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SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA 4-LETNIEGO LICEUM 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TOMASZA ZANA W PRUSZKOWIE 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

 

KLASA I Asp - przedmioty rozszerzone - j.polski, historia, WOS 

lp. przedmiot tytuł podręcznika autor wydawnictwo 

1. język polski 
Oblicza epok. Język polski. Klasa 1 - część 1 i 2. Liceum i technikum. Zakres 
podstawowy i rozszerzony. 

D.Chemperek,  

A.Kalbarczyk 
WSiP 

2. język angielski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego, po teście poziomującym. 

3. język francuski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

4. język niemiecki Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

5. język rosyjski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

6. plastyka Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

7. historia 

Historia 1. Ślady czasu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i 

rozszerzony. /podręcznik nie otrzymał trzeciej pozytywnej opinii rzeczoznawców 

MEN i nie zostanie dopuszczony do użytku szkolnego od września 2019 roku i tym 

samym nie trafi w tym roku do sprzedaży/ 

Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

Jakub Kufel 

Przemysław Ruchlewski 
GWO 

8. 
wiedza o 

społeczeństwie 

Wiedza o społeczeństwie 1. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. poziom 

rozszerzony. 
Artur Derdziak  Operon 

9. 
podstawy 

przedsiębiorczości 

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół 

ponadpodstawowych. 

Zbigniew Makieła 

Tomasz Rachwał 
Nowa Era 

10. geografia 

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres 

podstawowy. 

Nr dopuszczenia 983/1/2019. 

Roman Malarz,  

Marek Więckowski 
Nowa Era 
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11. biologia Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

12. chemia Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

13. fizyka Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

14. matematyka 

MATeMAtyka 1. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego  

i technikum. Zakres podstawowy. 

ISBN: 978-83-267-3485-4 

Nr dopuszczenia 971/1/2019 

Wojciech Babiański,  

Lech Chańko,  

Karolina Wej 

Nowa Era 

MATeMAtyka 1. Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres 

podstawowy. 
Praca zbiorowa Nowa Era 

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

16. 
edukacja dla 

bezpieczeństwa 
Żyję i działam bezpiecznie. Jarosław Słoma Nowa Era 

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

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

19. 
wychowanie do życia 

w rodzinie 
Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 
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KLASA I Bsp - przedmioty rozszerzone - j.angielski, matematyka, geografia 

lp. przedmiot tytuł podręcznika autor wydawnictwo 

1. język polski 
Oblicza epok. Język polski. Klasa 1 - część 1 i 2. Liceum i technikum. Zakres 
podstawowy i rozszerzony. 

D.Chemperek,  

A.Kalbarczyk 
WSiP 

2. język angielski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego, po teście poziomującym. 

3. język francuski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

4. język niemiecki Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

5. język rosyjski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

6. plastyka Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

7. historia 

Historia 1. Ślady czasu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i 

rozszerzony. /podręcznik nie otrzymał trzeciej pozytywnej opinii rzeczoznawców 

MEN i nie zostanie dopuszczony do użytku szkolnego od września 2019 roku i 

tym samym nie trafi w tym roku do sprzedaży/ 

Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

Jakub Kufel 

Przemysław Ruchlewski 
GWO 

8. 
wiedza o 

społeczeństwie 

Wiedza o społeczeństwie 1. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. poziom 

podstawowy. 

Zbigniew Smutek 

Beata Surmacz 

Jan Maleska 

Operon 

9. 
podstawy 

przedsiębiorczości 

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół 

ponadpodstawowych. 

Zbigniew Makieła 

Tomasz Rachwał 
Nowa Era 

10. geografia 

Oblicza geografii 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres 

rozszerzony. 

ISBN: 978-83-267-3613-1 

Nr dopuszczenia 973/1/2019 

Roman Malarz,  

Marek Więckowski,  

Paweł Kroh 

Nowa Era 

11. biologia Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

12. chemia Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

13. fizyka Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 
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14. matematyka 

Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1 

ISBN: 978-83-7594-172-2 

Numer dopuszczenia: 979/1/2019 

Marcin Kurczab 

Elżbieta Kurczab 

Elżbieta Świda 

Oficyna Edukacyjna 

Krzysztof*Pazdro 

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1 

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

16. 
edukacja dla 

bezpieczeństwa 
Żyję i działam bezpiecznie. Jarosław Słoma Nowa Era 

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

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

19. 
wychowanie do życia 

w rodzinie 
Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 
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KLASA I Csp - przedmioty rozszerzone - j.angielski, biologia, chemia 

lp. przedmiot tytuł podręcznika autor wydawnictwo 

1. język polski 
Oblicza epok. Język polski. Klasa 1 -część 1 i 2. Liceum i technikum. Zakres 
podstawowy i rozszerzony. 

D.Chemperek,  

A.Kalbarczyk 
WSiP 

2. język angielski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego, po teście poziomującym. 

3. język francuski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

4. język niemiecki Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

5. język rosyjski Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

6. plastyka Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

7. historia 

Historia 1. Ślady czasu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i 

rozszerzony. /podręcznik nie otrzymał trzeciej pozytywnej opinii rzeczoznawców 

MEN i nie zostanie dopuszczony do użytku szkolnego od września 2019 roku i 

tym samym nie trafi w tym roku do sprzedaży/ 

Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

Jakub Kufel 

Przemysław Ruchlewski 
GWO 

8. 
wiedza o 

społeczeństwie 

Wiedza o społeczeństwie 1. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. poziom 

podstawowy. 

Zbigniew Smutek 

Beata Surmacz 

Jan Maleska 

Operon 

9. 
podstawy 

przedsiębiorczości 

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół 

ponadpodstawowych. 

Zbigniew Makieła 

 Tomasz Rachwał 
Nowa Era 

10. geografia 

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres 

podstawowy. 

Nr dopuszczenia 983/1/2019 

Roman Malarz,  

Marek Więckowski 
Nowa Era 

11. biologia Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

12. chemia Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

13. fizyka Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 
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14. matematyka 

MATeMAtyka 1. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. Zakres podstawowy. 

ISBN: 978-83-267-3485-4 

Nr dopuszczenia  971/1/2019 

Wojciech Babiański,  

Lech Chańko,  

Karolina Wej 

Nowa Era 

MATeMAtyka 1. Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres 

podstawowy. 
Praca zbiorowa Nowa Era 

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

16. 
edukacja dla 

bezpieczeństwa 
Żyję i działam bezpiecznie. Jarosław Słoma Nowa Era 

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

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

19. 
wychowanie do życia 

w rodzinie 
Informacja o podręczniku zostanie podana na początku roku szkolnego. 

 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
 


