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

Przy   każdym   tytule   pojawia   się   link   do   księgarni   internetowej   wydawnictwa,   gdzie   można   nabyć   podręczniki.   xxxxxxxx   oznacza,   że   podręcznik   nie   jest   wymagany   albo   że   tytuł   
zostanie   podany   we   wrześniu.   

klasa   VIII   AM   
  

przedmiot   autor   podręcznik   wydawnictwo   miejsce   i   rok   wydania   

język   polski   DK   Maria   Jędrychowska,   Zofia   

Agnieszka   Kłakówna   

To   lubię!   
  

Podręcznik   niedostępny   w   księgarniach   -   zostanie   wydrukowany   we   wrześniu   za   pośrednictwem   
szkoły   

Wydawnictwo   Edukacyjne     

język   angielski   xxxxx   xxxx   xxx   xxxx   

drugi   język   obcy   xxxxxx   xxxxxx   xxx   xxxx   

matematyka   MCz   praca   zbiorowa   pod   redakcją   

Małgorzaty   Dobrowolskiej   

Matematyka   z   plusem   8.   Podręcznik   dla   klasy   8   szkoły   podstawowej.     
  

https://ksiegarnia.gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1374,matematyka-z-plusem-8-pod 
recznik   

  
Matematyka   z   plusem   8.   Zbiór   zadań   dla   klasy   8   szkoły   podstawowej.   

  
https://ksiegarnia.gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1377,matematyka-z-plusem-8-zbior-zadan   

  

Gdańskie   Wydawnictwo   

Oświatowe   

  

2018   i   nowsze   wydania   

biologia   AT   Beata   Sągin,   Andrzej   Boczarowski,   
Marian   Sęktas   

Puls   życia.   Podręcznik   do   biologii   dla   klasy   ósmej   szkoły   podstawowej.    Nowa   edycja   2021–2023   

  
https://sklep.nowaera.pl/product/b-sp-pulzycre-kl-8-pdr-064662   
  

Nowa   Era   Nowa   edycja   
2021–2023   

geografia   Tomasz   Rachwał,   Dawid   Szczypiński   Planeta   Nowa.   Podręcznik   do   geografii   dla   klasy   ósmej   szkoły   podstawowej   

https://sklep.nowaera.pl/product/geografia-sp-planeta-nowa-re-zm-kl-8-podrecznik-066832   

Planeta   Nowa.   Zeszyt   ćwiczeń   do   geografii   dla   klasy   ósmej   szkoły   podstawowej   

https://sklep.nowaera.pl/product/geografia-sp-planeta-nowa-re-zm-kl-8-zeszyt-cwiczen-066835   

Nowa   Era   

Nowa   Era   

2018   lub   późniejsze   

chemia   PW   Jan   Kulawik,   Maria   Litwin,   Teresa   

Kulawik   

  

Chemia   Nowej   Ery.   Podręcznik   do   chemii   dla   klasy   ósmej   szkoły   podstawowej.   Nowa   edycja   

2021–2023.   

https://sklep.nowaera.pl/product/ch-sp-chne-re-kl-8-pdr-065222   

Nowa   Era   Warszawa,   2021   

https://ksiegarnia.gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1374,matematyka-z-plusem-8-podrecznik
https://ksiegarnia.gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1374,matematyka-z-plusem-8-podrecznik
https://ksiegarnia.gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1377,matematyka-z-plusem-8-zbior-zadan
https://sklep.nowaera.pl/product/b-sp-pulzycre-kl-8-pdr-064662
https://sklep.nowaera.pl/product/geografia-sp-planeta-nowa-re-zm-kl-8-podrecznik-066832
https://sklep.nowaera.pl/product/geografia-sp-planeta-nowa-re-zm-kl-8-zeszyt-cwiczen-066835
https://sklep.nowaera.pl/product/ch-sp-chne-re-kl-8-pdr-065222


  
  

Elżbieta   Megiel,   Małgorzata   Mańska   Chemia   Nowej   Ery.   Zeszyt   ćwiczeń   do   chemii   dla   klasy   ósmej   szkoły   podstawowej.   Nowa   edycja   

2021–2023.   

https://sklep.nowaera.pl/product/ch-sp-chne-re-kl-8-cw-065225   

fizyka   UL-J   

  

B.Sagnowska,   M.   Rozenbajgiej,   

R.Rozenbajgier,   M.   Godlewska   

“Świat   fizyki”   podręcznik   dla   klasy   ósmej   

https://sklep.wsip.pl/produkty/swiat-fizyki-podrecznik-klasa-8-182012/   

“Świat   fizyki”   ćwiczenia   dla   klasy   ósmej   

https://sklep.wsip.pl/produkty/swiat-fizyki-zeszyt-cwiczen-klasa-8-182013/   

WSiP   2017   i   późniejsze   

  

  

  

        

historia   WM   Robert   Śniegocki   

Agnieszka   Zielińska   

Wczoraj   i   dziś.   Podręcznik   do   historii   dla   klasy   8   

https://sklep.nowaera.pl/product/h-sp-wczidzisre-kl-8-pdr-062082   

Nowa   Era   2018   i   nowsze   

wiedza   o   

społeczeństwie   NM   

Alicja   Pacewicz,    Tomasz   Merta   KOSS.   Wiedza   o   społeczeństwie   w   szkole   podstawowej   

Podręcznik   dostępny   w   wersji   online:    https://koss.ceo.org.pl/koss-online   

CEO   2017   i   nowsze   

edukacja   dla   

bezpieczeństwa   

MBM   

  Żyję   i   działam   bezpiecznie   

https://sklep.nowaera.pl/product/zyje-i-dzialam-bezpiecznie-podrecznik-do-edukacji-dla-bezpiecze 

nstwa-dla-szkoly-podstawowej-065802   

Nowa   Era     

etyka   xxxx   xxxx   xxxx   xxxx   

religia   xxxx   xxxx   xxxx   xxxx   

informatyka   

  

xxxx   xxxx   xxxx   xxxx   

https://sklep.nowaera.pl/product/ch-sp-chne-re-kl-8-cw-065225
https://sklep.wsip.pl/produkty/swiat-fizyki-podrecznik-klasa-8-182012/
https://sklep.wsip.pl/produkty/swiat-fizyki-zeszyt-cwiczen-klasa-8-182013/
https://sklep.nowaera.pl/product/h-sp-wczidzisre-kl-8-pdr-062082
https://koss.ceo.org.pl/koss-online
https://sklep.nowaera.pl/product/zyje-i-dzialam-bezpiecznie-podrecznik-do-edukacji-dla-bezpieczenstwa-dla-szkoly-podstawowej-065802
https://sklep.nowaera.pl/product/zyje-i-dzialam-bezpiecznie-podrecznik-do-edukacji-dla-bezpieczenstwa-dla-szkoly-podstawowej-065802

