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PRZEDMIOT PROGRAM 

biologia – poziom podstawowy 
 

Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres podstawowy Biologia na czasie. K. 
Kłosowska 

biologia – poziom rozszerzony  
 

Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony Biologia na czasie Program 
opracowany na podstawie programu nauczania Urszuli Poziomek z 2012r. 

chemia - poziom podstawowy Program nauczania chemii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. To jest chemia. Zakres podstawowy. R. Hassa, A. 
Mrzigod, J. Mrzigod 

chemia - poziom rozszerzony  Program nauczania chemii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. To jest chemia. Zakres rozszerzony. M. Litwin, S. 
Styka – Wlazło 

edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania. Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła ponadpodstawowa. Klasa 1  

B. Breitkopf 

fizyka – poziom podstawowy 
 

Program nauczania. Fizyka. Zakres podstawowy. L. Lehman, 
W. Polesiuk, G. Wojewoda 

fizyka – poziom rozszerzony  Program nauczania. Fizyka. Zakres rozszerzony. M. Fiałkowska,  
B. Sagnowska, J. Salach 
 

geografia – poziom podstawowy 
 

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii 

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

geografia – poziom rozszerzony  
 

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii B. 
Dziedzic, B,. Korbel, E. M. Tuz 

historia – poziom podstawowy 
 

Poznaj przeszłość. Program nauczania historii w zakresie podstawowym  do liceum ogólnokształcącego i technikum.  

R. Śniegocki 
 

historia – poziom rozszerzony  
 

Zrozumieć przeszłość. Program nauczania historii w zakresie rozszerzonym  do liceum ogólnokształcącego i technikum.  

R. Śniegocki 
 

informatyka 
 

Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Informatyka na czasie. 

Zakres podstawowy J. Mazur 
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język angielski  
 

Program nauczania języka angielskiego w czteroletnim liceum. A. Abramczyk, A. Pasternak, J. Stefańska 

język niemiecki 
 

Program nauczania języka niemieckiego. Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka niemieckiego (liceum 

ogólnokształcące i technikum). A. Abramczyk 
 

język polski  
 

Oblicza epok. Program nauczania j. polskiego. Liceum ogólnokształcące i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony 

A. Kalbarczyk, K. Olejnik 

matematyka – poziom podstawowy 
 

Matematyka. Solidnie od podstaw. Program nauczania w liceach i technikach. Zakres podstawowy. Autorzy: M. 
Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, T. Szwed 

matematyka – poziom rozszerzony  Matematyka. Solidnie od podstaw. Program nauczania w liceach i technikach. Zakres rozszerzony. 

Autorzy: M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, T. Szwed 

muzyka 
 

Program nauczania muzyki dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum) M. Rykowska, Z. N. Szałko 

wiedza o społeczeństwie 
 

W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie  w zakresie podstawowym dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum. B. Furman 

wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia, K. Warchoł 

religia Przyjąć blask Bożej prawdy ks. J. Szpet, D. Jackowiak  

 


