
METRYCZKA - JĘZYK POLSKI - GIMNAZJUM 
 
 
 

Klasa 1 
 
1. PODRĘCZNIK – język polski do kl. 1 gimnazjum  
tytuł: Język polski. Nasz wspólny świat. Podręcznik do kształcenia językowego. 
autor: Joanna Konowalska, Sławomir Mateja, Iwona Mokrzan 
wydanie: I/2009 
numer dopuszczenia: 124/2/2009 
wydawnictwo dostępne 
 
2. PODRĘCZNIK – język polski do kl. 1 gimnazjum  
tytuł: Język polski. Nasz wspólny świat. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego. 
autor: Joanna Konowalska, Sławomir Mateja 
wydanie: I/2009 
numer dopuszczenia: 124/1/2009 
wydawnictwo dostępne 
 
3. PRZEWODNIK METODYCZNY – język polski do kl. 1 gimnazjum  
tytuł: Przewodnik metodyczny kl. 1. Język polski. 
autor: Beata Siek, Bogdan Urbanek 
wydanie: I/2010 
wydawnictwo dostępne 
 
4. PROGRAM NAUCZANIA - j ęzyk polski do kl. 1-3 gimnazjum  
tytuł: Język polski kl. 1-3.  
autor: Joanna Konowalska, Iwona Mokrzan 
wydanie: I/2009 
wydawnictwo dostępne 
 
Obudowa elektroniczna dost ępna jest na stronie www.wiking.com.pl. 
 
 
 

Klasa 2 
 
1. PODRĘCZNIK – język polski do kl. 2 gimnazjum  
tytuł: Język polski. Nasz wspólny świat. Podręcznik do kształcenia językowego. 
autor: Joanna Konowalska, Iwona Mokrzan 
wydanie: I/2010 
numer dopuszczenia: 124/4/2010 
wydawnictwo dostępne 
 
2. PODRĘCZNIK – język polski do kl. 2 gimnazjum  
tytuł: Język polski. Nasz wspólny świat. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego. 
autor: Joanna Konowalska, Sławomir Mateja 
wydanie: I/2010 
numer dopuszczenia: 124/3/2010 
wydawnictwo dostępne 
 
 



3. PRZEWODNIK METODYCZNY – język polski do kl. 2 gimnazjum  
tytuł: Przewodnik metodyczny kl. 2. Język polski. 
autor: Beata Siek 
wydanie: I/2010 
wydawnictwo dostępne 
 
4. PROGRAM NAUCZANIA - j ęzyk polski do kl. 1-3 gimnazjum  
tytuł: Język polski kl. 1-3.  
autor: Joanna Konowalska, Iwona Mokrzan 
wydanie: I/2009 
wydawnictwo dostępne 
 
Obudowa elektroniczna dost ępna jest na stronie www.wiking.com.pl. 
 
 
 

Klasa 3 
 
1. PODRĘCZNIK – język polski do kl. 3 gimnazjum  
tytuł: Język polski. Nasz wspólny świat. Podręcznik do kształcenia językowego. 
autor: Joanna Konowalska, Iwona Mokrzan 
wydanie: I/2011 
numer dopuszczenia: 124/6/2011 
wydawnictwo dostępne 
 
2. PODRĘCZNIK – język polski do kl. 3 gimnazjum  
tytuł: Język polski. Nasz wspólny świat. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego. 
autor: Joanna Konowalska, Iwona Mokrzan 
wydanie: I/2011 
numer dopuszczenia: 124/5/2011 
wydawnictwo dostępne 
 
3. PRZEWODNIK METODYCZNY – język polski do kl. 3 gimnazjum  
tytuł: Przewodnik metodyczny kl. 3. Język polski. 
autor: Mariola Święcicka, Elżbieta Węglewska, Iwona Mokrzan 
wydanie: I/2013 
wydawnictwo dostępne 
 
4. PROGRAM NAUCZANIA - j ęzyk polski do kl. 1-3 gimnazjum  
tytuł: Język polski kl. 1-3.  
autor: Joanna Konowalska, Iwona Mokrzan 
wydanie: I/2009 
wydawnictwo dostępne 
 
Obudowa elektroniczna dost ępna 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 


