TECHNIKUM - KLASA IA (tech. ekonomista)
1. J. polski - „Ponad słowami kl. I cz. 1 i cz. 2 ” zakres podstawowy i rozszerzony
M. Chmiel, E. Kostrzewa wyd. NOWA ERA
2.J. niemiecki – podaje nauczyciel we wrześniu po ustaleniu poziomu grup językowych
3.J. angielski – podaje nauczyciel we wrześniu po ustaleniu poziomu grup językowych
4.Historia - „Historia. Historia najnowsza” zakres podstawowy
B. Burda, B. Halczak, R.M. Józefiak, M. Szymczak, A. Roszak wyd. OPERON
5.Wiedza o społeczeństwie –„Wiedza o społeczeństwie. Odkrywamy na nowo”
J. Bonecki, J. Maleska, Z. Smutek wyd. OPERON
6.Wiedza o kulturze –„Spotkania z kulturą” M. Bokiniec, B. Forysiewicz wyd. NOWA ERA
7.Matematyka – „Matematyka. Poznać, zrozumieć kl. I” zakres podstawowy
A.Przychoda, Z. Łaszczykwyd.WSIP
8.Fizyka i astronomia – „Fizyka. Po prostu” zakres podstawowy
L. Lehman, W. PolesiukwydWSiP
9.Chemia –„Chemia. Po prostu” zakres podstawowy H. Gulińska, K. Kuśmierczyk

wyd. WSiP

10.Biologia – „Biologia na czasie” zakres podstawowy
E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń, S. Czachorowski wyd. NOWA ERA
11.Geografia –„Oblicza geografii. Podręcznik do geografii dla szkół ponadgimnazjalnych” R. Uliszakj, K.
Wiedermann wyd. Nowa Era
12.Informatyka –„Informatyka” zakres podstawowy G. Koba wyd. MIGRA (nieobowiązkowa)
13.Edukacja dla bezpieczeństwa – „Po prostu EDB Edukacja dla bezpieczeństwa”
B. Breitkopf M. Cieśla wyd. WSiP
14.Ekonomiczne podstawy gospodarowania -„Ćwiczenia z mikroekonomii” B. Biernat, A. Grobelna, A. Warachim
wyd. EDUKATOR Uwaga : ćwiczenia muszą być zupełnie nowe

15.Technika biurowa – „Organizacja i technika pracy biurowej”
U. Łatka wyd. WSiP
16.Elementy prawa-„Elementy prawa” J. Lewandowski wyd. WSiP (najnowsze wydanie) + ćwiczenia

17.Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – „Marketing” H. Szulce, M. Florek, T. Żyminkowski
wyd. WSiP + „Ekonomika cz. 1”M. Pietraszewski,
K. Potoczny, S. Chudy i inni wyd. eMPi2

TECHNIKUM – KLASA IB i IC (tech. informatyk)
1. J. polski - „Ponad słowami kl. I cz. 1 i cz.2” zakres podstawowy i rozszerzony
M. Chmiel, E. Kostrzewa wyd. NOWA ERA
2.J. niemiecki – podaje nauczyciel we wrześniu po ustaleniu poziomu grup językowych
3.J. angielski – podaje nauczyciel we wrześniu po ustaleniu poziomu grup językowych
4.Historia - „Historia. Historia najnowsza” zakres podstawowy
B. Burda, B. Halczak, R.M. Józefiak, M. Szymczak, A. Roszak wyd. OPERON
5.Wiedza o społeczeństwie –„Wiedza o społeczeństwie. Odkrywamy na nowo”
J. Bonecki, J. Maleska, Z. Smutek wyd. OPERON
6.Wiedza o kulturze –„Spotkania z kultura” M. Bokiniec, B. Forysiewicz wyd. NOWA ERA
7.Matematyka – „Matematyka. Poznać, zrozumieć kl. I” zakres podstawowy i rozszerzony
A.Przychoda, Z. Łaszczykwyd WSIP

8.Fizyka i astronomia – „Fizyka. Po prostu” zakres podstawowy
L. Lehman, W. PolesiukwydWSiP
9.Chemia –„Chemia. Po prostu” zakres podstawowy H. Gulińska, K. Kuśmierczyk

wyd. WSiP

10.Biologia – „Biologia na czasie” zakres podstawowy.
E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń, S. Czachorowski wyd. NOWA ERA
11.Geografia ––„Oblicza geografii. Podręcznik do geografii dla szkół ponadgimnazjalnych” R. Uliszakj, K.
Wiedermann wyd. Nowa Era
12.Informatyka –„Informatyka” zakres podstawowy G. Koba wyd. MIGRA (nieobowiązkowa)
13.Edukacja dla bezpieczeństwa – „Po prostu EDB Edukacja dla bezpieczeństwa”
B. Breitkopf M. Cieśla wyd. WSiP

Do przedmiotów w kształceniu zawodowym modułowym ewentualne podręczniki podają nauczyciele we
wrześniu

TECHNIKUM - KLASA ID (tech. org. reklamy)
1. J. polski - „Ponad słowami kl. I cz. 1 i cz. 2 ” zakres podstawowy i rozszerzony
M. Chmiel, E. Kostrzewa wyd. NOWA ERA
2.J. niemiecki – podaje nauczyciel we wrześniu po ustaleniu poziomu grup językowych
3.J. angielski – podaje nauczyciel we wrześniu po ustaleniu poziomu grup językowych
4.Historia - „Historia. Historia najnowsza” zakres podstawowy
B. Burda, B. Halczak, R.M. Józefiak, M. Szymczak, A. Roszak wyd. OPERON
5.Wiedza o społeczeństwie –„Wiedza o społeczeństwie. Odkrywamy na nowo”
J. Bonecki, J. Maleska, Z. Smutek wyd. OPERON
6.Wiedza o kulturze –„Spotkania z kulturą” M. Bokiniec, B. Forysiewicz wyd. NOWA ERA
7.Matematyka – „Matematyka. Poznać, zrozumieć kl. I” zakres podstawowy
A.Przychoda, Z. Łaszczykwyd WSIP
8.Fizyka i astronomia – „Fizyka. Po prostu” zakres podstawowy
L. Lehman, W. Polesiuk wydWSiP
9.Chemia –„Chemia. Po prostu” zakres podstawowy H. Gulińska, K. Kuśmierczyk

wyd. WSiP

10.Biologia – „Biologia na czasie” zakres podstawowy
E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń, S. Czachorowski wyd. NOWA ERA
11.Geografia ––„Oblicza geografii. Podręcznik do geografii dla szkół ponadgimnazjalnych” R. Uliszakj, K.
Wiedermann wyd. Nowa Era

12.Edukacja dla bezpieczeństwa – „Po prostu EDB Edukacja dla bezpieczeństwa”
B. Breitkopf M. Cieśla wyd. WSiP

Do przedmiotów w kształceniu zawodowym ewentualne podręczniki podają nauczyciele we wrześniu

LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE - KLASA I E
(kierunek przyrodniczy )
1. J. polski - „Ponad słowami kl. I cz. 1 i cz.2 ” zakres podstawowy i rozszerzony
M. Chmiel, E. Kostrzewa wyd. NOWA ERA
2.J. niemiecki – podaje nauczyciel we wrześniu po ustaleniu poziomu grup językowych
3.J. angielski – podaje nauczyciel we wrześniu po ustaleniu poziomu grup językowych
4.Historia - „Historia. Historia najnowsza” zakres podstawowy
B. Burda, B. Halczak, R.M. Józefiak, M. Szymczak, A. Roszak wyd. OPERON
5.Wiedza o społeczeństwie –„Wiedza o społeczeństwie. Odkrywamy na nowo”
J. Bonecki, J. Maleska, Z. Smutek wyd. OPERON
6.Wiedza o kulturze –„Spotkania z kultura” M. Bokiniec, B. Forysiewicz i inni wyd. NOWA ERA
7.Matematyka – „Matematyka. Poznać, zrozumieć kl. I” zakres podstawowy
A.Przychoda, Z. Łaszczykwyd WSIP

8.Fizyka i astronomia – „Fizyka. Po prostu” zakres podstawowy
L. Lehman, W. PolesiukwydWSiP
9.Chemia –„To jest chemia” zakres podstawowy R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod wyd. Nowa Era

10.Biologia – podaje nauczyciel we wrześniu
11.Geografia ––„Oblicza geografii. Podręcznik do geografii dla szkół ponadgimnazjalnych” R. Uliszakj, K.
Wiedermann wyd. Nowa Era

12.Informatyka –„Informatyka” zakres podstawowy G. Koba wyd. MIGRA (nieobowiązkowa)
13.Edukacja dla bezpieczeństwa – „Po prostu EDB Edukacja dla bezpieczeństwa”
B. Breitkopf M. Cieśla wyd. WSiP
14.Podstawy przedsiębiorczości – „Przedsiębiorczość na czasie ” K.Garbacik, M.Żmiejko wyd. WSzPWN

+ćwiczenia (obowiązkowo nowe)
15.Ekologia i ochrona środowiska – „Biologia na czasie 3” zakres rozszerzony
F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worłowska, Wł. Zamachowski
wyd. NOWA ERA

LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE - KLASA I E
(kierunek medialny)
1. J. polski - „Ponad słowami kl. I cz. 1 i cz.2 ” zakres podstawowy i rozszerzony
M. Chmiel, E. Kostrzewa wyd. NOWA ERA
2.J. niemiecki – podaje nauczyciel we wrześniu po ustaleniu poziomu grup językowych
3.J. angielski – podaje nauczyciel we wrześniu po ustaleniu poziomu grup językowych
4.Historia - „Historia. Historia najnowsza” zakres podstawowy
B. Burda, B. Halczak, R.M. Józefiak, M. Szymczak, A. Roszak wyd. OPERON
5.Wiedza o społeczeństwie –„Wiedza o społeczeństwie. Odkrywamy na nowo”
J. Bonecki, J. Maleska, Z. Smutek wyd. OPERON
6.Wiedza o kulturze –„Spotkania z kultura” M. Bokiniec, B. Forysiewicz i inni wyd. NOWA ERA
7.Matematyka – „Matematyka. Poznać, zrozumieć kl. I” zakres podstawowy
A.Przychoda, Z. Łaszczykwyd WSIP

8.Fizyka i astronomia – „Fizyka. Po prostu” zakres podstawowy
L. Lehman, W. PolesiukwydWSiP
9.Chemia –„To jest chemia” zakres podstawowy R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod wyd. Nowa Era

10.Biologia – „Biologia na czasie” zakres podstawowy.
E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń, S. Czachorowski

wyd. NOWA ERA

11.Geografia ––„Oblicza geografii. Podręcznik do geografii dla szkół ponadgimnazjalnych” R. Uliszakj, K.
Wiedermann wyd. Nowa Era

12.Informatyka –„Informatyka” zakres podstawowy G. Koba wyd. MIGRA (nieobowiązkowa)
13.Edukacja dla bezpieczeństwa – „Po prostu EDB Edukacja dla bezpieczeństwa”
B. Breitkopf M. Cieśla wyd. WSiP
14.Podstawy przedsiębiorczości – „Przedsiębiorczość na czasie ” K.Garbacik, M.Żmiejko wyd. WSzPWN

+ćwiczenia (obowiązkowo nowe)

TECHNIKUM - KLASA II A

(tech. ekonomista)

1. J. polski - kontynuacja książki z klasy I + „Ponad słowami kl. II cz. 1”
M. Chmiel, A. Równy zakres podstawowy i rozszerzony wyd. Nowa Era
2.J. niemiecki –podaje nauczyciel
3.J. angielski - podaje nauczyciel
4.Wiedza o społeczeństwie (rozsz.) – „Wiedza o społeczeństwie cz.1” zakres rozszerzony
Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz wyd. OPERON
5.Historia i społeczeństwo - „Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”
A.Wyroda wyd. WSiP
6.Matematyka – kontynuacja książki z klasy I + „Matematyka. Poznać, zrozumieć klasa II”
zakres podstawowy A.Przychoda, Z. Łaszczykwyd WSIP (wydanie 2013r lub nowsze)
7.Geografia – „Oblicza geografii 1” zakres rozszerzony Roman Malarz, Marek Więckowski wyd. Nowa Era
8.Ekonomiczne podstawy gospodarowania – „Podstawy ekonomii” cz.2 – makroekonomia P. Urbaniak
wyd. eMPi2 + „Ćwiczenia z makroekonomii” B. Biernat, A.
Grobelna, A. Warachim wyd. EDUKATOR
Uwaga : ćwiczenia muszą być zupełnie nowe
9.Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – „Ekonomika cz. 1”M. Pietraszewski,
K. Potoczny, S. Chudy i inni wyd. eMPi2
+ „Ekonomika cz. 2” M. Pietraszewski, K. Potoczny
wyd. eMPi2

10.Pracownia rachunkowości i analizy finansowej - brak
11.Elementy prawa – „Elementy prawa” J. Lewandowski wyd. WSiP (najnowsze wydanie) + ćwiczenia
12.Kadry i płace – „Kadry i płace”

D. Dębski, P. Dębski wydWSiP

13.Statystyka 14.Pracownia ekonomiczna – podaje nauczyciel we wrześniu
15.Podstawy przedsiębiorczości – „Przedsiębiorczość na czasie ” K.Garbacik, M.Żmiejko wyd. WSzPWN

+ćwiczenia (obowiązkowo nowe)
16.Edukacja prawna –podaje nauczyciel we wrześniu

TECHNIKUM – KLASA II B (tech. informatyk)

1. J. polski

- kontynuacja książki z klasy I + „Ponad słowami kl. II cz. 1 i cz. 2”
M. Chmiel, A. Równy zakres podstawowy i rozszerzony wyd. Nowa Era

2.J. niemiecki –podaje nauczyciel
3.J. angielski - podaje nauczyciel
4.Informatyka (rozsz.)–„ Informatyka” zakres podstawowy G. Koba wyd. MIGRA (nieobowiązkowa)
5.Matematyka –kontynuacja książki z klasy I + „Matematyka. Poznać, zrozumieć klasa II”
kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym A.Przychoda, Z. Łaszczyk wyd. WSIP

6.Podstawy przedsiębiorczości –„Przedsiębiorczość na czasie ” K.Garbacik, M.Żmiejko wyd. WSzPWN

+ćwiczenia (obowiązkowo nowe)
7.Historia –kontynuacja książki z klasy I
Do przedmiotów w kształceniu zawodowym modułowym ewentualne podręczniki podają nauczyciele we
wrześniu

TECHNIKUM – KLASA II C (handlowiec)
1.J. polski - kontynuacja książki z klasy I + „Ponad słowami kl. II cz. 1”
M. Chmiel, A. Równy zakres podstawowy i rozszerzony wyd. Nowa Era
2.J. angielski – podaje nauczyciel
3.J. niemiecki – podaje nauczyciel
4.Matematyka – kontynuacja książki z klasy I + „Matematyka. Poznać, zrozumieć klasa II”
zakres podstawowy A.Przychoda, Z. Łaszczyk wyd WSIP (wydanie 2013r lub nowsze)
5.Geografia – „Oblicza geografii 1” zakres rozszerzony Roman Malarz, Marek Więckowski wyd. Nowa Era
6.Historia i społeczeństwo – „Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory” A.Wyroda wyd. WSiP
7.Ekonomiczne podstawy gospodarowania - „Podstawy ekonomii” cz.2 – makroekonomia P. Urbaniak
wyd. eMPi2 + „Ćwiczenia z makroekonomii” B. Biernat, A.
Grobelna, A. Warachim wyd. EDUKATOR
Uwaga : ćwiczenia muszą być zupełnie nowe
8.Towaroznawstwo – „Towar jako przedmiot handlu. Tom 1 (prowadzenie sprzedaży)”
I. Wielgosik wyd. empi2
9.Organizacja i techniki sprzedaży –– kontynuacja książki z klasy I
10.Obsługa klientów – podaje nauczyciel we wrześniu
11.Działalność przedsiębiorstwa handlowego – podaje nauczyciel we wrześniu
12.Techika biurowa - „Pracownia ekonomiczna cz.1”
M. Knap, T. Gorzelany, J. Józwiak wyd. WSiP
13.Pracownia sprzedaży - podaje nauczyciel we wrześniu
14.Podstawy przedsiębiorczości – „Przedsiębiorczość na czasie ” K.Garbacik, M.Żmiejko wyd. WSzPWN

+ćwiczenia (obowiązkowo nowe)
15.Pracownia informatyczno-handlowa - podaje nauczyciel we wrześniu

TECHNIKUM - KLASA II C (tech. organizacji reklamy)

1. J. polski - kontynuacja książki z klasy I + „Ponad słowami kl. II cz. 1 i cz. 2 ”
M. Chmiel, A. Równy zakres podstawowy i rozszerzony wyd. Nowa Era

2.J. niemiecki –podaje nauczyciel
3.J. angielski - podaje nauczyciel

4.Matematyka –kontynuacja książki z klasy I + „Matematyka. Poznać, zrozumieć klasa II”
zakres podstawowy A.Przychoda, Z. Łaszczykwyd WSIP

5.Geografia - „Oblicza geografii 1” zakres rozszerzony Roman Malarz, Marek Więckowski wyd. Nowa Era

+ ćwiczenia „Geografia dla maturzysty 1” B. Lenartowicz wyd. PWN

6.Podstawy przedsiębiorczości -– „Przedsiębiorczość na czasie ” K.Garbacik, M.Żmiejko wyd. WSzPWN

+ćwiczenia (obowiązkowo nowe)
7.Stosowanie narzędzi marketingowych w działalności reklamowej – „Marketing” H. Szulce, M. Florek,
T. Żyminkowski wyd. WSiP (kontynuacja z
klasy II)
8.Historia i społeczeństwo - „Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory” A.Wyroda wyd. WSiP
Do pozostałych przedmiotów w kształceniu zawodowym modułowym ewentualne podręczniki podają
nauczyciele we wrześniu

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – KLASA II D
(kierunek przyrodniczy )

1. J. polski - kontynuacja książki z klasy I + „Ponad słowami kl. II cz. 1i cz. 2 ”
M. Chmiel, A. Równy zakres podstawowy i rozszerzony wyd. Nowa Era
2.J. niemiecki – podaje nauczyciel
3.J. angielski - podaje nauczyciel
4.Matematyka – kontynuacja książki z klasy I + „Matematyka. Poznać, zrozumieć klasa II”
zakres podstawowy A.Przychoda, Z. Łaszczyk wyd. WSIP
5.Historia i społeczeństwo - „Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”
+ „Historia i społeczeństwo. Europa i świat”
+”Historia i społeczeństwo. Wojna i wojskowość”
M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda wyd. WsiP
6.Ekologia i ochrona środowiska – „Biologia na czasie 3” zakres rozszerzony

F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worłowska, Wł. Zamachowski
wyd. NOWA ERA
7.Biologia (rozsz) – „Biologia na czasie cz.1” zakres rozszerzony M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik i inni
+ „Biologia na czasie cz.2” zakres rozszerzony F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk i inni
wyd. Nowa Era
8.Grupa z rozszerzoną geografią –„Oblicza geografii 1” zakres rozszerzony

Roman Malarz, Marek Więckowski wyd. Nowa Era

9.Grupa z rozszerzoną chemią – „To jest chemia 1-chemia ogólna i nieorganiczna” zakres rozszerzony

M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymońska
„To jest chemia 2- chemia organiczna” zakres rozszerzony
M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymońska
Wyd. Nowa Era

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – KLASA II E
(profil humanistyczny )

1. J. polski - kontynuacja książki z klasy I + „Ponad słowami kl. II cz. 1i cz. 2 ”
M. Chmiel, A. Równy zakres podstawowy i rozszerzony wyd. Nowa Era
2.J. niemiecki – podaje nauczyciel
3.J. angielski - podaje nauczyciel
4.Matematyka – kontynuacja książki z klasy I + „Matematyka. Poznać, zrozumieć klasa II”
zakres podstawowy A.Przychoda, Z. Łaszczykwyd WSIP
5.Historia –podaje nauczyciel we wrześniu
6.Wiedza o społeczeństwie -4.Wiedza o społeczeństwie (rozsz.) – „Wiedza o społeczeństwie cz.1” zakres
rozszerzony Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz wyd. OPERON
7.Edukcja obywatelska – brak
8.Przyroda – „Przyroda 1. Materiały merytoryczne przeznaczone do nauki przyrody w liceum i technikum”
+ „Przyroda 2. Materiały merytoryczne przeznaczone do nauki przyrody w liceum i technikum”
M. Gawlikowski, R. Hassa, M. Kaczmarzyk, A. Mrzigod, J, Mrzigod, M. Więckowski
Wyd. Nowa Era

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – KLASA II E
(profil ekonomiczno-prawny )

1. J. polski - kontynuacja książki z klasy I + „Ponad słowami kl. II cz. 1i cz. 2 ”
M. Chmiel, A. Równy zakres podstawowy i rozszerzony wyd. Nowa Era
2.J. niemiecki – podaje nauczyciel
3.J. angielski - podaje nauczyciel
4.Matematyka – kontynuacja książki z klasy I + „Matematyka. Poznać, zrozumieć klasa II”
zakres podstawowy A.Przychoda, Z. Łaszczykwyd WSIP
5.Geografia ––„Oblicza geografii 1” zakres rozszerzony

Roman Malarz, Marek Więckowski wyd. Nowa Era

6.Historia i społeczeństwo -„Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”
+ „Historia i społeczeństwo. Europa i świat”
+”Historia i społeczeństwo. Wojna i wojskowość”
M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda wyd. WsiP

7.Edukacja ekonomiczno-prawna – podaje nauczyciel we wrześniu

TECHNIKUM –KLASA III A

(tech. ekonomista)

1.J. polski – kontynuacja książki z klasy II + „Ponad słowami kl.II cz.2” wyd. Nowa Era
2.J. angielski – podaje nauczyciel
3.J. niemiecki – podaje nauczyciel
4.Matematyka- „Matematyka. Poznać zrozumieć kl.II” zakres podstawowy
+”Matematyka. Poznać zrozumieć kl. III” zakres podstawowy
A.Przychoda, Z. Łaszczyk wyd. WSiP
5.Geografia – kontynuacja książki z klasy II + „Oblicza geografii 2” zakres rozszerzony
T.Rachwał Nowa Era
6.Wiedza o społeczeństwie - Wiedza o społeczeństwie cz.2” zakres rozszerzony
Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz wyd. OPERON
7.Historia i społeczeństwo – „Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”
+ „Historia i społeczeństwo. Europa i świat”
+”Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni”
A.Wyroda wyd. WSiP
8.Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – „Ekonomika cz.II” M. Pietraszewski , K. Potoczny,

K. Strzelecka wyd. eMPi2
9.Kadry i płace – kontynuacja książki z klasy II
10.Rachunkowość i analiza finansowa – brak
11.Pracownia ekonomiczna - kontynuacja książki z klasy II
12.Pracownia rachunkowości i analizy finansowej – brak
13.Pracownia prowadzenia działalności gospodarczej - brak

TECHNIKUM - KLASA III B (tech. informatyk)

1. J. polski - kontynuacja książki z klasy II + „Ponad słowami kl.II cz.2” wyd. Nowa Era
2.J. niemiecki – podaje nauczyciel
3.J. angielski - podaje nauczyciel
4.Matemtyka – kontynuacja książki z klasy II + „Matematyka. Poznać zrozumieć kl.III” zakres rozszerzony
A.Przychoda, M. Strawa, Z. Łaszczyk wyd. WSiP
5.Informatyka – kontynuacja książki z klasy II
6.Historia i społeczeństwo– „Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”
A.Wyroda wyd. WSiP
Do przedmiotów w kształceniu zawodowym modułowym ewentualne podręczniki podają nauczyciele we
wrześniu

TECHNIKUM – KLASA III C

(tech. org. reklamy)

1.J. polski – kontynuacja książki z klasy II + „Ponad słowami kl.II cz.2” wyd. Nowa Era
2.J. angielski – podaje nauczyciel
3.J. niemiecki – podaje nauczyciel
4.Matematyka- „Matematyka. Poznać zrozumieć kl.II” zakres podstawowy
+”Matematyka. Poznać zrozumieć kl. III” zakres podastawowy
A.Przychoda, Z. Łaszczyk wyd. WSiP
5.Geografia - kontynuacja książki z klasy II + „Oblicza geografii 2” zakres rozszerzony
T.Rachwałwyd.Nowa Era
6.Historia i społeczeństwo – „Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”
A.Wyroda wyd. WSiP

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - KLASA III D

(przyrodnicza)

1. J. polski - „Ponad słowami kl. III ” zakres podstawowy i rozszerzony
M. Chmiel, R. Pruszczyński, A. Równy wyd. Nowa Era
2.J. niemiecki – podaje nauczyciel
3.J. angielski - podaje nauczyciel
4.Matemtyka – kontynuacja książki z klasy II + „Matematyka. Poznać zrozumieć kl.III” zakres podstawowy
A.Przychoda, Z. Łaszczyk wyd. WSiP
5.Geografia (gr. z rozsz. geogr.) – kontynuacja książki z klasy II + „Oblicza geografii 3” zakres rozszerzony

M. Więckowski, R. Malarz wyd. Nowa Era
+ ćwiczenia „Geografia dla maturzysty 3. Geografia Polski”
B. Lenartowicz , M. Wójcik, E. Wilczyńska wyd. PWN

6.Biologia – kontynuacja książki z klasy II, czyli „Biologia na czasie 2” + „Biologia na czasie 3” wszystko w
zakresie rozszerzonym F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worłowska, Wł. Zamachowski
wyd. Nowa Era
7.Chemia (gr. z rozsz. chemią)– kontynuacja książki z klasy II
8.Historia i społeczeństwo – „Historia i społeczeństwo. Wojna i wojskowość”
+ „Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni” A. Wyroda wyd. WSiP

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - KLASA III E

(humanistyczna)

1. J. polski - „Ponad słowami kl. III ” zakres podstawowy i rozszerzony
M. Chmiel, R. Pruszczyński, A. Równy wyd. Nowa Era
2.J. niemiecki – podaje nauczyciel
3.J. angielski - podaje nauczyciel
4.Matemtyka – kontynuacja książki z klasy II + „Matematyka. Poznać zrozumieć kl.III” zakres podstawowy
A.Przychoda, Z. Łaszczyk wyd. WSiP

5.Przyroda – kontynuacja książki z klasy II

6.Edukcja obywatelska - brak

TECHNIKUM - KLASA IVA (tech. ekonomista)

1. J. polski - „Ponad słowami kl. III ” zakres podstawowy i rozszerzony
M. Chmiel, R. Pruszczyński, A. Równy wyd. Nowa Era
2.J. niemiecki – podaje nauczyciel
3.J. angielski - podaje nauczyciel
4.Matemtyka – „Matematyka. Poznać zrozumieć kl. III” zakres podstawowy
A.Przychoda, Z. Łaszczyk wyd. WSiP
5.Geografia –kontynuacja książki z klasy III + „Oblicza geografii 3” zakres rozszerzony

M. Więckowski, R. Malarz wyd. Nowa Ewa

6.Wiedza o społeczeństwie –„Wiedza o społeczeństwie cz.2” zakres rozszerzony
Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz wyd. OPERON

7.Język angielski zawodowy – brak
8..Rachunkowość i analiza finansowa – podaje nauczyciel we wrześniu
9.Pracownia ekonomiczna - podaje nauczyciel we wrześniu
10.Pracownia rachunkowości i analizy finansowej – brak
11.Historia i społeczeństwo - „Historia i społeczeństwo. Europa i świat”
+”Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni”
+”Historia i społeczeństwo. Wojna i wojskowość”
A.Wyroda wyd. WSiP

TECHNIKUM - KLASA IVB (tech. informatyk)

1. J. polski - „Ponad słowami kl. III ” zakres podstawowy i rozszerzony
M. Chmiel, R. Pruszczyński, A. Równy wyd. Nowa Era
2.J. niemiecki – podaje nauczyciel
3.J. angielski - podaje nauczyciel
4.Matemtyka – kontynuacja książki z klasy III
5.Informatyka – podaje nauczyciel we wrześniu
6.Historia i społeczeństwo- kontynuacja książki z klasy III +- „Historia i społeczeństwo. Europa i świat”
+”Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni”
+”Historia i społeczeństwo. Wojna i wojskowość”
A.Wyroda wyd. WSiP
Do przedmiotów w kształceniu zawodowym modułowym ewentualne podręczniki podają nauczyciele we
wrześniu

TECHNIKUM - KLASA IVD (tech. handlowiec)

1. J. polski - „Ponad słowami kl. III ” zakres podstawowy i rozszerzony
M. Chmiel, R. Pruszczyński, A. Równy wyd. Nowa Era
2.J. niemiecki – podaje nauczyciel
3.J. angielski - podaje nauczyciel
4.Matemtyka – „Matematyka. Poznać zrozumieć kl. III” zakres podstawowy
A.Przychoda, Z. Łaszczyk wyd. WSiP
5.Geografia –kontynuacja książki z klasy III + „Oblicza geografii 3” zakres rozszerzony

M. Więckowski, R. Malarz wyd. Nowa Era

6.Wiedza o społeczeństwie –„Wiedza o społeczeństwie cz.2” zakres rozszerzony
Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz wyd. OPERON

7.Język angielski zawodowy – brak
8..Pracownia rachunkowości handlowej – podaje nauczyciel we wrześniu
9.Pracownia informatyczno- handlowa - podaje nauczyciel we wrześniu
10.Historia i społeczeństwo - „Historia i społeczeństwo. Europa i świat”
+”Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni”
+”Historia i społeczeństwo. Wojna i wojskowość”
A.Wyroda wyd. WSiP
11.Marketing w działalności handlowej – podaje nauczyciel we wrześniu
12.Pracownia sprzedaży - podaje nauczyciel we wrześniu

TECHNIKUM - KLASA IVC
(technik organizacji reklamy)
1. J. polski - „Ponad słowami kl. III ” zakres podstawowy i rozszerzony
M. Chmiel, R. Pruszczyński, A. Równy wyd. Nowa Era
2.J. niemiecki – podaje nauczyciel
3.J. angielski - podaje nauczyciel
4.Matemtyka – brak
5.Geografia- kontynuacja książki z klasy III + „Oblicza geografii 3” zakres rozszerzony

M. Więckowski, R. Malarz wyd. Nowa Era
6.Historia i społeczeństwo – kontynuacja książki z klasy III
+”Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni”
+”Historia i społeczeństwo. Wojna i wojskowość”
A.Wyroda wyd. WSiP

Do przedmiotów w kształceniu zawodowym modułowym ewentualne podręczniki podają nauczyciele we
wrześniu

