przedmiotów nieobowiązkowych   (religia) . 

 W  klasie III „a”  dziecko  otrzyma w szkole   darmowe podręczniki  do edukacji wczesnoszkolnej oraz  wszystkie ćwiczenia  ,podręcznik i ćwiczenia  do języka 
niemieckiego  oraz podręcznik do  języka angielskiego  . Rodzic kupuje  podręczniki  i ćwiczenia do przedmiotów nieobowiązkowych   (religia)  oraz ćwiczenia 
do przedmiotu  dodatkowego – j. angielski.  

Edukacja 
wczesnoszkolna  

            Autor       Tytuł   
 

Wydawnictwo  

Data 
dopuszczenia 

Numer 
dopuszczenia 

 
Uwagi 

podręcznik 

Maria Lorek,  

Monika Zatorska  

 

Agata Ludwa, 
 Maria Lorek  

 
 
 

„Nasza Szkoła” 
Podręcznik do szkoły 
podstawowej. Klasa 3.  

Część 1, 2, 3, 4 – 
edukacja 
zintegrowana 

Część 1, 2, 3, 4 - 
matematyka 

Mac Edukacja 

Dopuszczony z mocy prawa do użytku 
szkolnego (art. 22c ust. 2 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, z późn. zm.). Rok dopuszczenia: 

2016 

 

 

 

zeszyt w kratkę 
zeszyt w wąskie 

linie 



materiały 
ćwiczeniowe 

Jolanta Faliszewska 
Grażyna Lech 

 

Agnieszka Opala 
Iza Parlicka 

Moje ćwiczenia kl. 3 – 
części 1- 4  
 
Moje ćwiczenia 
matematyka kl. 3 – 
części 1- 4  

Mac Edukacja 

 

- 

 

 

 

 

Język angielski Autor Tytuł   Wydawnictwo 
Data 

dopuszczenia 
Numer 

dopuszczenia 
 

Uwagi 

podręcznik 

E. Papiol, M. Toth,  

M. Kondro 
Bugs World 3 Macmillan 2011 30/3/2011/2016 

 

Zeszyt w wąskie 
linie  

 

materiały 
ćwiczeniowe 

Język niemiecki 

Klasa 3 „a”  
Autor Tytuł   

Wydawnictwo  

 

Data 
dopuszczenia 

Numer 
dopuszczenia 

Uwagi 

Podręcznik               
i ćwiczenia 

Ewa Krawczyk, Lucyna 
Zastąpiło, Marta 
Kozubska 

ABCDeutsch. Nowa 
edycja. Podręcznik do 
języka niemieckiego 
dla klasy 3. Materiały 
ćwiczeniowe do 
języka niemieckiego 
dla klasy 3 

WSZPWN 

2016 415/3/2014/2016 Zeszyt w wąskie 
linie  

 

http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/jezyk-niemiecki,17,151/abcdeutsch-1-3-nowa-edycja,14091/abcdeutsch-nowa-edycja-materialy-cwiczeniowe-do-jezyka-niemieckiego-dla-klasy-3,62002.html
http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/jezyk-niemiecki,17,151/abcdeutsch-1-3-nowa-edycja,14091/abcdeutsch-nowa-edycja-materialy-cwiczeniowe-do-jezyka-niemieckiego-dla-klasy-3,62002.html
http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/jezyk-niemiecki,17,151/abcdeutsch-1-3-nowa-edycja,14091/abcdeutsch-nowa-edycja-materialy-cwiczeniowe-do-jezyka-niemieckiego-dla-klasy-3,62002.html
http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/jezyk-niemiecki,17,151/abcdeutsch-1-3-nowa-edycja,14091/abcdeutsch-nowa-edycja-materialy-cwiczeniowe-do-jezyka-niemieckiego-dla-klasy-3,62002.html


Zajęcia 
komputerowe 

Autor Tytuł   
Wydawnictwo  

 

Data 
dopuszczenia 

Numer 
dopuszczenia 

Uwagi 

Materiały 
ćwiczeniowe 

- - - 
- - - 

Religia Autor 
 

Tytuł    
Wydawnictwo  

 

Data 
dopuszczenia 

 

Numer 
dopuszczenia  

 

Uwagi 

podręcznik 

D.Kurpiński,              
J.Snopek,              
Red.ks J.Czerkawski,              
E Kondrak 

"Jezus jest z nami" 
 

Jedność – Kielce 

 
4 I 2012 

 

 
AZ-13-01/12-KI-
4/13  

 

 

Rezygnujemy         
z zeszytu 

papierowego 

materiały 
ćwiczeniowe 

D.Kurpiński,              
J.Snopek,              
Red.ks.J.Czerkawski, 
E.Kondrak 

„Jezus jest z nami” 

Zeszyt ćwiczeń 
Jedność – Kielce 

 

 

 

 

 

w-f 

Strój na lekcje wychowania fizycznego: 

 spodenki gimnastyczne (krótkie, czarne lub granatowe ), 

 koszulka biała, z krótkim   rękawem bez dużych dekoltów, 

 obuwie sportowe na podeszwie gumowej lub kauczukowej (nie z tworzywa sztucznego rysujące podłoże), osłaniające całą stopę, 
sznurowane lub na rzepy, typu: adidasy, trampki, tenisówki. 

 dopuszczalne dresy, leginsy w okresach zimowych,  

 obowiązują spięte włosy  (gumka, opaska). 

wyposażenie na basen: klapki, czepek , strój kąpielowy / kąpielówki 

Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 26 czerwca –pozytywna . 

Opinia Rady Rodziców  z    dnia 22 czerwca – pozytywna . 


