
METRYCZKA - JĘZYK POLSKI 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

METRYCZKA 

 
Klasa 4 

 

1. PODRĘCZNIK - j. polski do kl. 4 szkoły podstawowej 
tytuł: Język polski. Wyspy szczęśliwe. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego 
autor: Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza 
wydanie: I/2011 
numer dopuszczenia: 364/1/2011 
wydawnictwo dostępne 
 

2. ĆWICZENIA cz. 1 - j. polski do kl. 4 szkoły podstawowej 
tytuł: Język polski. Wyspy szczęśliwe. Zeszyt ćwiczeń z wiadomościami do kształcenia językowego cz.1 
autor: Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza 
wydanie: I/2012 
wydawnictwo dostępne 
 

3. ĆWICZENIA cz. 2 - j. polski do kl. 4 szkoły podstawowej 
tytuł: Język polski. Wyspy szczęśliwe. Zeszyt ćwiczeń z wiadomościami do kształcenia językowego cz.2 
autor: Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza 
wydanie: I/2012 
wydawnictwo dostępne 
 

4. PRZEWODNIK METODYCZNY - j. polski do kl. 4 szkoły podstawowej 
tytuł: Przewodnik metodyczny. Język polski. Wyspy szczęśliwe. 
autor: Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna 
wydanie: I/2012 
wydawnictwo dostępne 
 

5. PROGRAM NAUCZANIA - j. polski do kl. 4-6 szkoły podstawowej 
tytuł: Program nauczania. Język polski. Wyspy szczęśliwe. 
autor: Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza 
wydanie: I/2012 
wydawnictwo dostępne w wersji elektronicznej 
 

Obudowa elektroniczna dostępna jest na stronie www.wiking.com.pl. 
 
 
 
 
 
 

Klasa 5 
 

1. PODRĘCZNIK - j. polski do kl. 5 szkoły podstawowej 
tytuł: Język polski. Wyspy szczęśliwe. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego 
autor: Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza 
wydanie: I/2013 
numer dopuszczenia: 364/2/2012 
wydawnictwo dostępne 
 

2. ĆWICZENIA cz. 1 - j. polski do kl. 5 szkoły podstawowej 
tytuł: Język polski. Wyspy szczęśliwe. Zeszyt ćwiczeń z wiadomościami do kształcenia językowego cz.1 
autor: Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza 
wydanie: I/2013 
wydawnictwo dostępne 
 



3. ĆWICZENIA cz. 2 - j. polski do kl. 5 szkoły podstawowej 
tytuł: Język polski. Wyspy szczęśliwe. Zeszyt ćwiczeń z wiadomościami do kształcenia językowego cz.2 
autor: Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza 
wydanie: I/2013 
wydawnictwo dostępne 
 

4. PRZEWODNIK METODYCZNY - j. polski do kl. 5 szkoły podstawowej 
tytuł: Przewodnik metodyczny. Język polski. Wyspy szczęśliwe. 
autor: Agnieszka Jarosz-Mazurek, Agata Wodzińska, Dorota Żbikowska 
wydanie: I/2013 
wydawnictwo dostępne 
 

5. PROGRAM NAUCZANIA - j. polski do kl. 4-6 szkoły podstawowej 
tytuł: Program nauczania. Język polski. Wyspy szczęśliwe. 
autor: Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza 
wydanie: I/2012 
wydawnictwo dostępne w wersji elektronicznej 
 

Obudowa elektroniczna dostępna jest na stronie www.wiking.com.pl. 
 
 

Klasa 6 
 

1. PODRĘCZNIK - j. polski do kl. 6 szkoły podstawowej 
tytuł: Język polski. Wyspy szczęśliwe. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego 
autor: Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza 
wydanie: I/2014 
numer dopuszczenia: 364/3/2012 
wydawnictwo dostępne 
 

2. ĆWICZENIA cz. 1 - j. polski do kl. 6 szkoły podstawowej 
tytuł: Język polski. Wyspy szczęśliwe. Zeszyt ćwiczeń z wiadomościami do kształcenia językowego cz.1 
autor: Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza 
wydanie: I/2014 
wydawnictwo dostępne 
 

3. ĆWICZENIA cz. 2 - j. polski do kl. 6 szkoły podstawowej 
tytuł: Język polski. Wyspy szczęśliwe. Zeszyt ćwiczeń z wiadomościami do kształcenia językowego cz.2 
autor: Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza 
wydanie: I/2014 
wydawnictwo dostępne 
 

4. PRZEWODNIK METODYCZNY - j. polski do kl. 6 szkoły podstawowej 
tytuł: Przewodnik metodyczny. Język polski. Wyspy szczęśliwe. 
autor: Agnieszka Jarosz-Mazurek, Agata Wodzińska, Dorota Żbikowska 
wydanie: I/2014 
wydawnictwo dostępne 
 

5. PROGRAM NAUCZANIA - j. polski do kl. 4-6 szkoły podstawowej 
tytuł: Program nauczania. Język polski. Wyspy szczęśliwe. 
autor: Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza 
wydanie: I/2012 
wydawnictwo dostępne w wersji elektronicznej 
 

Obudowa elektroniczna dostępna jest na stronie www.wiking.com.pl. 
 
 

Nauczyciele, którzy zgłosili nam pracę z podręcznikiem "Wyspy szczęśliwe", otrzymają bezpłatny podręcznik 
wraz z ćwiczeniami. 
 

 
 
 
 



Uwaga! 
Nauczyciele, którzy po raz pierwszy zdecydują się na pracę z podręcznikami naszego wydawnictwa lub też Ci 
nauczyciele którzy, do tej pory nas o tym nie poinformowali, proszeni są o zgłoszenie tego faktu: 
telefonicznie, drogą mailową lub w swoich danych na www.wiking.com.pl (po zalogowaniu ->  Konto - 
Aktualizacja danych - krok 2/3) w zakładce nauczane przedmioty zaznaczyć przy języku polskim "uczy na 
Wikingu - reforma 2012 (SP)" celem otrzymania od nas pakietu do kl. 4 i 5 dostępnego w wersji drukowanej 
(obudowa elektroniczna dostępna jest na stronie www.wiking.com.pl). 
 
 

Niezależnie, czy uczycie Państwo na podręcznikach Wydawnictwa Wiking czy też  
nie, serdecznie zapraszamy do korzystania z elektronicznych zasobów naszego  
wydawnictwa. 
 
 

Wszystkie materiały dostępne są po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na naszej stronie www.wiking.com.pl. 
 
 
Zapraszamy na: 
www.wiking.com.pl 
www.wiking.edu.pl 
www.sokrates.edu.pl 
www.facebook.com/WydawnictwoWiking 


