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Aktualności 

 

1. Zespół ds. UKD 

W dniach 8-9 lutego 2018 r. odbyło się XVIII spotkanie Zespołu  

ds. UKD. W pierwszym dniu gościliśmy w Bibliotece Szkoły Głównej 

Handlowej.  

Materiały ze spotkania dostępne są na podstronie Zespół UKD 

http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/zespol-ukd  

 

 

Czytelnia Biblioteki SGH (fot. Joanna Kwiatkowska) 

 

 

 

 

 

http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/zespol-ukd
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BIULETYN UKD NR 1 (61) 
(075) PODRĘCZNIKI SZKOLNE1 

Zgodnie z nową podstawą programową z 2017 r. 

 kształcenie w szkole podstawowej jest podzielone na dwa etapy 
edukacyjne2:  

1) klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna 
2) klasy IV–VIII szkoły podstawowej 
 

 kształcenie w szkole średniej3: 
4-letnie liceum ogólnokształcące 
5-letnie technikum 
3-letnia branżowa szkoła I stopnia 
2-letnia branżowa szkoła II stopnia 
 
Metoda klasyfikowania podręczników szkolnych 
 
W związku z potrzebą zaklasyfikowania podręczników szkolnych z 
różnych okresów czasu (przed 1999 r., z lat 1999/2000-2016/2017, z 
okresu przejściowego 2017/2018-2018/2019, od roku szkolnego 
2019/2020) dokonano wyboru przykładów prezentujących metodę 
stosowania poddziałów wspólnych formy wyrażających podręczniki 
szkolne dla poszczególnych okresów.  
O stosowaniu określonych poddziałów wspólnych formy decyduje data 
wydania dokumentu 
 
Podręczniki szkolne przed 1999 r. 
 

 Dla okresu przed 1999 r. stosowane są następujące poddziały 
wspólne formy: 

(075.2) Podręczniki dla szkół podstawowych - klasy 1-8 
(075.3) Podręczniki dla szkół średnich 
 
(075.2) Podręczniki dla szkół podstawowych - klasy 1-8, np.: 
 

Arytmetyka i algebra: podręcznik dla 7 kl. szkoły podstawowej / 
Kazimierz Buczkowski, Wrocław, 1948. 
51 

                                                           
1 Poddziały wspólne formy zostały omówione w Biuletynie UKD 2/2013 

http://www.bn.org.pl/download/document/1368447655.pdf  
2 Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356  
3 MEN: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowa-podstawa-programowa-dla-liceum-technikum-

i-branzowej-szkoly-ii-stopnia-projekt-w-konsultacjach.html 

 

http://www.bn.org.pl/download/document/1368447655.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowa-podstawa-programowa-dla-liceum-technikum-i-branzowej-szkoly-ii-stopnia-projekt-w-konsultacjach.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowa-podstawa-programowa-dla-liceum-technikum-i-branzowej-szkoly-ii-stopnia-projekt-w-konsultacjach.html
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(075.2) 
 

Informatyka dla uczniów szkół podstawowych (prościej, jaśniej) / 
Błażej Gruszczyński. Szczecin, 1998. 
004 
(075.2) 

 
(075.3) Podręczniki dla szkół średnich, np.: 
 

Biologia 3: podręcznik dla klasy III liceum ogólnokształcącego / 
Waldemar Lewiński. Rumia, 1998. 
57 
(075.3) 
 
Ściągi dla licealistów z literatury. Warszawa, 1991. 
82(091) 
(075.3) 

 
Podręczniki szkolne w latach 1999/2000-2016/2017 
 

 Dla okresu 1999/2000-2016/2017 stosowane są następujące 
poddziały wspólne formy: 

(075.2-021.64) Podręczniki do nauczania początkowego  
(075.2) Podręczniki dla szkół podstawowych - klasy 4-6 
(075.3-021.64) Podręczniki dla gimnazjum, 
(075.3-021.66) Podręczniki dla liceum, technikum, szkół 
ponadgimnazjalnych 
  
(075.2-021.64) Podręczniki do nauczania początkowego, np.: 
 

ABC: zeszyt sześciolatka: zaczynam liczyć / Anna Sowińska.  
Warszawa, 2007. 
373.3.046-021.64 
(075.2-021.64+076) 
 
A oto ja jestem z wami: klasa II szkoły podstawowej. 
Warszawa, 2013. 
272 
(075.2-021.64)  
 

 (075.2) Podręczniki dla szkół podstawowych - klasy 4-6, np.: 
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Jak to działa? podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla 
klas 4-6 szkoły podstawowej / Lech Łabecki, Marta Łabecka. 
Warszawa, 2014. 
62 
(075.2) 
 
40 punktów! zestawy zadań przygotowujące do sprawdzianu 
szóstoklasisty / Maria Popiela, Maria Bladowska. Kijewo 
Królewskie, 2010. 
008 
5 
(075.2+076) 

 
(075.3-021.64) Podręczniki dla gimnazjum, np.: 
 

Bliżej fizyki: gimnazjum: podręcznik / Sławomir Ziemicki, Krystyna 
Puchowska. Warszawa, 2010. 
53 
(075.3-021.64) 
 
Język angielski dla gimnazjalisty: gramatyka / Joanna 
Bogusławska, Agata Mioduszewska. Warszawa, 2015. 
811.111'36 
(075.3-021.64+076) 
 

(075.3-021.66) Podręczniki dla liceum, technikum, szkół 
ponadgimnazjalnych, np.: 
 

ABC przedsiębiorczości: podręcznik dla liceum i technikum / 
Bartosz Majewski, Albert Tomaszewski. Warszawa, 2010 
33 
(075.3-021.66) 

 
100 zadań maturalnych: biologia / Ewa Grünhaut, Lilianna Iwona 
Zabierowska, Anna Wachowicz. Warszawa, 2007. 
57 
(075.3-021.66+076) 

 
Podręczniki szkolne w okresie przejściowym 2017/2018-2018/2019  
 

 Dla okresu przejściowego 2017/2018-2018/2019 stosowane są 
następujące poddziały wspólne formy: 
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(075.2-021.64) Podręczniki do nauczania początkowego  
(075.2) Podręczniki dla szkół podstawowych - klasy 4-8 
(075.3-021.64) Podręczniki dla gimnazjum, 
(075.3-021.66) Podręczniki dla liceum, technikum, szkół 
ponadgimnazjalnych, szkół branżowych  
  
(075.2-021.64) Podręczniki do nauczania początkowego, np.: 

 
Nasza szkoła: matematyka : podręcznik do szkoły podstawowej : 
klasa 3 / Agata Ludwa. Warszawa, 2017. 
373.3.046-021.64 
(075.2-021.64) 

 
Angielski dla najmłodszych: klasa 1 / Bartłomiej Paszylk. Bielsko-
Biała, 2017. 
811.111 
(075.2-021.64) 
 

 (075.2) Podręczniki dla szkół podstawowych - klasy 4-8, np.: 
 
Matematyka z kluczem 7: podręcznik do matematyki dla klasy 
siódmej szkoły podstawowej. Warszawa, 2017. 
51 
(075.2) 
 
Puls życia 7: podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły 
podstawowej / Małgorzata Jefimow. Warszawa, 2017. 
57 
(075.2) 

 
(075.3-021.64) Podręczniki dla gimnazjum, np.: 
 

Policzmy to razem 3: podręcznik do matematyki dla gimnazjum / 
Jerzy Janowicz. Warszawa, 2017. 
51 
(075.3-021.64) 
 
Wiedza o społeczeństwie: gimnazjum: podręcznik / Piotr Krzesicki, 
Piotr Kur, Małgorzata Poręba. Warszawa, 2017. 
3 
(075.3-021.64) 
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(075.3-021.66) Podręczniki dla liceum, technikum, szkół 
ponadgimnazjalnych, szkół branżowych np.: 
 

Język polski: arkusze maturalne: matura 2018. Warszawa, 2017. 
821.162.1(091) 
811.162.1 
(075.3-021.66+076) 
 
Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych: 
E.3.3 : podręcznik do nauki zawodu technika mechatronik, monter 
mechatronik / Michał Tokarz. Warszawa, 2017. 
621.38 
(075.3-021.66) 

 
Podręczniki szkolne od roku szkolnego 2019/2020  
 

 Od roku szkolnego 2019/2020 stosowane będą następujące 
poddziały wspólne formy: 

 
(075.2-021.64) Podręczniki do nauczania początkowego 
 
(075.2) Podręczniki dla szkół podstawowych - klasy 4-8 
 
(075.3) Podręczniki dla liceum, technikum, szkół branżowych 
 

 
 
 
 


