
Przedmiot Autor - tytuł podręcznika - wydawnictwo Klasa nr dopuszczenia Autor i nazwa programu

Jęz. polski

A.Kalbarczyk, D.Chemperek, D.Trześniowski -  Oblicza epok kl.II cz.1, 

zakres podstawowy i rozszerzony, WSiP

                                                         +

A.Kalbarczyk, D.Chemperek, D.Trześniowski - Oblicza epok kl.II cz.2, 

zakres podstawowy i rozszerzony, WSiP

a, b, c, d, e 952/3/2020 952/4/2020

A.Kalbarczyk, K.Olejnik - Program 

nauczania. Oblicza epok. Klasy 1-4 

liceum ogólnokształcącego (1-5 

technikum). Zakres podstawowy 

i rozszerzony

Jęz. francuski M.Piotrowska-Skrzypek - C'est parti! 2 + ćwiczenia, wyd.Draco
c 

(grupa francuska)
989/2/2019

K.Hadło, A.Wasil - Program nauczania 

jęz.francuskiego C'est parti dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych

Jęz. niemiecki

KONTYNUACJA z klasy pierwszej:

B.Jarosiewicz, J.Szurmant, A.Wojdat - Niklewska - PERFEKT 1. Język 

niemiecki dla liceów i techników, Pearson

                                           oraz

P.Dudek, D.Kin, M.Ostrowska-Polak - zeszyt ćwiczeń: PERFEKT 1. Język 

niemiecki dla liceów i techników, Pearson

                                                         +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

B.Jarosiewicz, J.Szurmant, A.Wojdat - Niklewska - PERFEKT 2. Język 

niemiecki dla liceów i techników, Pearson

                                                         + 

P.Dudek, D.Kin, M.Ostrowska-Polak - zeszyt ćwiczeń: PERFEKT 2. Język 

niemiecki dla liceów i techników, Pearson

a, b, c, d, e 
(grupa niemiecka)

942/1/2019                

942/2/2019

A.Abramczyk - Program nauczania 

języka niemieckiego. Kształtowanie 

kompetencji kluczowych na lekcjach 

języka niemieckiego w liceum 

ogólnokształcącym i technikum.

Jęz. angielski

S.Kay, V.Jones, D.Brayshaw - Focus 3 Student's Book, Pearson Longman

                                                        + 

D.Brayshaw, D.Russel, B.Michałowski -  Focus 3 Workbook, Pearson 

Longman

a, b, c, d, e 947/3/2019

A.Abramczyk, A.Pasternak, J.Stefańska -  

Program nauczania języka angielskiego. 

Kształtowanie kompetencji kluczowych 

na lekcjach języka angielskiego w 

liceum ogólnokształcącym i technikum. 

Jęz. hiszpański

M.Spychała-Wawrzyniak, X.Pascual Lopez, A. Dudziak-Szukała, 

A.Kaźmierczak, J.C.Garcia Gonzales - Descubre 2, Wyd. Draco, Kraków 

2019 (podręcznik  +  ćwiczenia)                                                                                                                                                                                                                    

a, b, c, d, e 996/2/2019
K.Hadło, K.Palonka- Program nauczania 

języka hiszpańskiego DESCUBRE dla 

szkół ponadpodstawowych   

W.Babiański, L.Chańko - Matematyka 2. Podręcznik do matematyki dla 

liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era
a, c, d, e 971/2/2020

A.Kamińska, D.Ponczek - Program 

nauczania matematyki dla 

liceum/technikum MATeMAtyka

W.Babiański, L.Chańko, Czarnowska, Janocha - Matematyka 2. Podręcznik 

do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres 

podstawowy i rozszerzony, Nowa Era

b 988/2/2020
A.Kamińska, D.Ponczek  - Program 

nauczania matematyki dla 

liceum/technikum MATeMAtyka

M.Braun, W.Śliwa - Odkryć fizykę 2. Podręcznik dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era
a, c, d, e

M.Braun,w.Sliwa, Odkryć fizykę. 

Program nauczania fizyki dla szkół 

ponadgimnazjalnych.

M.Fiałkowska, B.Sagnowska, J.Salach, J.Kreiner - Fizyka podręcznik (liceum 

i technikum) cz.2, zakres rozszerzony, WSiP

                                                +

K.Nessing, J.Salach, A.Bożek - Zbiór zadań dla liceum i technikum cz.2, 

zakres rozszerzony, WSiP

b 
(grupa politechniczna)

975/2/2020 M.Fiałkowska,B. Sagnowska, J.Salach

L.Lehman, W.Polesiuk, G.Wojewoda - Fizyka podręcznik (liceum i 

technikum) cz.2, zakres podstawowy, WSiP
b 

(grupa ekonomiczna)
999/2/2020

KONTYNUACJA podręcznika z klasy 1: M.Litwin, S.Styka-Wlazło, 

J.Szymońska -To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik 

dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony,  Nowa Era 

                                            + 

Maturalne karty pracy 

d 991/1/2019

M.Litwin, S.Styka-Wlazło, J.Szymońska 

- To jest chemia. Program nauczania 

chemii w zakresie rozszerzonym dla 

liceum ogólnokształcącego i technikum 

KONTYNUACJA podręcznika z klasy 1: R.Hassa, A.Mrzigod, 

J. Mrzigod - To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla 

liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 

                                            + 

Karty pracy ucznia 

a, b, c, e 994/1/2019

R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod - 

To jest chemia. Program nauczania 

chemii w zakresie podstawowym dla 

liceum ogólnokształcącego 

i technikum

A.Helmin, J.Holeczek - Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era

                                             +

D.Kaczmarek, J.Pawłowski, R.Stencel - Biologia na czasie 2. Karty pracy 

ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa 

Era 

a, b, c, e 1006/2/2020

K.Kłosowska - Program nauczania 

biologii dla liceum ogólnokształcacego i 

technikum. Zakres podstawowy. 

Biologia na czasie 

M.Guzik, R.Kozik, W.Zamachowski - Biologia na czasie 2. Podręcznik dla 

liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Nowa Era

                                            +

D.Kaczmarek, T.Otręba, R.Stencel, A.Tyc - Biologia na czasie 2. Maturalne 

karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, 

Nowa Era 

d 1010/2/2020

Program nauczania biologii dla liceum 

ogólnokształcącego 

i technikum w zakresie rozszerzonym. 

Biologia na czasie

T.Rachwał, W.Kilar - Oblicza Geografii 2. Podręcznik dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Nowa Era

a

 b (grupa ekonomiczna)

 c

973/2/2020

B.Dziedzic, B.Korbel. E.M.Tuz - 

Program nauczania geografii

w zakresie rozszerzonym

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum – Oblicza geografii

Biologia

Geografia

Podręczniki  2021/2022

KLASA  II

Matematyka

Fizyka

Chemia



T.Rachwał, R.Uliszak, K.Widermann, P.Kroh - Oblicza Geografii 2. 

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, 

Nowa Era

b (grupa politechniczna)

 d, e
983/2/2020

B.Dziedzic, B.Korbel. E.M.Tuz - 

Program nauczania geografii

w zakresie podstawowym

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum – Oblicza geografii

J.Choińska - Mika, P.Szlanta, K.Zielińska - Historia do liceum i technikum 

cz.2, zakres rozszerzony, WSiP
a, e 982/2/2020

J.Choińska - Mika, K.Zielińska, 

J.Lorenc - Program nauczania Historia 

liceum i technikum, zakres rozszerzony

J.Czubaty - Historia do liceum i technikum  cz. 2, zakres podstawowy, WSiP b, c, d 987/2/2020
 J.Lorenc - Program nauczania Historia 

liceum i technikum, zakres podstawowy

WOS
A.Janicki, L.Czechowska - W centrum uwagi cz.2. Podręcznik do wiedzy o 

społeczeństwie dla liceum i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 
a, b, c, d, e 1035/2/2020

B.Furman - W centrum uwagi. Program 

nauczania wiedzy 

o społeczeństwie w zakresie 

podstawowym dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum 

Informatyka
J.Mazur, P.Perekietka, Z.Talaga, J.Wierzbicki - Informatyka na czasie 2, 

Nowa Era
a, b, c, d, e  	990/2/2020

Janusz Mazur - Program nauczania 

informatyki dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum.

 Informatyka na czasie.

Zakres podstawowy

Podstawy 

przedsiębiorczości

T.Rachwał, Z.Makieła - Krok w przedsiębiorczość, Nowa Era + ZESZYT 

ĆWICZEŃ z tej samej serii
a, b, c, d, e 1039/2020/z1

M.Niesłuchowski - Program nauczania 

podstaw przedsiębiorczości dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum. Krok w 

przedsiębiorczość

Religia
(red.) ks. dr R.Mazur - Szukam dojrzałej wiary, Wydawnictwo Święty 

Wojciech
a, b, c, d, e

Z Bogiem w dorosłe życie - 

W poszukiwaniu dojrzałej wiary

Geografia

Historia


