
W tabelach podano linki do księgarni internetowych wydawnictw. 
 

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. 

 
 

Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6   -  wykaz podręczników dla klas III 
 

klasa III A 
 
przedmiot autor podręcznik wydawnictwo, link do księgarni 

internetowej 
miejsce i rok wydania, uwagi 

język polski  Halina Mrazek, Marta Potaś To lubię! Klasa 3. Język polski. Gimnazjum Wydawnictwo Edukacyjne 2006 

Podręcznik trudno 

dostępny. Książki ze 

względu na fakt, iż są trudno 

dostępne, najlepiej kupować od 

starszych uczniów. ewentualnie 

nabywać z serwisów 

internetowych. W przypadku 

trudności z zakupem, jest 

możliwość udostępnienia 

książki w formacie pdf lub jej 

wydruku (wrzesień). 

 

język angielski xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 

drugi język obcy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

matematyka M. Dobrowolska (red.) Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Nowa wersja. GWO 2017 i kolejne 



Matematyka 3. Zbiór zadań. Nowa wersja https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1229,

matematyka-3-podrecznik-dla-gimnazju

m-nowa-wersja 

 

https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1265,

matematyka-3-zbior-zadan-nowa-wersja 

geografia M. Szubert Planeta Nowa 3 +zeszyt ćwiczeń Nowa Era 

https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3

-podrecznik-do-geografii-dla-gimnazju

m-036742.html 

 

https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3

-zeszyt-cwiczen-do-geografii-dla-gimna

zjum-036746.html 

od 2012 

biologia Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian 

Sęktas 

Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum.  Nowa Era 

https://sklep.nowaera.pl/puls-zycia-3-po

drecznik-do-biologii-dla-gimnazjum-03

5142.html 

2016 i kolejne 

chemia Kulawik Jan, Kulawik Teresa, 

Litwin Maria 

Chemia Nowej Ery. Podręcznik. Klasa 3. Gimnazjum 
oraz ćwiczenia 

Nowa Era 

https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-e

ry-czesc-3-podrecznik-do-chemii-dla-gi

mnazjum-035542.html 

 

https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-e

ry-czesc-3-zeszyt-cwiczen-do-chemii-dl

a-gimnazjum-035546.html 

2017 i kolejne 

fizyka Barbara Sagnowska “Świat fizyki” cz. 3 WSiP (Zamkor) 2017 

https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1229,matematyka-3-podrecznik-dla-gimnazjum-nowa-wersja
https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1229,matematyka-3-podrecznik-dla-gimnazjum-nowa-wersja
https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1229,matematyka-3-podrecznik-dla-gimnazjum-nowa-wersja
https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1265,matematyka-3-zbior-zadan-nowa-wersja
https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1265,matematyka-3-zbior-zadan-nowa-wersja
https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3-podrecznik-do-geografii-dla-gimnazjum-036742.html
https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3-podrecznik-do-geografii-dla-gimnazjum-036742.html
https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3-podrecznik-do-geografii-dla-gimnazjum-036742.html
https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3-zeszyt-cwiczen-do-geografii-dla-gimnazjum-036746.html
https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3-zeszyt-cwiczen-do-geografii-dla-gimnazjum-036746.html
https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3-zeszyt-cwiczen-do-geografii-dla-gimnazjum-036746.html
https://sklep.nowaera.pl/puls-zycia-3-podrecznik-do-biologii-dla-gimnazjum-035142.html
https://sklep.nowaera.pl/puls-zycia-3-podrecznik-do-biologii-dla-gimnazjum-035142.html
https://sklep.nowaera.pl/puls-zycia-3-podrecznik-do-biologii-dla-gimnazjum-035142.html
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=kulawik+jan
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=kulawik+teresa
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=litwin+maria
https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-ery-czesc-3-podrecznik-do-chemii-dla-gimnazjum-035542.html
https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-ery-czesc-3-podrecznik-do-chemii-dla-gimnazjum-035542.html
https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-ery-czesc-3-podrecznik-do-chemii-dla-gimnazjum-035542.html
https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-ery-czesc-3-zeszyt-cwiczen-do-chemii-dla-gimnazjum-035546.html
https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-ery-czesc-3-zeszyt-cwiczen-do-chemii-dla-gimnazjum-035546.html
https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-ery-czesc-3-zeszyt-cwiczen-do-chemii-dla-gimnazjum-035546.html


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

ki-podrecznik-czesc-3-33390/ 

historia Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz „Śladami przeszłości 3 – podręcznik do historii dla klasy trzeciej 

gimnazjum” *bez ćwiczeń* 

Nowa Era 

https://sklep.nowaera.pl/sladami-prz

eszlosci-klasa-3-podrecznik-do-histo

rii-dla-gimnazjum-032442.html 

dowolne wydanie po roku 

2009 

informatyka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 

zajęcia techniczne  bez podręcznika   

edukacja dla 

bezpieczeństwa 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 

etyka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

religia ------ bez podręcznika ------ ------ 

 
  

https://sklep.wsip.pl/produkty/swiat-fizyki-podrecznik-czesc-3-33390/
https://sklep.wsip.pl/produkty/swiat-fizyki-podrecznik-czesc-3-33390/
https://sklep.nowaera.pl/sladami-przeszlosci-klasa-3-podrecznik-do-historii-dla-gimnazjum-032442.html
https://sklep.nowaera.pl/sladami-przeszlosci-klasa-3-podrecznik-do-historii-dla-gimnazjum-032442.html
https://sklep.nowaera.pl/sladami-przeszlosci-klasa-3-podrecznik-do-historii-dla-gimnazjum-032442.html


Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6   -  wykaz podręczników dla klas III 
 

klasa III B 
 
przedmiot autor podręcznik wydawnictwo miejsce i rok wydania 
język polski  M. Jędrychowska, Z. A. 

Kłakówna,  

To lubię! Teksty i zadania. Klasa 3. Książka ucznia ,  Wydawnictwo Edukacyjne Kraków, dowolne; uwagi: 

książki ze względu na fakt, iż 

są trudno dostępne, najlepiej 

kupować od starszych uczniów. 

ewentualnie nabywać z 

serwisów internetowych. W 

przypadku trudności z 

zakupem, jest możliwość 

udostępnienia książki w 

formacie pdf lub jej wydruku 

(wrzesień). 

język angielski xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 

drugi język obcy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 

matematyka praca zbiorowa pod redakcją M. 

Dobrowolskiej 

Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Nowa wersja. 

Matematyka 3. Zbiór zadań. Nowa wersja (M. Braun, J. Lech, M. Pisarski) 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

(GWO) 

https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1229,

matematyka-3-podrecznik-dla-gimnazju

m-nowa-wersja 

 

https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1265,

matematyka-3-zbior-zadan-nowa-wersja 

 

2017 i kolejne 

geografia Mariusz Szubert Planeta Nowa 3 Nowa Era 2015 i kolejne 

https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1229,matematyka-3-podrecznik-dla-gimnazjum-nowa-wersja
https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1229,matematyka-3-podrecznik-dla-gimnazjum-nowa-wersja
https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1229,matematyka-3-podrecznik-dla-gimnazjum-nowa-wersja
https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1265,matematyka-3-zbior-zadan-nowa-wersja
https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1265,matematyka-3-zbior-zadan-nowa-wersja


https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3

-podrecznik-do-geografii-dla-gimnazju

m-036742.html 

 

biologia Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian 

Sęktas 

Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum.  Nowa Era 

https://sklep.nowaera.pl/puls-zycia-3-po

drecznik-do-biologii-dla-gimnazjum-03

5142.html 

2016 i kolejne 

chemia Kulawik Jan, Kulawik Teresa, 

Litwin Maria 

Chemia Nowej Ery. Podręcznik. Klasa 3. Gimnazjum 
oraz ćwiczenia 

Nowa Era 

https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-e

ry-czesc-3-podrecznik-do-chemii-dla-gi

mnazjum-035542.html 

 

https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-e

ry-czesc-3-zeszyt-cwiczen-do-chemii-dl

a-gimnazjum-035546.html 

 

 

 

fizyka Barbara Sagnowska “Świat fizyki” cz. 3 WSiP (Zamkor) 

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

ki-podrecznik-czesc-3-33390/ 

2017 

historia pod red. Stanisława Roszaka Śladami przeszłości Podręcznik klasa 3 gimnazjum (bez ćwiczeń) Nowa Era 

https://sklep.nowaera.pl/sladami-prz

eszlosci-klasa-3-podrecznik-do-histo

rii-dla-gimnazjum-032442.html 

2011 i kolejne 

informatyka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

zajęcia techniczne  bez podręcznika   

https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3-podrecznik-do-geografii-dla-gimnazjum-036742.html
https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3-podrecznik-do-geografii-dla-gimnazjum-036742.html
https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3-podrecznik-do-geografii-dla-gimnazjum-036742.html
https://sklep.nowaera.pl/puls-zycia-3-podrecznik-do-biologii-dla-gimnazjum-035142.html
https://sklep.nowaera.pl/puls-zycia-3-podrecznik-do-biologii-dla-gimnazjum-035142.html
https://sklep.nowaera.pl/puls-zycia-3-podrecznik-do-biologii-dla-gimnazjum-035142.html
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=kulawik+jan
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=kulawik+teresa
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=litwin+maria
https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-ery-czesc-3-podrecznik-do-chemii-dla-gimnazjum-035542.html
https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-ery-czesc-3-podrecznik-do-chemii-dla-gimnazjum-035542.html
https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-ery-czesc-3-podrecznik-do-chemii-dla-gimnazjum-035542.html
https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-ery-czesc-3-zeszyt-cwiczen-do-chemii-dla-gimnazjum-035546.html
https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-ery-czesc-3-zeszyt-cwiczen-do-chemii-dla-gimnazjum-035546.html
https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-ery-czesc-3-zeszyt-cwiczen-do-chemii-dla-gimnazjum-035546.html
https://sklep.wsip.pl/produkty/swiat-fizyki-podrecznik-czesc-3-33390/
https://sklep.wsip.pl/produkty/swiat-fizyki-podrecznik-czesc-3-33390/
https://sklep.nowaera.pl/sladami-przeszlosci-klasa-3-podrecznik-do-historii-dla-gimnazjum-032442.html
https://sklep.nowaera.pl/sladami-przeszlosci-klasa-3-podrecznik-do-historii-dla-gimnazjum-032442.html
https://sklep.nowaera.pl/sladami-przeszlosci-klasa-3-podrecznik-do-historii-dla-gimnazjum-032442.html


edukacja dla 

bezpieczeństwa 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

etyka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

religia ------ bez podręcznika ------ --------- 

 
  



Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6   -  wykaz podręczników dla klas III 
 

klasa III C 
 
przedmiot autor podręcznik wydawnictwo miejsce i rok wydania 

język polski  Jędrychowska, Kłakówna TO LUBIĘ! Klasa 3. Gimnazjum Teksty i zadania Książka 

ucznia Podręcznik do języka polskiego 

 

WE Kraków, dowolne; uwagi: 

książki ze względu na fakt, iż 

są trudno dostępne, najlepiej 

kupować od starszych uczniów. 

ewentualnie nabywać z 

serwisów internetowych. W 

przypadku trudności z 

zakupem, jest możliwość 

udostępnienia książki w 

formacie pdf lub jej wydruku 

(wrzesień). 

język angielski xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

drugi język obcy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

matematyka M. Dobrowolska (red.) Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Nowa wersja. 

Matematyka 3. Zbiór zadań. Nowa wersja 

GWO 

https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1229,

matematyka-3-podrecznik-dla-gimnazju

m-nowa-wersja 

 

https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1265,

matematyka-3-zbior-zadan-nowa-wersja 

 

2017 i kolejne 

geografia M. Szubert Planeta Nowa 3 +zeszyt ćwiczeń Nowa Era od 2012 

https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1229,matematyka-3-podrecznik-dla-gimnazjum-nowa-wersja
https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1229,matematyka-3-podrecznik-dla-gimnazjum-nowa-wersja
https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1229,matematyka-3-podrecznik-dla-gimnazjum-nowa-wersja
https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1265,matematyka-3-zbior-zadan-nowa-wersja
https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1265,matematyka-3-zbior-zadan-nowa-wersja


https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3

-podrecznik-do-geografii-dla-gimnazju

m-036742.html 

 

https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3

-zeszyt-cwiczen-do-geografii-dla-gimna

zjum-036746.html 

 

biologia Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian 

Sęktas 

Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum.  Nowa Era 

https://sklep.nowaera.pl/puls-zycia-3-po

drecznik-do-biologii-dla-gimnazjum-03

5142.html 

2016 i kolejne 

chemia Kulawik Jan, Kulawik Teresa, 

Litwin Maria 

Chemia Nowej Ery. Podręcznik. Klasa 3. Gimnazjum 
oraz ćwiczenia 

Nowa Era 

https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-e

ry-czesc-3-podrecznik-do-chemii-dla-gi

mnazjum-035542.html 

 

https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-e

ry-czesc-3-zeszyt-cwiczen-do-chemii-dl

a-gimnazjum-035546.html 

 

 

fizyka Barbara Sagnowska “Świat fizyki” cz. 3 WSiP (Zamkor) 

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

ki-podrecznik-czesc-3-33390/ 

 

2017 

historia pod red. Stanisława Roszaka Śladami przeszłości Podręcznik klasa 3 gimnazjum (bez ćwiczeń) Nowa Era 2011 i kolejne 

https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3-podrecznik-do-geografii-dla-gimnazjum-036742.html
https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3-podrecznik-do-geografii-dla-gimnazjum-036742.html
https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3-podrecznik-do-geografii-dla-gimnazjum-036742.html
https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3-zeszyt-cwiczen-do-geografii-dla-gimnazjum-036746.html
https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3-zeszyt-cwiczen-do-geografii-dla-gimnazjum-036746.html
https://sklep.nowaera.pl/planeta-nowa-3-zeszyt-cwiczen-do-geografii-dla-gimnazjum-036746.html
https://sklep.nowaera.pl/puls-zycia-3-podrecznik-do-biologii-dla-gimnazjum-035142.html
https://sklep.nowaera.pl/puls-zycia-3-podrecznik-do-biologii-dla-gimnazjum-035142.html
https://sklep.nowaera.pl/puls-zycia-3-podrecznik-do-biologii-dla-gimnazjum-035142.html
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=kulawik+jan
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=kulawik+teresa
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=litwin+maria
https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-ery-czesc-3-podrecznik-do-chemii-dla-gimnazjum-035542.html
https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-ery-czesc-3-podrecznik-do-chemii-dla-gimnazjum-035542.html
https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-ery-czesc-3-podrecznik-do-chemii-dla-gimnazjum-035542.html
https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-ery-czesc-3-zeszyt-cwiczen-do-chemii-dla-gimnazjum-035546.html
https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-ery-czesc-3-zeszyt-cwiczen-do-chemii-dla-gimnazjum-035546.html
https://sklep.nowaera.pl/chemia-nowej-ery-czesc-3-zeszyt-cwiczen-do-chemii-dla-gimnazjum-035546.html
https://sklep.wsip.pl/produkty/swiat-fizyki-podrecznik-czesc-3-33390/
https://sklep.wsip.pl/produkty/swiat-fizyki-podrecznik-czesc-3-33390/


https://sklep.nowaera.pl/sladami-prz

eszlosci-klasa-3-podrecznik-do-histo

rii-dla-gimnazjum-032442.html 

informatyka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 

zajęcia techniczne  bez podręcznika   

edukacja dla 

bezpieczeństwa 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

etyka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

religia --------- bez podręcznika -------- ----------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6   -  wykaz podręczników dla klas III 
 

https://sklep.nowaera.pl/sladami-przeszlosci-klasa-3-podrecznik-do-historii-dla-gimnazjum-032442.html
https://sklep.nowaera.pl/sladami-przeszlosci-klasa-3-podrecznik-do-historii-dla-gimnazjum-032442.html
https://sklep.nowaera.pl/sladami-przeszlosci-klasa-3-podrecznik-do-historii-dla-gimnazjum-032442.html


klasa III D 
 
przedmiot autor podręcznik wydawnictwo miejsce i rok wydania 
język polski  Jędrychowska, Kłakówna TO LUBIĘ! Klasa 3. Gimnazjum Teksty i zadania Książka 

ucznia Podręcznik do języka polskiego 

 

WE Kraków, dowolne; uwagi: 

książki ze względu na fakt, iż 

są trudno dostępne, najlepiej 

kupować od starszych uczniów. 

ewentualnie nabywać z 

serwisów internetowych. W 

przypadku trudności z 

zakupem, jest możliwość 

udostępnienia książki w 

formacie pdf lub jej wydruku 

(wrzesień). 

język angielski xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

drugi język obcy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

matematyka praca zbiorowa pod redakcją M. 

Dobrowolskiej 

Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Nowa wersja. 

Matematyka 3. Zbiór zadań. Nowa wersja (M. Braun, J. Lech, M. Pisarski) 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

(GWO) 

https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1229,

matematyka-3-podrecznik-dla-gimnazju

m-nowa-wersja 

 

https://gwo.pl/ksiegarnia/ksiazka/1265,

matematyka-3-zbior-zadan-nowa-wersja 

 

2017 i kolejne 

geografia Mariusz Szubert Planeta Nowa 3 Nowa Era 2015 i kolejne 
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