
KLASA I
Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 1,2,3,4
Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna
Elementarz odkrywców. Klasa 1, Edukacja matematyczna, część 1,2
Gold Sparks. Język angielski. Podręcznik. Klasa 1. Szkoła podstawowa

KLASA II
Elementarz odkrywców. Klasa 2, część 1. 2,3,4
Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna
Elementarz odkrywców. Klasa 2, Edukacja matematyczna, część 1,2
Gold Sparks. Język angielski. Podręcznik. Klasa 2. Szkoła podstawowa

KLASA III
Elementarz odkrywców. Klasa 3, część 1,2,3,4 .
Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna
Elementarz odkrywców. Klasa 3. Edukacja matematyczna, część 1,2
Gold Sparks. Język angielski. Podręcznik. Klasa 3. Szkoła podstawowa
KLASA IV
1. NOWE Słowa na start! 4

Podręcznik do j. polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej
2. „Lekcja muzyki”

Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
3. „Do dzieła!”

Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
4. Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
5. Matematyka z kluczem. Klasa 4, część 1i 2.

Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej
6. Tajemnice przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej
7. Jak to działa?

Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
8. Wczoraj i dziś. Klasa 4

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej
9. Team Up Plus dla klasy IV

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej
KLASA V
1. Lekcja muzyki 5

Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej
2. Wczoraj i dziś. Klasa 5

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej
3. Do dzieła! 5

Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej
4. NOWE Słowa na start! 5

Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej
5. Jak to działa?
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Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej
6. Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej
7. Matematyka z kluczem. Klasa 5, część1, 2.

Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej
8. Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej
9. Do dzieła! 5

Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej
10. Team Up Plus 5 Class book

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej
KLASA VI
1. Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej
2. Jak to działa?

Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej
3. Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej
4. „Lekcja muzyki”

Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej
5. „Do dzieła!”

Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej
6. Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej
7. Puls życia dla klasy 6

Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej
8. Matematyka z kluczem. Klasa 6

Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej, część 1
9. Wczoraj i dziś. Klasa 6

Podręcznik do historii do szkoły podstawowej
10. Team Up Plus dla klasy 6

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej
KLASA VII
1. NOWE Słowa na start! 7

Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej
2. Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
3. Lekcja muzyki

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej
4. „Do dzieła!”

Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej
5. Das ist Deutsch! KOMPAKT

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej
6. Puls życia. Klasa 7

Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
7. Chemia Nowej Ery
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Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
8. Wczoraj i dziś. Klasa 7

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej
9. Matematyka z kluczem. Klasa 7.

Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej
10. Spotkania z fizyką

Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej
11. Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej
12. English Class - Poziom A2+

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej
KLASA VIII
1. Puls życia. Klasa 8

Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
2. Wczoraj i dziś. Klasa 8

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej
3. Matematyka z kluczem. Klasa 8.

Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej
4. Spotkania z fizyką

Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej
5. Das ist Deutsch! KOMPAKT

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej
6. Chemia Nowej Ery

Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
7. Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
8. Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej
9. Żyję i działam bezpiecznie

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej
10. Dziś i jutro

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej
11. NOWE Słowa na start! 8

Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej
12. Repetytorium ósmoklasisty - Poziom A2+/B1

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej
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