
                          Programy i podręczniki do religii 2021/22 
We wszystkich klasach będą obowiązywały podręczniki z wydawnictwa „Jedność” Kielce  

 
KLASA 0 
dla 4 i 5 latków 
 

    Podręcznik dla 5-latka „Spotkania dzieci Bożych”  AZ-03-01/10-KI-2/15 

Zgodny z programem nauczania „Kochamy dobrego Boga” numer AZ-0-01/10  z 9 czerwca 

2010 r.  

dla 6-latków 

Podręcznik dla 6-latka „Tak! Jezus mnie kocha” AZ-04-01/20-KI-1/20                      

Zgodny z programem „TAK dla Jezusa”, nr AZ-0-01/20 z 2020 r. 

KLASA I 

Podręcznik dla klasy I szkoły podstawowej „Poznaję Boży świat”, nr AZ-
11-01/18-KI-4/20  
Zgodny z programem nr AZ-1-01/18. 

 
KLASA II (NOWE !) 

 Podręcznik dla klasy II szkoły podstawowej „Odkrywam królestwo Boże” 
nr AZ-12-01/18-KI-7/21 z dn. 24 czerwca 2021 
Zgodny z programem nr AZ-1-01/18 z dn. 19 IX 2018. 



 
KLASA III 

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 3 szkoły podstawowej „Jezus jest z nami” 
nr AZ-13-01/12-KI-4/13  

Zgodny z programem AZ-1-01/12  z dnia 4 I 2012. 

  

KLASA IV  

 Podręcznik dla kl. IV szkoły podstawowej „Miejsca pełne bogactw” nr AZ-21-
02/12-KI-1/12  
Zgodny z programem nauczania religii nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012 r. 
 
KLASA V 

   
Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” nr AZ-21-
01/20-KI-2/20  
Zgodny z programem nauczania religii dla klas V – VIII szkoły podstawowej "Przez prawdę, 
dobro i piękno zdobywamy świętość" nr AZ-2-02/20 z dn. 11.V.2020 r. 
 
KLASA VI (NOWE !)  

Podręcznik dla klasy VI szkoły podstawowej „Szczęśliwi, którzy odkrywają 
piękno” - nr AZ-22-01/20-KI-4/21 z dn. 20 maja 2021                                                                                                



Zgodny z programem nauczania religii "Przez prawdę, dobro i piękno zdobywamy świętość" nr 
AZ-2-02/20 z dnia 11.05.2020 
KLASA VII 
 

 
 
Podręcznik dla kl. VII szkoły podstawowej „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” 

nr AZ-31-01/13-KI-3/13  
zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013 r. 
 
KLASA VIII 
 

  Podręcznik dla kl. VIII szkoły podstawowej „Błogosławieni, którzy ufają 
Jezusowi” nr AZ-32-01/13-KI-4/14  

zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013 r. 

 

 
 

 
 
 
 

 

Podręczniki do programów nauczania religii opartych na Podstawie 

programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 8 

czerwca 2018 roku 
 


