
METRYCZKA - MATEMATYKA 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
 
 

Klasa 4 
 
1. PODRĘCZNIK - matematyka do kl. 4 szkoły podstawowej 
tytuł: Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska 
wydanie: I/2011 
numer dopuszczenia: 413/1/2012 
wydawnictwo dostępne 
 
2. ĆWICZENIA cz. 1 - matematyka do kl. 4 szkoły podstawowej 
tytuł: Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska 
wydanie: I/2012 
wydawnictwo dostępne 
 
3. ĆWICZENIA cz. 2 - matematyka do kl. 4 szkoły podstawowej 
tytuł: Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska 
wydanie: I/2012 
wydawnictwo dostępne 
 
4. ĆWICZENIA cz. 3 - matematyka do kl. 4 szkoły podstawowej 
tytuł: Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska 
wydanie: I/2012 
wydawnictwo dostępne 
 
5. ĆWICZENIA cz. 4 - matematyka do kl. 4 szkoły podstawowej 
tytuł: Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska 
wydanie: I/2012 
wydawnictwo dostępne 
 
6. PRZEWODNIK METODYCZNY - matematyka do kl. 4 szkoły podstawowej 
tytuł: Przewodnik metodyczny kl. 4. Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska 
wydanie: I/2012 
wydawnictwo dostępne 
 
7. PROGRAM NAUCZANIA - matematyka do kl. 4-6 szkoły podstawowej 
tytuł: Program nauczania kl.4-6. Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska 
wydanie: I/2012 
wydawnictwo dostępne w wersji elektronicznej i drukowane 
 
8. KARTY PRACY - matematyka do kl. 4 szkoły podstawowej 
tytuł: Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska 
wydanie: I/2012 
wydawnictwo dostępne 



 
Klasa 5 

 
1. PODRĘCZNIK - matematyka do kl. 5 szkoły podstawowej 
tytuł: Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska 
wydanie: I/2013 
numer dopuszczenia: 413/2/2013 
wydawnictwo dostępne 
 
2. ĆWICZENIA cz. 1 - matematyka do kl. 5 szkoły podstawowej 
tytuł: Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska, Adam Spandel 
wydanie: I/2013 
wydawnictwo dostępne 
 
3. ĆWICZENIA cz. 2 - matematyka do kl. 5 szkoły podstawowej 
tytuł: Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska, Adam Spandel 
wydanie: I/2013 
wydawnictwo dostępne 
 
4. ĆWICZENIA cz. 3 - matematyka do kl. 5 szkoły podstawowej 
tytuł: Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska, Adam Spandel 
wydanie: I/2013 
wydawnictwo dostępne 
 
5. PRZEWODNIK METODYCZNY - matematyka do kl. 5 szkoły podstawowej 
tytuł: Przewodnik metodyczny kl. 5. Łatwa matematyka. 
autor: Adam Spandel 
wydanie: I/2013 
wydawnictwo w przygotowaniu 
 
6. PROGRAM NAUCZANIA - matematyka do kl. 4-6 szkoły podstawowej 
tytuł: Program nauczania kl. 4-6. Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska 
wydanie: I/2012 
wydawnictwo dostępne w wersji elektronicznej i drukowane 
 
7. KARTY PRACY - matematyka do kl. 5 szkoły podstawowej 
tytuł: Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska 
wydanie: I/2013 
wydawnictwo dostępne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klasa 6 
 
1. PODRĘCZNIK - matematyka do kl. 6 szkoły podstawowej 
tytuł: Łatwa matematyka. 
autor: Joanna Kwatera, Katarzyna Makowska 
wydanie: I/2014 
dostępne: sierpień 2014 
 
2. ĆWICZENIA cz. 1 - matematyka do kl. 6 szkoły podstawowej 
tytuł: Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska 
wydanie: I/2014 
dostępne: sierpień 2014 
 
3. ĆWICZENIA cz. 2 - matematyka do kl. 6 szkoły podstawowej 
tytuł: Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska 
wydanie: I/2014 
dostępne: sierpień 2014 
 
4. ĆWICZENIA cz. 3 - matematyka do kl. 6 szkoły podstawowej 
tytuł: Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska 
wydanie: I/2014 
dostępne: sierpień 2014 
 
5. PRZEWODNIK METODYCZNY - matematyka do kl. 6 szkoły podstawowej 
tytuł: Przewodnik metodyczny kl. 6. Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska 
wydanie: I/2014 
wydawnictwo w przygotowaniu 
 
6. PROGRAM NAUCZANIA - matematyka do kl. 4-6 szkoły podstawowej 
tytuł: Program nauczania kl. 4-6. Łatwa matematyka. 
autor: Katarzyna Makowska 
wydanie: I/2012 
wydawnictwo dostępne w wersji elektronicznej i drukowane 
 
 
 
Zapraszamy na: 
www.wiking.com.pl 
www.wiking.edu.pl 
www.sokrates.edu.pl 
www.facebook.com/WydawnictwoWiking 
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