
lp.
nazwa zajęć 

edukacyjnych
autor/tytuł podręcznika/zeszytu ćwiczeń informacje dodatkowe

1 język polski

1. podręcznik: A. Łuczak, E. Prylińska, K. Krzemieniewska-Kleban, Język polski. 

"Między nami” (Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe) NOWA WERSJA                                                                                                                                                                              

2. B. Pikus, S. Kołek, PeWNiak gimnazjalny. Język polski, wyd. PWN

1. możliwość zakupu 

podręcznika na giełdzie                                                     

2. zakup "PeWNiaka" w 

księgarni

2 język angielski
K. Kotorowicz, A. Mędeta, Repetytorium gimnazjalisty. Poziom podstawowy i 

rozszerzony, wyd. Macmillan 2015

zakup tylko                            

w księgarni

3 język niemiecki
S. Mróz-Dwornikowska, "Das ist Deutsch!" Podręcznik z repetytorium, (wyd. 

Nowa Era) 2011 r.                                                                            

zakup w księgarni                                 

lub na giełdzie szk.

4 historia

J. Chachaj, Wiek XIX i wielka wojna (wyd. ) 2011 r.; podr. + ćwiczenia 1. zakup ćw. w księgarni              

2. możliwość zakupu podr. 

na giełdzie szk.

5
wos

A. Pacewicz, T. Merta i in., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum cz. II - wersja 

podstawowa (KOSS) wyd. z 2010r. lub 2011 r. podr. 

możliwość zakupu podr. 

na giełdzie szk.

6
wychowanie do 

życia w rodzinie

T. Król, K. Maśnik, Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów                                           

kl. I-III gimnazjum „Wędrując ku dorosłości” podr. + ćwicz.

komplet zakupiony             

w kl. I obowiązuje              

na 3 lata gimnazjum

7
edukacja dla 

bezpieczeństwa

J. Słoma, G. Zając, "Żyję i działam bezpiecznie", (wyd. Nowa Era) wydania od 2010 

r. (podr. z ćwiczeniami)

zakup w księgarni             

8 matematyka

1. M. Dobrowolska i in., Matematyka 3 /Gdańskie Wyd. Oświatowe/                                      

wyd. od 2011r. tylko podr.                                                                                                                                       

2. Matematyka 3 - zbiór zadań, wyd. GWO

zakup w księgarni              

lub na giełdzie szk.

9 fizyka
M. Braun, W. Śliwa „To jest fizyka” – podręcznik dla gimnazjum cz. 3 i 4 

/wydawnictwo Nowa Era/ tylko podr.

możliwość zakupu podr. 

na giełdzie szk.

10 chemia
J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Chemia. Podręcznik do gimnazjum cz. 3                       

(wyd. Nowa Era); wyd. od 2010 r. tylko podr.

możliwość zakupu podr. 

na giełdzie

11 geografia

G. Chmielewska, W. Chmielewski, Geografia dla gimnazjum. Podręcznik do kl. III 

/wyd. Operon) wydanie najnowsze z 2011r. podr. + ćwicz.

zakup ćwiczeń w księgarni 

/ możliwość zakupu podr. 

na giełdzie

12 biologia

podręcznik: B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas, Puls życia 3. Podręcznik do 

biologii dla gimnazjum (wyd. Nowa Era)                                                                          

ćwiczenia: M. Jaworowska, J.J. Pawłowscy, M. Zaleska, Puls życia 3. Zeszyt 

ćwiczeń dla gimnazjum 

zakup ćwiczeń w księgarni 

/ możliwość zakupu podr. 

na giełdzie

13 zaj. techniczne xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nie dotyczy klasy III

14 zaj. artystyczne xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nie dotyczy klasy III

15 informatyka bez podręcznika i ćwiczeń xxxxxxxxxxxxxxxx

16 plastyka K. Czernicka, Plastyka. Podręcznik dla gimnazjum, wyd. OPERON
zakup w księgarni                                 

lub na giełdzie szk.

17 muzyka
M. Rykowska, Z. Szałko, Muzyka. Podręcznik do gimnazjum,                                                                            

wyd. OPERON

zakup w księgarni                                 

lub na giełdzie szk.

18 religia 
Podręcznik do nauki religii w kl. III, Żyć w miłości Boga, red. J. Szpet,                            

D. Jackowiak

zakup w księgarni lub na 

giełdzie szk.

19 język ukraiński

podręcznik: Hryckowian, "Wynohradnyk" (WSiP)                                                                    

ćwiczenia: M. Tucka "Ukraińskie grono" (WSiP)

komplet zakupiony             

w kl. I obowiązuje             

na 3 lata gimnazjum

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY                                                                                                                                                   
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 w Gimnazjum nr 1 im. Jana  Pawła II  w Morągu                                                                                                                                                                                                

klasa III


