
Podręczniki w II LO w Szczecinie na rok szkolny 2021/22

Przedmiot
Klasy w których podręcznik 

obowiązuje

j. polski klasy 1 : a,b,c,d,f,g,h

j. polski klasy 2 : a,b,c,d,f,g,h

j. polski klasy 3 : a,b,c,d,f,g,h

j. polski klasy 3 : Ga,Gb,Gc,Gd,Gf,Gg,Gh

nauka o kodach klasy: 3Gc

historia
Klasy 1: c,d

klasa 2c (kontynuacja)

historia Klasy 1: a,b,f,g,h

historia klasy 2c i 2d

historia klasy 2: a, b, f, g, h

historia klasa 3c i 3d

historia Klasa 3 : a,b,f,g,h

historia Klasy 3: Gc, Gd

historia klasy 3: Gc, Gd

podręcznik nie wymagany

Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski, "Zrozumieć przeszłość." Podręcznik dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 1.  Wydawnictwo Nowa Era.

Marcin Pawlak, Adam Szweda, „Poznać przeszłość”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. Zakres podstawowy, cz.1; Wydawnictwo Nowa Era

Seria „Zrozumieć przeszłość” cz.2 Dzieje nowożytne. Podręcznik do historii dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Nowe Era;

Piotr Galik, "Zrozumieć przeszłość. Lata 1815 - 1939." Podręcznik dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 3. Wydawnictwo Nowa Era.

Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski "Nowe Zrozumieć tekst - 

zrozumieć człowieka. Dwudziestolecie międzywojenne (awangarda) - powojenna 

nowoczesność" Podręcznik do języka polskiego. Klasa 3. Liceum i technikum. Zakres 

podstawowy i rozszerzony. Wyd. WSiP

Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska, "Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 

roku." Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 4. 

Wydawnictwo Nowa Era.

Autor i tytuł podręcznika

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE:

Chemperek Dariusz, Kalbarczyk Adam, Trześniowski Dariusz; Oblicza epok Język polski. 

Podręcznik Zakres podstawowy i rozszerzony; liceum i technikum. Klasa 1. Część 1 i 2.

Chemperek Dariusz, Kalbarczyk Adam, Trześniowski Dariusz; Oblicza epok Język polski. 

Podręcznik Zakres podstawowy i rozszerzony; liceum i technikum. Klasa 2. Część 1 i 2.

Chemperek Dariusz, Kalbarczyk Adam, Trześniowski Dariusz; Oblicza epok Język polski. 

Podręcznik Zakres podstawowy i rozszerzony; liceum i technikum. Klasa 3. Część 1 i 2.

Seria „Poznać przeszłość” . Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 

Zakres podstawowy, część 2. Wydawnictwo Nowe Era;

Seria "Zrozumieć przeszłość" cz.3. Wiek XIX. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i 

technikum dla klas trzecich. Poziom rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era

Seria "Poznać przeszłość". Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i tecznikum. 

Zakres podstawowy, cz.3, Wydawnictwo Nowa Era



Przedmiot
Klasy w których podręcznik 

obowiązuje
Autor i tytuł podręcznika

wos klasy 1 : b, c, f

wos klasa 1d

wos klasy 1 : a, g, h

wos klasa 2d

wos Klasy 2: a, b, f, g, h

wos Klasy 2c

wos Klasa 3d

wos klasa 3G : c, d

historia i społeczeństwo

klasy 3 G : a, b, f, g, h                      

wg uzgodnień z nauczycielem 

uczącym

historia i społeczeństwo

klasy 3 G:  a, b, f, g, h                      

wg uzgodnień z nauczycielem 

uczącym

historia i społeczeństwo

klasy 3 G: a, b, f, g, h                      

wg uzgodnień z nauczycielem 

uczącym

historia i społeczeństwo

klasy 3 G:  a, b, f, g, h                      

wg uzgodnień z nauczycielem 

uczącym

Zbigniew Smutek, Beata Surmacz, Jan Maleska. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół 

ponadpodstawowych. Klasa 1, zakres podstawowy; Wydawnictwo OPERON, 2019

Grzegorz Szymanowski, "Dziedzictwo epok. Gospodarka. Podręcznik do historii i społeczeństwa 

dla klasy II i III szkół ponadgimnazjalnych" - Wydawnictwo Stentor

Arkadiusz Janicki, „W centrum uwagi” - nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy.Część 

2 - Wydawnictwo Nowa Era. 

Zbigniew Smutek, Beata Surmacz, Jan Maleska. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół 

ponadpodstawowych. Klasa 2, zakres podstawowy; Wydawnictwo OPERON, 2020

Arkadiusz Janicki, „W centrum uwagi” - nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy.Część 

1 - Wydawnictwo Nowa Era. 

Artur Derdziak: Wiedza o społeczeństwie. Zakres rozszerzony. cz.1- Wydawnictwo OPERON, 

2019

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz - "W centrum uwagi". Podręcznik dla 

liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa podstawa programowa.  Zakres rozszerzony, cz. 

2. - Wydawnictwo Nowa Era. 

Jarosław Centek - "Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość." Podręcznik do historii i 

społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. - Wydawnictwo Nowa Era. 

Iwona Janicka - "Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni." Podręcznik do historii i 

społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. - Wydawnictwo Nowa Era. 

Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński - "Poznać przeszłość. Europa i świat." Podręcznik do 

historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. - Wydawnictwo Nowa Era. 

Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki "W centrum uwagi" - zakres rozszerzony, cz.3; 

Wydawnictwo Nowa Era

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki, Klaudiusz Święcicki -  "W centrum uwagi". Podręcznik 

dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 2. - Wydawnictwo Nowa 

Era. 



Przedmiot
Klasy w których podręcznik 

obowiązuje
Autor i tytuł podręcznika

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

klasy 1 : a,b,f,g,h

klasy 1 : c,d

klasy 2 : a,b,f,g,h  (wszyscy 

uczniowie tych klas)

klasy 2 : c,d

klasy 3 : a,b,f,g,h   (wszyscy 

uczniowie tych klas)

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik do liceów i 

techników - zakres rozszerzony - klasa 3'' ; wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro - 

wyd.2021

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i 

techników - zakres rozszerzony - klasa 2''  wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro - 

wyd.2020 lub później

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik do liceów i 

techników - zakres podstawowy - klasa 2'' ; wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro - 

wyd.2020 lub później

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik do liceów i 

techników - zakres rozszerzony - klasa 1'' ; wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro - 

wyd.2019 lub później

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i 

techników - zakres podstawowy - klasa 1''  wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro - 

wyd.2019 lub później

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik do liceów i 

techników - zakres rozszerzony - klasa 2'' ; wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro - 

wyd.2020 lub później

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i 

techników - zakres rozszerzony - klasa 3''  wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro - 

wyd.2021

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i 

techników - zakres podstawowy - klasa 2''  wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro - 

wyd.2020 lub później

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i 

techników - zakres rozszerzony - klasa 1''  wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro - 

wyd.2019 lub później

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik do liceów i 

techników - zakres podstawowy - klasa 1'' ; wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro - 

wyd.2019 lub później



Przedmiot
Klasy w których podręcznik 

obowiązuje
Autor i tytuł podręcznika

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

fizyka klasy 1f

fizyka klasy 2f

fizyka klasy 3f

fizyka klasy 1 : a,b,c,d,g,h

fizyka klasy 2 : a,b,c,d,g,h

fizyka klasy 3 : a,b,c,d,g,h

fizyka

uczniowie klas 2a, 2g i 2h którzy 

wybrali fizykę jako trzeci przedmiot 

rozszerzony

klasy 3 : c,d

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Jerzy M. Kreiner "Fizyka". Podręcznik 

dla liceum i technikum zakres rozszerzony / część 2 / - wyd. WSiP

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i 

techników - zakres podstawowy - klasa 3''  wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof 

Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 2012- wyd.2014 lub później

Ludwik Lehman, Witold Polesiuk,Grzegorz F. Wojewoda "Fizyka". Podręcznik dla liceum i 

technikum zakres podstawowy / część 1/ wyd.WSiP

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach "Fizyka". Podręcznik dla liceum i 

technikum zakres rozszerzony / część 3 / - wyd. WSiP

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik do liceów i 

techników - zakres podstawowy - klasa 3'' ; wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro - 

wyd.2021

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i 

techników - zakres podstawowy - klasa 3''  wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro - 

wyd.2021

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i 

techników - zakres rozszerzony - klasa 3''  wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof 

Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 2012- wyd.2014 lub później

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach "Fizyka". Podręcznik dla liceum i 

technikum zakres rozszerzony / część 1 / - wyd. WSiP

Ludwik Lehman, Witold Polesiuk,Grzegorz F. Wojewoda "Fizyka". Podręcznik dla liceum i 

technikum zakres podstawowy / część 3/ wyd.WSiP

Ludwik Lehman, Witold Polesiuk,Grzegorz F. Wojewoda "Fizyka". Podręcznik dla liceum i 

technikum zakres podstawowy / część 2/ wyd.WSiP

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik do liceów i 

techników - zakres podstawowy  - klasa 3'' ; wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof 

Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 2012- wyd.2014 lub później

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach "Fizyka". Podręcznik dla liceum i 

technikum zakres rozszerzony / część 1 / - wyd. WSiP

klasy 3: Gc,Gd

klasy 3: Ga,Gb,Gf,Gg,Gh (wszyscy 

uczniowie tych klas)

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik do liceów i 

techników - zakres rozszerzony  - klasa 3'' ; wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof 

Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 2012- wyd.2014 lub później



Przedmiot
Klasy w których podręcznik 

obowiązuje
Autor i tytuł podręcznika

fizyka

uczniowie klas 3a, 3g i 3h którzy 

wybrali fizykę jako trzeci przedmiot 

rozszerzony

fizyka

klasy 3Gf oraz uczniowie klas 

3Ga, 3Gg, którzy wybrali fizykę 

jako trzeci przedmiot rozszerzony

chemia 

chemia 

chemia klasy 1 : b,c,d,f

chemia klasy 2 : a,g,h, 

chemia klasy 2 : b,c,d,f

chemia klasy 3 : a,g,h, 

chemia klasy 3 : b,c,d,f

chemia

chemia

chemia

biologia klasa 1b,1c,1d,1f,1g

biologia klasa 1a, 

biologia klasa 1h

klasy 1 : a,g,h

klasy 3Ga,3Gg,3Gh

Banaszkiewicz Stanisław, Kołodziejska Magdalena, Megiel Elżbieta, Świderska Grażyna-"To jest 

chemia" Zbiór zadań Zakres rozszerzony, wydawnictwo: Nowa Era

Janiuk Ryszard M., Chmurska M i inni - Chemia dla liceum i technikum do zakresu 

podstawowego Podręcznik klasa 3 WSiP

Krzysztof M. Pazdro – „Zbiór zadań z chemii do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.” 

– wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 

Janiuk Ryszard M., Chmurska M i inni - Chemia dla liceum i technikum do zakresu 

podstawowego Podręcznik klasa 2 WSiP

Janiuk Ryszard M., Chmurska M i inni - Chemia dla liceum i technikum do zakresu 

podstawowego Podręcznik klasa 1 WSiP

Kamil Kaznowski Krzysztof M. Pazdro -Podręcznik do liceów i techników. Część 3. Zakres 

rozszerzony-oficyna Edukacyjna

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski - "Biologia na 

czasie 1" - zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era - dla szkół ponadpodstawowych

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski - "Biologia na czasie 2" - zakres 

rozszerzony, wyd. Nowa Era - dla szkól ponadpodstawowych

Anna Helmin, Jolanta Holeczek - "Biologia na czasie 1" - zakres podstawowy, Nowa Era - dla 

szkół ponadpodstawowych

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość". Podręcznik dla 

szkół ponadgimnazjalnych   zakres rozszerzony / część 2 / - wydawnictwo WSiP

Kamil Kaznowski Krzysztof M. Pazdro -Podręcznik do liceów i techników. Część 2. Zakres 

rozszerzony-oficyna Edukacyjna

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Jerzy M. Kreiner "Fizyka". Podręcznik 

dla liceum i technikum zakres rozszerzony / część 2 / - wyd. WSiP

Krzysztof M. Pazdro,  Anna Rola-Noworyta– „Zbiór zadań z chemii do szkół ponadgimnazjalnych. 

Zakres rozszerzony.” – wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro - rok wydania: od 2019 - na 

cztery lata

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska - "To jest chemia 2". Chemia 

organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Zakres rozszerzony, 

Maturalne karty pracy 2 - oraz Niezbędnik Maturzysty-dołączony do podręcznika.wyd. Nowa Era

Kamil Kaznowski Krzysztof M. Pazdro -Podręcznik do liceów i techników. Część 1. Zakres 

rozszerzony-Oficyna Edukacyjna



Przedmiot
Klasy w których podręcznik 

obowiązuje
Autor i tytuł podręcznika

biologia klasa 2a

biologia

klasy 2b,2c,2d oraz uczniowie klas 

2f,2g realizujący tylko poziom 

podstawowy

biologia
grupa uczniów z 2f i 2g realizująca 

trzecie rozszerzenie z biologii

biologia klasa 2h

biologia klasa 3a, 

biologia

3b, 3c, 3d, oraz uczniowie klas 3f, 

3g realizujący tylko poziom 

podstawowy biologii

biologia
uczniowie klas 3f i 3g realizujący 

trzecie rozszerzenie z biologii

biologia

klasa 3Ga, uczniowie klas 3Gf i 

3Gg  realizujący trzecie 

rozszerzenie z biologii

biologia klasa 3h i 3Gh

przyroda klasa 3Gc

filozofia klasy 1 : a,b,c,d,f,g,h

plastyka klasa 1 IB

Anna Helmin, Jolanta Holeczek - "Biologia na czasie 2" - zakres podstawowy, wyd. Nowa Era - 

dla szkół ponadpodstawowych

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski - "Biologia na czasie 2" - zakres 

rozszerzony, wyd. Nowa Era - dla szkół ponadpodstawowych; Franciszek Dubert, Marek Guzik, 

Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Stanisław Krawczyk, Władysław Zamachowski - "Biologia na 

czasie 3" - zakres rozszerzony, wyd Nowa Era - dla szkół ponadpodstawowych

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski - "Biologia na 

czasie 1" - zakres rozszerzony - wyd. Nowa Era - dla szkół ponadpodstawowych (kontynuacja)

Jolanta Holeczek - "Biologia na czasie 3 - zakres podstawowy" - dla szkół ponadpodstawowych, 

wyd. Nowa Era

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski - "Biologia na 

czasie 1" - zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era - dla szkół ponadpodstawowych;   Franciszek 

Dubert, Marek Jurgowiak i in. "Biologia na czasie 3" - zakres rozszerzony - wyd. Nowa Era, dla 

szkól ponadgimnazjalnych

Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, 

Władysław Zamachowski - "Biologia na czasie 2" - zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era - dla 

szkół ponadgimnazjalnych

Franciszek Dupert, Ryszard Kozik, i in. - "Biologia na czasie 2" - zakres rozszerzony, wyd. Nowa 

Era - dla szkół ponadgimnazjalnych (kontynuacja)

Franciszek Dubert, Ryszard Kozik i in. - "Biologia na czasie 2" - zakres rozszerzony - wyd. Nowa 

Era;  Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak i in. "Biologia na czasie 3" - zakres rozszerzony - wyd. 

Nowa Era, dla szkól ponadgimnazjalnych

Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, 

Marek Więckowski - "Przyroda 2" wyd. Nowa Era

podręcznik nie jest wymagany

podręcznik nie jest wymagany

Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski - 

"Biologia na czasie 3"  - zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era - dla szkół ponadgimnazjalnych



Przedmiot
Klasy w których podręcznik 

obowiązuje
Autor i tytuł podręcznika

geografia
klasy 1 : a,b,c,f,g,h; klasy  2 

(pierwszy semestr): a,b,c,f,g,h

geografia
klasa 1 d; klasa 2 d (pierwszy 

semestr)

geografia klasy 2: a,b,c,f,g,h

geografia klasy 3: a,b,c,f,g,h

geografia
klasa 2d; klasa 3d (pierwszy 

semestr)

geografia klasa 3d

geografia
klasy: 3Gb (pierwszy semestr), 

3Gd (pierwszy semestr)                          

geografia klasy: 3Gb, 3Gd

geografia
klasy 1: a,b,c,d,f,g,h; klasy 2: 

a,b,c,d,f,g,h, klasy 3:Gb, Gd    

podstawy 

przedsiębiorczości
klasy 2: a,b,c,d,f,g,h

podstawy 

przedsiębiorczości
klasy 3: a,b,c,d,f,g,h

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek; "Podstawy przedsiębiorczosci 1. Podręcznik dla szkoły 

ponadpodstawowej." - wyd. OPERON

Marcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, Roman Malarz, Tomasz Karasiewicz, Marek Więckowski, 

"Oblicza geografii 3.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony" - wyd. Nowa Era

Tomasz Rachwał - "Oblicza geografii cz.II poziom rozszerzony" - wyd. Nowa Era.

Roman Malarz, Marek Więckowski - "Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum 

ogólnoksztalcącego i technikum. Zakres podstawowy" - wyd. Nowa Era

Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh; Oblicza geografii 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony - Szkoła 

ponadpodstawowa" -wyd. Nowa Era.

Marek Więckowski, Roman  Malarz - "Oblicza geografii cz. III poziom rozszerzony" - wyd. Nowa 

Era

„Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych” – wyd. Nowa Era

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek; "Podstawy przedsiębiorczosci 2. Podręcznik dla szkoły 

ponadpodstawowej." - wyd. OPERON

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh, "Oblicza geografii 

2.Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy" - wyd. Nowa Era.

Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda; "Oblicza 

geografii 3.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy - Szkoła 

ponadpodstawowa"- wyd. Nowa Era

Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar; "Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego 

i technikum, zakres rozszerzony" wyd. Nowa Era



Przedmiot
Klasy w których podręcznik 

obowiązuje
Autor i tytuł podręcznika

informatyka klasy 1 : a,b,c,d,f,g,h

informatyka klasy 2 : a,b,c,d,f,g,h

informatyka klasy 3 : a,b,c,d,f,g,h

informatyka

tylko uczniowie wybierający 

informatykę jako trzecie 

rozszerzenie w klasach drugich po 

szkole podstawowej

informatyka

tylko uczniowie, którzy wybrali 

informatykę jako trzecie 

rozszerzenie w klasach trzecich po 

szkole podstawowej

edukacja dla 

bezpieczeństwa
klasy 1 

religia klasy 3G

religia klasy 3

religia klasy 2

religia klasy 1

etyka uczniowie z klas 1, 2G, 2, 3podręcznik nie jest wymagany

Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla  - "Edukacja dla bezpieczeństwa" - Zakres podstawowy. 

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.  - Wydawca - WSiP.

PRZEDMIOTY NADOBOWIĄZKOWE:

ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak - "Moje miejsce w rodzinie" - wyd. Święty Wojciech

ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak - "Moje miejsce w rodzinie" - wyd. Święty Wojciech

red. ks. dr Marcin Wojtasik; ks. dr Radosław Mazur - „Szukam dojrzałej wiary” - wyd. Święty 

Wojciech

red. ks. dr Marcin Wojtasik; ks. dr Radosław Mazur - "Szukam Wolności" - wyd. Święty Wojciech

"Informatyka na czasie" cz. 2, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres 

rozszerzony, wyd. Nowa Era.

informatyka

Grażyna Zawadzka - "Informatyka Europejczyka " - zakres rozszerzony, część 1, wyd Helion
tylko uczniowie, którzy wybrali 

informatykę jako trzecie 

rozszerzenie w klasach 3Ga, 3Gf, 

3Gg, 3Gh
Danuta Korman - "Informatyka Europejczyka" - zakres rozszerzony, część 2, wyd. Helion

"Informatyka na czasie" cz. 2, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres 

podstawowy, wyd. Nowa Era.

"Informatyka na czasie" cz. 3, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres 

podstawowy, wyd. Nowa Era.

"Informatyka na czasie" cz. 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres 

rozszerzony, wyd. Nowa Era.

"Informatyka na czasie" cz. 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres 

podstawowy, wyd. Nowa Era.


