
  

PODSTAWA PROGRAMOWA 

Zestawienie bibliograficzne przygotowane na podstawie wydawnictw ciągłych i zwartych 
dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu  

Filia w Zwoleniu 
 
 
Wydawnictwa ciągłe:  
 

1. Biblioteki szkolne i pedagogiczne w obliczu nowej podstawy programowej / Beata Walczak 

// Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 2, s. 3-6 

2. Edukacja matematyczna w zakresie obliczeń pieniężnych : zadanie z obszarem 7. 

podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak // 

Życie Szkoły. - 2015, nr 9, s. 33-34 

3. Ewaluacja realizacji podstawy programowej : w odniesieniu do nowych obszarów  

(po 1 września 2015 r.) / Aneta Buczkowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 8,  

s. 30-34 

4. Gdy dobrze popatrzę... wszystko zobaczę! / Elżbieta Korczewska, Joanna Joanna Kozubek 

// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 3, s. 7-13 

5. Kodowanie a realizacja podstawy programowej w przedszkolu / Anna Świć // Wychowanie 

w Przedszkolu. - 2017, nr 5, s. 52-54 

6. Mniej godzin, mniej pracy? / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. – 2011,  

nr 24, s. 7 

7. Moja rodzina jest najważniejsza! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // Wychowanie w 

Przedszkolu. - 2017, nr 3, s. 10-16 (14. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne) 

8. Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej na 

ogólniejszym tle problemów cywilizacyjnych i zdrowotnych / Zbigniew Cendrowski // Lider. - 

2010, nr 3, s. 4-10  

9. Nowości od A do Z / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 35, s. 3 

10. Opinie nauczycieli wychowania fizycznego o nowej podstawie programowej / Ewa 

Głogowska-Nowak, Ryszard Jezierski // Lider. – 2011, nr 6, s. 3-8 

11. Opinie nauczycieli wychowania fizycznego o nowej podstawie programowej / Ewa 

Głogowska-Nowak, Ryszard Jezierski // Lider. - 2011, nr 6, s. 3-8  

12. Podstawa programowa a metodyka kształcenia / Bogdan Urbanek // Nauczyciel i Szkoła. - 

2017, nr 4, s. 129-139 

13. Podstawa programowa inspiracją do współpracy nauczycieli bibliotekarzy  

z nauczycielami kształcenia zintegrowanego i języka polskiego / Dorota Grabowska // 

Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 9, s. 4-10 

14. Podstawa programowa w pracy biblioteki szkolnej / Monika Nagowska // Biblioteka  

w Szkole. – 2014, nr 3, s. 7-9 



  

15. Rozwój dziecka i jego wsparcie jako najważniejsze zagadnienie podstawy programowej / 

Dorota Dziamska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 3, s. 26-29 

16. Technologia w szkole / Izabela Breguła // Życie szkoły. – 2015, nr 8, s. 2-5 

17. Twórcza współpraca / Anna Kordzińska-Grabowska // Wychowanie w Predszkolu. - 2015, 

nr 9, s. 50-54 (scenariusze zajęć: „Oto ja – budowa ciała ; „Moja rodzina” ; „Czerwony 

Kapturek – czy rozmawiać z nieznajomym? ; „Co z tą złością?” ; „Region – jego tradycje i 

historia: zajęcia realizowane wspólnie z rodzicami”) 

18. Tyle samo? Materiały do realizacji podstawy programowej / Elżbieta Korczewska, Joanna 

Kozubek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 8, s. 6-10 [Propozycja kształcenia 

umiejętności opisowych w trzynastym obszarze działalności edukacyjnej przedszkola: 

dziecko ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami 

porządkowymi (13.3)] 

19. W którą stronę? Materiały do realizacji podstawy programowej / Elżbieta Korczewska, 

Joanna Kozubek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 9, s. 10-14 

20. Wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa w szkole zgodnie z priorytetem MEN / Maria 

Pecyna // Życie szkoły. - 2015, nr 9, s. 4-6 

 

Wydawnictwa zwarte: 
 

1. Podstawa programowa z komentarzami. T.1, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - 

[Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]. 

Nr inw. B9 : 879 

2. Podstawa programowa z komentarzami. T.2, Język polski w szkole podstawowej, 

gimnazjum i liceum - [Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]. 

Nr inw. B9 : 880 

3. Podstawa programowa z komentarzami. T.3, Języki obce w szkole podstawowej, 

gimnazjum i liceum - [Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]. 

Nr inw. B9 : 881 

4. Podstawa programowa z komentarzami. T.4, Edukacja historyczna i obywatelska w szkole 

podstawowej, gimnazjum i liceum : historia i społeczeństwo, historia, wiedza o 

społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia 

w rodzinie, etyka, filozofia - [Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]. 

Nr inw. B9 : 882 

5. Podstawa programowa z komentarzami. T.5, Edukacja przyrodnicza w szkole 

podstawowej, gimnazjum i liceum : przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka. - 

[Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]. 

Nr inw. B9 : 883 



  

6. Podstawa programowa z komentarzami. T.6, Edukacja matematyczna i techniczna w 

szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia 

komputerowe, informatyka - [Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]. 

Nr inw. B9 : 884 

7. Podstawa programowa z komentarzami. T.7, Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, 

gimnazjum i liceum : muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, 

język łaciński i kultura antyczna, zajęcia artystyczne - [Warszawa: Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, 2009]. 

Nr inw. B9 : 885 

8. Podstawa programowa z komentarzami. T.8, Wychowanie fizyczne i edukacja dla 

bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum - [Warszawa: Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, 2009]. 

Nr inw. B9 : 886 

9. Rozwijanie twórczej aktywności dziecka w edukacji wczesnoszkolnej w świetle podstawy 

programowej / Marta Buk-Cegiełka // W: Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i 

przedszkolna : teoria i praktyka. T. 2, Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły / red. 

Krystyna Chałas, Beata Komorowska, Marta Buk-Cegiełka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej. - Lublin : 

Wydawnictwo KUL, 2016. - S. 257-268 

Nr inw. K9 : 31336 
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