
 
Ze względu na reformę szkolnictwa i utrudnienia ekonomiczno-prawne na rynku podręczników szkolnych, oczekiwanie na niektóre tytuły 

może  
wymagać cierpliwości.  

 
Znak “xxxxxx” oznacza, że podręcznik nie jest wymagany lub że jego tytuł zostanie podany przez nauczyciela we wrześniu. 

 
 
 

Międzykulturowa Szkoła Podstawowa „Otwarty Świat” - wykaz podręczników dla klas VIII 
klasa VIII AM 

 
przedmiot autor podręcznik wydawnictwo miejsce i rok wydania 

język polski M. Jędrychowska, Z. A. 

Kłakówna 

 

To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Klasa 8. Teksty 

i zadania. Książka ucznia,  

Wydawnictwo 

Edukacyjne 

Podręcznik zostanie 

udostępniony w pliku 

pdf. Wydruki książek 

we wrześniu, za 

pośrednictwem szkoły.  

język angielski xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

drugi język obcy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

matematyka M. Dobrowolska Matematyka z plusem 8. Podręcznik i zbiór zadań.  GWO 

https://gwo.pl/ksiegarnia/k

siazka/1374,matematyka-z

-plusem-8-podrecznik 

2018 



https://gwo.pl/ksiegarnia/k

siazka/1377,matematyka-z

-plusem-8-zbior-zadan 

 

biologia Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, 

Marian Sęktas 

Puls życia. Klasa 8. Nowa Era 

https://sklep.nowaera.pl/b-

sp-pulzycre-kl-8-pdr-0646

62.html 

 

2018 

geografia  
Tomasz Rachwał, Dawid 

Szczypiński. 

Planeta Nowa 8. Podręcznik do geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej. + zeszyt ćwiczeń. 

 

Nowa Era 

https://sklep.nowaera.pl/ge

o-sp-planre-kl-8-pdr-0667

62.html 

https://sklep.nowaera.pl/ge

o-sp-planre-kl-8-cw-0667

65.html 

 

2018 

chemia J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin Chemia Nowej Ery Nowa Era 

https://sklep.nowaera.pl/ch

-sp-chne-re-kl-8-pdr-0652

22.html 

 

Warszawa 2018 

fizyka Barbara Sagnowska “Świat fizyki” dla klasy 8 + ćwiczenia WSiP  2018 



https://sklep.wsip.pl/produ

kty/swiat-fizyki-podreczni

k-klasa-8-182012/ 

https://sklep.wsip.pl/produ

kty/swiat-fizyki-zeszyt-cw

iczen-klasa-8-182013/ 

 

historia  Robert Śniegocki, Agnieszka 

Zielińska 

Wczoraj i dziś. Klasa 8 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej (bez ćwiczeń) Nowa Era 

https://sklep.nowaera.pl/h-

sp-wczidzisre-kl-8-pdr-06

2082.html 

 

2018 

wiedza o 

społeczeństwie 

Elżbieta Dobrzycka, 

Krzysztof Makara 

„Wiedza o społeczeństwie – podręcznik dla szkoły podstawowej (8)” *bez 

ćwiczeń* 

Wydawnictwo 

Pedagogiczne 

OPERON 

Podręcznik będzie 

niebawem dostępny na 

stronie 

http://sklep.operon.pl/ 

 

po roku 2017  

edukacja dla 

bezpieczeństwa 

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

etyka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 



religia xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

informatyka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

 
  



 
Międzykulturowa Szkoła Podstawowa „Otwarty Świat” - wykaz podręczników dla klas VIII 

klasa VIII BM 
 

przedmiot autor podręcznik wydawnictwo miejsce i rok 

wydania 

język polski M. Jędrychowska, Z.A. Kłakówna To lubię! Podręcznik do języka polskiego, klasa 8. Teksty i zadania Wydawnictwo Edukacyjne podręcznik zostanie 

wydrukowany dla 

uczniów we 

wrześniu za 

pośrednictwem 

szkoły 

język angielski xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 

drugi język obcy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 

matematyka M. Dobrowolska Matematyka z plusem 8. Podręcznik i zbiór zadań.  GWO 

https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1

374,matematyka-z-plusem-8-podre

cznik 

https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1

377,matematyka-z-plusem-8-zbior-

zadan 

 

2018 

biologia Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, 

Marian Sęktas 

Puls życia. Klasa 8. Nowa Era 

https://sklep.nowaera.pl/b-sp-pulzy

cre-kl-8-pdr-064662.html 

2018 



 

geografia  
Tomasz Rachwał, Dawid 

Szczypiński. 

Planeta Nowa 8. Podręcznik do geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej. + zeszyt ćwiczeń. 

 

Nowa Era 

https://sklep.nowaera.pl/geo-sp-pla

nre-kl-8-pdr-066762.html 

https://sklep.nowaera.pl/geo-sp-pla

nre-kl-8-cw-066765.html 

 

2018 

chemia J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin Chemia Nowej Ery Nowa Era 

https://sklep.nowaera.pl/ch-sp-chne

-re-kl-8-pdr-065222.html 

Warszawa 2018 

fizyka Barbara Sagnowska “Świat fizyki” dla klasy 8 +ćwiczania WSiP  

https://sklep.wsip.pl/produkty/swiat

-fizyki-podrecznik-klasa-8-182012/ 

https://sklep.wsip.pl/produkty/swiat

-fizyki-zeszyt-cwiczen-klasa-8-182

013/ 

 

2018 

historia  Robert Śniegocki, Agnieszka 

Zielińska 

Wczoraj i dziś. Klasa 8 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej (bez ćwiczeń) Nowa Era 

https://sklep.nowaera.pl/h-sp-wczid

zisre-kl-8-pdr-062082.html 

 

2018 

wiedza o 

społeczeństwie 

Elżbieta Dobrzycka, 

Krzysztof Makara 

„Wiedza o społeczeństwie – podręcznik dla szkoły podstawowej (8)” *bez 

ćwiczeń* 

Wydawnictwo 

Pedagogiczne OPERON 

po roku 2017  



Podręcznik będzie niebawem 

dostępny na stronie 

http://sklep.operon.pl/ 

 

edukacja dla 

bezpieczeństwa 

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

etyka xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

religia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

informatyka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

 
 
 


