
METRYCZKA- HISTORIA i SPOŁECZEŃSTWO 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

 
 
 

Klasa 4 

 
1. PODRĘCZNIK - historia i społeczeństwo do kl. 4 szkoły podstawowej 
tytuł: Historia i społeczeństwo. Przygoda z czasem. 
autor: Zofia Bentkowska-Sztonyk, Edyta Wach 
wydanie: I/2011 
Numer dopuszczenia: 385/1/2011 
wydawnictwo dostępne 
 
2. ĆWICZENIA - historia i społeczeństwo do kl. 4 szkoły podstawowej 
tytuł: Historia i społeczeństwo. Przygoda z czasem. 
autor: Zofia Bentkowska-Sztonyk, Edyta Wach 
wydanie: I/2012 
wydawnictwo dostępne 
 
3. ATLAS - historia i społeczeństwo do kl. 4-6 szkoły podstawowej 
tytuł: Atlas przyroda. 
autor: Dorota Strzelczyk, Krzysztof Zaremba 
wydanie: I/2003 
wydawnictwo dostępne 
 
4. PRZEWODNIK METODYCZNY - historia i społeczeństwo do kl. 4 szkoły 
podstawowej 
tytuł: Przewodnik metodyczny kl. 4. Historia i społeczeństwo. Przygoda z czasem. 
autor: Aleksandra Wojciechowska, Emil Wojciechowski 
wydanie: I/2012 
wydawnictwo dostępne 
 
5. PROGRAM NAUCZANIA - historia i społeczeństwo do kl. 4-6 szkoły podstawowej 
tytuł: Program nauczania kl. 4-6. Historia i społeczeństwo. Przygoda z czasem. 
autor: Zofia Bentkowska-Sztonyk, Edyta Wach 
wydanie: I/2012 
dostępny w wersji elektronicznej 
 
Obudowa elektroniczna dostępna jest na stronie www.wiking.com.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klasa 5 

 
1. PODRĘCZNIK - historia i społeczeństwo do kl. 5 szkoły podstawowej 
tytuł: Historia i społeczeństwo. Przygoda z czasem. 
autor: Zofia Bentkowska-Sztonyk, Edyta Wach 
wydanie: I/2013 
numer dopuszczenia: 385/2/2013 
wydawnictwo dostępne 
 
2. ĆWICZENIA - historia i społeczeństwo do kl. 5 szkoły podstawowej 
tytuł: Historia i społeczeństwo. Przygoda z czasem. 
autor: Zofia Bentkowska-Sztonyk, Edyta Wach 
wydanie: I/2013 
wydawnictwo dostępne 
 
3. ATLAS - historia i społeczeństwo do kl. 4-6 szkoły podstawowej 
tytuł: Atlas przyroda. 
autor: Dorota Strzelczyk, Krzysztof Zaremba 
wydanie: I/2003 
wydawnictwo dostępne 
 
4. PRZEWODNIK METODYCZNY - historia i społeczeństwo do kl. 5 szkoły 
podstawowej 
tytuł: Przewodnik metodyczny kl. 5. Historia i społeczeństwo. Przygoda z czasem. 
autor: Aleksandra Wojciechowska, Emil Wojciechowski 
wydanie: I/2013 
wydawnictwo dostępne 
 
5. PROGRAM NAUCZANIA - historia i społeczeństwo do kl. 4-6 szkoły podstawowej 
tytuł: Program nauczania kl. 4-6. Historia i społeczeństwo. Przygoda z czasem. 
autor: Zofia Bentkowska-Sztonyk, Edyta Wach 
wydanie: I/2012 
dostępny w wersji elektronicznej 
 
Obudowa elektroniczna dostępna jest na stronie www.wiking.com.pl 
 
 
 
 

Klasa 6 

 
1. PODRĘCZNIK - historia i społeczeństwo do kl. 6 szkoły podstawowej 
tytuł: Historia i społeczeństwo. 
autor: Zofia Bentkowska-Sztonyk, Edyta Wach 
wydanie: I/2014 
dostępne: koniec czerwca 2014 
 
2. ĆWICZENIA - historia i społeczeństwo do kl. 6 szkoły podstawowej 
tytuł: Historia i społeczeństwo. 
autor: Zofia Bentkowska-Sztonyk, Edyta Wach 
wydanie: I/2014 
dostępne: sierpień 2014 



 
3. ATLAS - historia i społeczeństwo do kl. 4-6 szkoły podstawowej 
tytuł: Atlas przyroda. 
autor: Dorota Strzelczyk, Krzysztof Zaremba 
wydanie: I/2003 
wydawnictwo dostępne 
 
4. PRZEWODNIK METODYCZNY - historia i społeczeństwo do kl. 6 szkoły 
podstawowej 
tytuł: Przewodnik metodyczny kl. 6. Historia i społeczeństwo. Przygoda z czasem. 
autor: Aleksandra Wojciechowska, Emil Wojciechowski 
wydanie: I/2014 
dostępne: sierpień 2014 
 
5. PROGRAM NAUCZANIA - historia i społeczeństwo do kl. 4-6 szkoły podstawowej 
tytuł: Program nauczania kl. 4-6. Historia i społeczeństwo. Przygoda z czasem. 
autor: Aleksandra Wojciechowska, Emil Wojciechowski 
wydanie: I/2014 
dostępny w wersji elektronicznej 
 
Obudowa elektroniczna dostępna jest na stronie www.wiking.com.pl. 
 
 
 

 
 
 

czerwiec ‘2014 


