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SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA 3-LETNIEGO LICEUM 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TOMASZA ZANA W PRUSZKOWIE 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

 
 

KLASA I Ag - przedmioty rozszerzone - j.polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

lp. przedmiot tytuł podręcznika autor wydawnictwo 

1. biologia Biologia na czasie - zakres podstawowy + karty pracy praca zbiorowa Nowa Era 

2. chemia To jest chemia - zakres podstawowy + karty pracy praca zbiorowa Nowa Era 

3. EDB Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

4. etyka  Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

5. fizyka Odkryć fizykę + karty pracy 
Marcin Braun,  

Weronika Śliwa 
Nowa Era 

6. geografia Oblicza geografii - zakres podstawowy R. Uliszak, K. Wiederman Nowa Era 

7. historia Poznać przeszłość. Wiek XX - zakres podstawowy 
Stanisław Roszak,  

Jarosław Kłeczkow 
Nowa Era 

8. informatyka Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

9. j.angielski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego, po teście poziomującym. 

10. j.francuski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

11. j.niemiecki Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

12. j.rosyjski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

13. j.polski Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka 1.1 
D. Chemperek,  

A. Kalbarczyk 
WSiP 
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14. matematyka Matematyka 1 - zakres podstawowy 

Wojciech Babiański,  

Lech Chańko,  

Dorota Ponczek 

Nowa Era 

15. 
podstawy 

przedsiębiorczości 

Krok w przedsiębiorczość, podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Rachwał Tomasz,  

Makieła Zbigniew 
Nowa Era 

16. religia Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

17. WOK Spotkanie z kulturą Monika Bokiniec Nowa Era 

18. WOS W centrum uwagi - zakres podstawowy Arkadiusz Janicki Nowa Era 

19. WDŻ Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 
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KLASA I Bg - przedmioty rozszerzone - j.angielski, matematyka, geografia 

lp. przedmiot tytuł podręcznika autor wydawnictwo 

1. biologia Biologia na czasie - zakres podstawowy + karty pracy praca zbiorowa Nowa Era 

2. chemia To jest chemia - zakres podstawowy + karty pracy praca zbiorowa Nowa Era 

3. EDB Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

4. etyka  Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

5. fizyka Odkryć fizykę + karty pracy 
Marcin Braun,  

Weronika Śliwa 
Nowa Era 

6. geografia Oblicza geografii - zakres podstawowy 
R. Uliszak,  

K. Wiederman 
Nowa Era 

7. historia Poznać przeszłość. Wiek XX - zakres podstawowy 
Stanisław Roszak,  

Jarosław Kłeczkow 
Nowa Era 

8. informatyka Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

9. j.angielski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego, po teście poziomującym. 

10. j.francuski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

11. j.niemiecki Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

12. j.rosyjski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

13. j.polski Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka 1.1 
D. Chemperek,  

A. Kalbarczyk 
WSiP 

14. matematyka 

Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym, kl. I 

 

Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa I - zakres podstawowy i rozszerzony. 

Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa II – zakres rozszerzony. 

Alina Przychoda,  

Zygmunt Łaszczyk 

 

Marcin Kurczab, Elżbieta 

Kurczab, Elżbieta Świda 

 

WSiP 

 

 

Oficyna Edukacyjna 

Krzysztof Pazdro 

Oficyna Edukacyjna 

Krzysztof Pazdro 
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15. 
podstawy 

przedsiębiorczości 

Krok w przedsiębiorczość, podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Rachwał Tomasz,  

Makieła Zbigniew 
Nowa Era 

16. religia Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

17. WOK Spotkanie z kulturą Monika Bokiniec Nowa Era 

18. WOS W centrum uwagi - zakres podstawowy Arkadiusz Janicki Nowa Era 

19. WDŻ Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 
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KLASA I Cg - przedmioty rozszerzone - biologia, chemia, fizyka w naukach przyrodniczych (program autorski) 

lp. przedmiot tytuł podręcznika autor wydawnictwo 

1. biologia Biologia na czasie-zakres podstawowy + karty pracy praca zbiorowa Nowa Era 

2. chemia To jest chemia - zakres podstawowy + karty pracy praca zbiorowa Nowa Era 

3. EDB Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

4. etyka  Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

5. fizyka Odkryć fizykę + karty pracy 
Marcin Braun,  

Weronika Śliwa 
Nowa Era 

6. geografia Oblicza geografii - zakres podstawowy 
R. Uliszak,  

K. Wiederman 
Nowa Era 

7. historia Poznać przeszłość. Wiek XX - zakres podstawowy 
Stanisław Roszak,  

Jarosław Kłeczkow 
Nowa Era 

8. informatyka Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

9. j.angielski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego, po teście poziomującym. 

10. j.francuski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

11. j.niemiecki Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

12. j.rosyjski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

13. j.polski Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka 1.1 
D. Chemperek,  

A. Kalbarczyk 
WSiP 

14. matematyka Matematyka 1 - zakres podstawowy 

Wojciech Babiański,  

Lech Chańko,  

Dorota Ponczek 

Nowa Era 

15. 
podstawy 

przedsiębiorczości 

Krok w przedsiębiorczość, podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Rachwał Tomasz,  

Makieła Zbigniew 
Nowa Era 
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16. religia Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

17. WOK Spotkanie z kulturą Monika Bokiniec Nowa Era 

18. WOS W centrum uwagi - zakres podstawowy Arkadiusz Janicki Nowa Era 

19. WDŻ Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 
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KLASA I Dg - przedmioty rozszerzone - j.angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie 

lp. przedmiot tytuł podręcznika autor wydawnictwo 

1. biologia Biologia na czasie-zakres podstawowy + karty pracy praca zbiorowa Nowa Era 

2. chemia To jest chemia - zakres podstawowy + karty pracy praca zbiorowa Nowa Era 

3. EDB Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

4. etyka  Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

5. fizyka Odkryć fizykę + karty pracy 
Marcin Braun,  

Weronika Śliwa 
Nowa Era 

6. geografia Oblicza geografii - zakres podstawowy 
R. Uliszak,  

K. Wiederman 
Nowa Era 

7. historia Poznać przeszłość. Wiek XX - zakres podstawowy 
Stanisław Roszak,  

Jarosław Kłeczkow 
Nowa Era 

8. informatyka Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

9. j.angielski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego, po teście poziomującym 

10. j.francuski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

11. j.niemiecki Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

12. j.rosyjski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

13. j.polski Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka 1.1 
D. Chemperek,  

A. Kalbarczyk 
WSiP 

14. matematyka Matematyka 1 - zakres podstawowy 

Wojciech Babiański,  

Lech Chańko,  

Dorota Ponczek 

Nowa Era 

15. 
podstawy 

przedsiębiorczości 

Krok w przedsiębiorczość, podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Rachwał Tomasz,  

Makieła Zbigniew 
Nowa Era 
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16. religia Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

17. WOK Spotkanie z kulturą Monika Bokiniec Nowa Era 

18. WOS W centrum uwagi - zakres podstawowy Arkadiusz Janicki Nowa Era 

19. WDŻ Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

 


