
 

Informacja o odkupieniu zgubionych i zniszczonych podręczników dla kl. IV. 

Listy osób, które powinny odkupić zgubione lub zniszczone podręczniki dla kl. IV znajdują się 
u wychowawców klas. 

Tytuł podręcznika Wydawnictwo Cena 

1. Język polski - kształcenie kulturowo-literackie  
- podręcznik do klasy 4 

Operon 12,35 zł 

2. Język polski - kształcenie językowe - podręcznik dla klasy 4 Operon 12,35 zł 

3. Matematyka z plusem 4 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 21,90 zł 

4. Tajemnice przyrody podręcznik do kl. 4 Nowa Era 21,20 zł 
5. Historia podręcznik dla klasy 4 WSiP 19,80 zł 

6. English class podręcznik do angielskiego A1 Pearson 21,78 zł 

7. Lubię to! Podręcznik do informatyki dla kl. 4. Nowa Era 8,00 zł 

8. Technika podręcznik kl. 4 MAC 10,00 zł 

9. Lekcja muzyki podręcznik kl. 4 Nowa Era 7,00 zł 

    10. Do dzieła! podręcznik do plastyki kl. 4 Nowa Era 7,00 zł 
 

Opłatę za podręcznik należy wpłacić na rachunek bankowy: 81103015080000000550178052 (Szkoła Podstawowa  

nr 231, Warszawa 03-257, ul. Juranda ze Spychowa 10) 
 W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz tytuł podręcznika. 

 Bardzo prosimy o przyniesienie  dowodu wpłaty, który ułatwi koordynację ewidencji podręczników. 
 

TERMIN WPŁATY: do końca czerwca 2019 r. 

 

 

 



 

Informacja o odkupieniu zgubionych i zniszczonych podręczników dla kl. V. 

Listy osób, które powinny odkupić zgubione lub zniszczone podręczniki dla kl. V znajdują się 
u wychowawców klas. 

Tytuł podręcznika Wydawnictwo Cena 

1. Język polski - kształcenie kulturowo-literackie - podręcznik do 
klasy 5 

Operon 12,35 zł 

2. Język polski - kształcenie językowe - podręcznik dla klasy 5 Operon 12,35 zł 

3. Matematyka z plusem 5 Gdańskie Wydawnictwo 
Oświatowe 

24,70 zł 

4. Puls życia 5 : podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły 
podstawowej 

Nowa Era 24,30 zł 

5. Planeta Nowa 5 : podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły 
podstawowej 

Nowa Era 24,30 zł 

6. Historia podręcznik kl.5 szkoła podstawowa WSiP 21,20 zł 

7. English class : students' book : A1+ Pearson Central Europe 22,50 zł 

8. Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla kl. 5. Nowa Era 9,00 zł 

9. Technika 5 : podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej Grupa MAC 12,00 zł 

10. Lekcje muzyki  kl. 5 Nowa Era  7,50 zł 
 

Opłatę za podręcznik należy wpłacić na rachunek bankowy: 81103015080000000550178052 (Szkoła Podstawowa nr 231, 

Warszawa 03-257, ul. Juranda ze Spychowa 10) W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz tytuł podręcznika. 
Bardzo prosimy o przyniesienie  dowodu wpłaty, który ułatwi koordynację ewidencji podręczników. 

TERMIN WPŁATY: do końca czerwca 2019 r. 



 

Informacja o odkupieniu zgubionych i zniszczonych podręczników dla kl. VI. 

Listy osób, które powinny odkupić zgubione lub zniszczone podręczniki dla kl. VI znajdują się 
u wychowawców klas. 

Tytuł podręcznika Wydawnictwo Cena 

1. Słowa na start! 6 : podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej 
szkoły podstawowej. Cz. 1 

Nowa Era 10,95 zł 

2. Słowa na start! 6 : podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej 
szkoły podstawowej. Cz. 2 

Nowa Era 10,95 zł 

3. Matematyka z plusem 6 Gdańskie Wydawnictwo 
Oświatowe 

21,90 zł 

4. Na tropach przyrody 6 Nowa Era 21,20 zł 

5. My i historia. Historia i społeczeństwo kl. 6 Nowa Era  21,20 zł 

6. Evolution plus 3  Macmillan  21,00 zł 

7. Lubię to 6 ! Podręcznik do zajęć komputerowych  Nowa Era 8,00 zł 

8. Jak to działa? 6 : podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej 
szkoły podstawowej 

Nowa Era 9,40 zł 

9. Lekcja muzyki 6 : podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa Era 7,00 zł 

   10.Do dzieła! podręcznik do plastyki kl. 6 Nowa Era 7,00 zł 

Opłatę za podręcznik należy wpłacić na rachunek bankowy: 81103015080000000550178052 (Szkoła Podstawowa nr 231, 

Warszawa 03-257, ul. Juranda ze Spychowa 10) W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz tytuł podręcznika. 

Bardzo prosimy o przyniesienie  dowodu wpłaty, który ułatwi koordynację ewidencji podręczników. 

  TERMIN WPŁATY: do końca czerwca 2019 r. 

 

 



 

Informacja o odkupieniu zgubionych i zniszczonych podręczników dla kl. VII. 
Listy osób, które powinny odkupić zgubione lub zniszczone podręczniki dla kl. IV znajdują się 

u wychowawców klas. 

Tytuł podręcznika Wydawnictwo Cena 

1. Język polski - kształcenie kulturowo-literackie - podręcznik do 
klasy 7 

Operon 25,00 zł 

2. Matematyka z plusem 7 Gdańskie Wydawnictwo 
Oświatowe 

25,20 zł 

3. Puls życia 7 : podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły 
podstawowej 

Nowa Era 25,00 zł 

4. Planeta Nowa 7 : podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły 
podstawowej 

Nowa Era 25,00 zł 

5. Chemia Nowej Ery 7 : podręcznik do chemii dla klasy siódmej 
szkoły podstawowej 

Nowa Era 25,00 zł 

6. Spotkania z fizyką 7 : podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły 
podstawowej 

Nowa Era 23,00 zł 

7. Historia podręcznik dla klasy 4 WSiP 19,80 zł 

8. English class podręcznik do angielskiego A1 Pearson 23,40 zł 

9. Kompass Team 1 : podręcznik do języka niemieckiego dla klas VII-VIII Wydawnictwo Szkolne PWN 23,40 zł 

10. Lubię to! Podręcznik do informatyki dla kl. 4. Nowa Era 10,00 zł 

11. Lekcja muzyki podręcznik kl. 4 Nowa Era 9,00 zł 
Opłatę za podręcznik należy wpłacić na rachunek bankowy: 81103015080000000550178052 (Szkoła Podstawowa  

nr 231, Warszawa 03-257, ul. Juranda ze Spychowa 10). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz tytuł 

podręcznika. Bardzo prosimy o przyniesienie  dowodu wpłaty, który ułatwi koordynację ewidencji podręczników. 

TERMIN WPŁATY: do końca czerwca 2019 r. 

 


