
Szkolny zestaw programów nauczania 
 

przedmiot tytuł lub numer programu  

religia Świadek Chrystusa, AZ-4-01/10 

etyka Program autorski p. Anny Kiełbowicz 

godz. wychowawcze Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 

filozofia 
Filozofia , zakres podstawowy. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych, Maria Łojek-

Kurzętkowska, Operon 

język polski 

 Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum 
profilowanym i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Zofia Starownik, STENTOR  

 Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Program nauczania języka polskiego w liceum i technikum. 
Katarzyna Olejnik, WSiP 

 Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony. Odkrywamy na nowo. Program nauczania. 
OPERON 

 Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i 
pięcioletnim technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Teresa Kosyra-Cieślak, STENTOR, 

WSiP 

 Sztuka wyrazu. Program nauczania języka polskiego czteroletnim w liceum ogólnokształcącym i 
pięcioletnim technikum. Barbara Pałasz, GWO 

język angielski 

 Program nauczania języka angielskiego, IV etap edukacyjny; M. M. Wieruszewska; Oxford 

University Press 

 Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Poziom III.1.P 

i III.1.R Oxford University Press 

język francuski 

Program nauczania języka francuskiego dla liceum – dla uczniów początkujących oraz kontynuujących 

naukę w wymiarze 2 godzin tygodniowo i więcej, z adaptacją do podręcznika „En action!”, Magdalena 

Darmoń,  Hachette FLE 

język hiszpański 
Program nauczania języka hiszpańskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Agnieszka 
Dudziak, Piotr Przystanowicz, Editorial Edinumen 

język niemiecki 

 Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik, Program nauczania języka niemieckiego w 
liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla 

rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących na poziomie IV.I, WSiP 

 Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym 
i technikum (zgodny z wariantami podstawy programowej III.2.0. i III.2.), dr Marta Torenc, WSiP 

język rosyjski 
Program nauczania języka rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, Agata Buchowiecka–Fudała, 

Wydawnictwo Szkolne PWN 

język łaciński Program autorski dla klas biologiczno-chemicznych p. Bożeny Lesiuk 

język łaciński i kultura antyczna DOK-2-4015-34/90/JG – program autorski p. A. Wojciechowskiej 

kultura śródziemnomorska 
U źródeł kultury. Program nauczania kultury śródziemnomorskiej dla klasy polonistyczno-klasycznej, 

program autorski Anny Wojciechowskiej 

historia 

 Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. Program nauczania do historii dla szkół 

ponadgimnazjalnych, Marek Jekel, NOWA ERA 

 Zrozumieć przeszłość, Program nauczania do historii dla zakresu rozszerzonego, Liceum 

ogólnokształcące i technikum, Robert Śniegocki, NOWA ERA 

 Poznać przeszłość. Program nauczania do historii dla zakresu podstawowego. Liceum 
ogólnokształcące i technikum, NOWA ERA 

 Zrozumieć przeszłość, Program nauczania do historii dla zakresu rozszerzonego, Liceum 
ogólnokształcące i technikum,  NOWA ERA 

historia i społeczeństwo 
Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok, Liceum 
ogólnokształcące i technikum, Katarzyna Panimasz, NOWA ERA 

wiedza o społeczeństwie 

 Program nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej, zakres 

podstawowy, „W centrum uwagi”, Mariusz Menz, NOWA ERA 

 W centrum uwagi, zakres rozszerzony, Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum, Mariusz Menz, NOWA ERA 

 Program do naucznia wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla liceum i technikium – 

W centrum uwagi. NOWA ERA 

 W centrum uwagi, zakres rozszerzony, Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum.NOWA ERA 

wiedza o kulturze 
Spotkania z kulturą. Program nauczania przedmiotu wiedza o kulturze w liceum i technikum, Barbara 

Łabęcka, NOWA ERA 



matematyka 

 Matematyka, Program nauczania w liceach i w technikach, zakres podstawowy, Marcin Kurczab, 

Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro 

 Matematyka, Program nauczania w liceach i w technikach, zakres rozszerzony, Marcin Kurczab, 
Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro 

 Matematyka. Solidnie od podstaw. Program nauczania w liceach i w technikach Zakres 
podstawowy, Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Tomasz Szwed, Oficyna 

Edukacyjna * Krzysztof Pazdro 

 Matematyka. Solidnie od podstaw. Program nauczania w liceach i w technikach Zakres rozszerzony, 

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Tomasz Szwed, Oficyna Edukacyjna * 
Krzysztof Pazdro 

fizyka 

 Odkryć fizykę Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Marcin 

Braun Weronika Śliwa Wydawnictwo Nowa Era. 

 Z fizyką w przyszłość, Program nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych – zakres 

rozszerzony, Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, WSiP 

chemia 

 PP: To jest chemia, Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół 
ponadgimnazjalnych, Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, NOWA ERA 

 PR: To jest chemia, Program nauczania chemii  w zakresie rozszerzonym dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum, Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, NOWA ERA 

 PP: Chemia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy program nauczania klasy 1-3 WSiP  

 PR: Chemia. Liceum i technikum. Zakres rozszerzony program nauczania klasy 1-4 WSiP. 

biologia 

 Biologia na czasie, Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół 
ponadgimnazjalnych, Marek Kaczmarzyk, NOWA ERA 

 Biologia na czasie, Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół 

ponadgimnazjalnych, Urszula Poziomek, NOWA ERA 

 PP: Biologia na czasie. Program Nauczania 100 6/1/2019 zakres podstawowy Nowa Era. 

 PR: Biologia na czasie. Program Nauczania 1010/1/2019 zakres rozszerzony Nowa Era. 

geografia 

 Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza 

geografii, Ewa Maria Tuz, NOWA ERA 

 Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – 

Oblicza geografii, Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński NOWA ERA 

 Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum 

– Oblicza geografii, Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz, NOWA ERA 

 Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – 
Oblicza geografii, Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz, NOWA ERA 

przyroda 
Przyroda, Program nauczania przedmiotu uzupełniającego dla szkół ponadgimnazjalnych, Ewa 

Jakubowska, Marek Kaczmarzyk, Janusz Mrzigod, Ewa Maria Tuz, NOWA ERA 

podstawy przedsiębiorczości 

 Odkrywamy na nowo, Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, Podstawy 

przedsiębiorczości, Jolanta Kijakowska, OPREON 

 Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych Autor: Maria Gaertner 

informatyka 

 Program nauczania, Informatyka, Po prostu. Szkoły ponadgimnazjalne, Zdzisław Nowakowski, 
WSiP 

 Program nauczania Teraz bajty. Informatyka dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy. 
Klasy I-III, Grażyna Koba, Wydawnictwo Migra 

wychowanie fizyczne 

 JA – ZDROWIE – RUCH, Program nauczania wychowania fizycznego dla IV etapu edukacyjnego, 

Małgorzata Plichcińska 

 Magia zdrowia, program wychowania fizycznego, dla 4-letniego liceum i 5-letniego technikum; 

Urszula Białek, Joanna Wolfart-Piech;  

edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu, Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla, WSiP 

wychowanie do życia w rodzinie 
Wędrując ku dorosłości, Wychowanie do życia w rodzinie, Program nauczania dla klas I–III szkół 

ponadgimnazjalnych, Teresa Król, Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon 

technika U podstaw techniki 

 
 


