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klasy I – po szkole podstawowej  
Przedmiot Tytuł (poziom nauczania) Autor Wydawca 

Język polski 

                 

Przeszłość i dziś. Literatura - język - 

kultura. Część 1  . 

 
 

Krzysztof Mrowcewicz 

 
STENTOR 

Język angielski 

 

Focus2. Second Edition Sue Kay, Vaughan Jones, 

Daniel Brayshaw 

 

Pearson 

 

Język niemiecki 

 

 

Effekt1 

Podręcznik do języka niemieckiego dla 
liceum i technikum. 

Anna Kryczyńska-Pham 

Wydawnictwo WSiP 

Historia 

 

Poznać przeszłość 1 

Podręcznik do historii dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum. Zakres 

podstawowy. 

Marcin Pawlak, Adam 

Szweda 
NOWA ERA 

Podstawy przedsiębiorczości 

 
Krok w przedsiębiorczość Z. Makieła, T. Rachwał Nowa Era 

Geografia 

 

Oblicza geografii – zakres podstawowy R. Malarz 

M. Więckowski 

Nowa  Era 

Biologia 

 

Biologia na czasie – zakres podstawowy A. Helmin 

J. Holeczek 
Nowa Era 

 

Chemia 

 
To jest chemia  – zakres podstawowy 

R. Hassa, A. Mizigod 

 

Nowa Era 

 

Fizyka 

 

Fizyka -zakres podstawowy L.Lechman 

W.Poleńuk 

F. Wojewoda 

WSiP 

Matematyka 

Matematyka z plusem-podręcznik dla 

liceum i technikum, zakres podstawowy 

 i rozszerzony 

M. Dobrowolska 

M. Karpiński 

J. Lech 

GWO 
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Filozofia  

Spotkania z filozofią 1 Monika Bokiniec, Sylwester 

Zielka 

Nowa Era. 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

 
Żyję i działam bezpiecznie Jarosław Słoma Nowa Era 

Plastyka  
Spotkanie ze sztuką. Podręcznik do plastyki 

dla liceum ogólnokształcącego i technikum.  

M. Ipczyńska,  

N. Mrozkowiak 
Nowa Era 

UWAGA 

1. Szczegółowe informacje odnośnie wyboru podręczników w zakresie rozszerzonym( z wyjątkiem matematyki) 

będą przekazane przez nauczycieli uczących tych przedmiotów na początku roku szkolnego)  

 fizyka dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk i technik awionik 

 geografia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik fotografii i multimediów, technik grafiki i 

poligrafii cyfrowej, technik eksploatacji portów i terminali 

 informatyka dla uczniów kształcących się w zawodzie technik teleinformatyk  

 j. angielski dla uczniów kształcących się w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych  

2. Szczegółowe informacje  dotyczące podręczników do  przedmiotów zawodowych  zostaną przekazane przez 

nauczycieli uczących we wrześniu. 

3. Podręczniki do nauki języków obcych  -  wybór zależny od poziomu nauczania, który zostanie ustalony na 

początku roku szkolnego 

4. Filozofia realizowana przez uczniów kształcących się we wszystkich zawodach z wyjątkiem  technik fotografii  

i multimediów oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej – w tych zawodach realizowana będzie plastyka  

 


