
Spis podręczników 2021/2022 

 

Przedmiot Podręcznik 

Język polski „Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i 

rozszerzony.” Część 1 i 2, Nowa Era 

Język angielski Solutions Gold - poziom ustala nauczyciel na podstawie testu na 

początku roku 

Język niemiecki wybór podręcznika we wrześniu 

Matematyka "Matematyka" wyd. Nowa Era, autorzy: Wojciech Babiański, Lech 

Chańko, Karolina Wej, poziom podstawowy klasy IAp, ICp, IDp, 

poziom rozszerzony kl. IBp 

Biologia dla klas z biologią w zakresie podstawowym 

( klasa humanistyczno-językowa 1Ap, klasa matematyczno-

geograficzna 1Bp) 

Biologia na czasie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum  1.   Zakres podstawowy. Wydawnictwo  Nowa Era  

 

dla klas z biologią w zakresie rozszerzonym 

( klasa biologiczno-chemiczna 1Cp, klasa policyjna 1Dp) 

Biologia na czasie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum  1.  Zakres rozszerzony. Wydawnictwo  Nowa Era  

 

 

Chemia Zakres podstawowy 

„To jest chemia część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. 

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres 

podstawowy. Nowa Era 

 

Zakres rozszerzony 

„To jest chemia część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. 

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres 

rozszerzony. Nowa Era 

Fizyka „Odkryć fizykę” wyd. Nowa Era 

Geografia ZMIANA WYDAWNICTWA: 

NOWA ERA OBOWIĄZUJE WE WSZYSTKICH KLASACH 

(również w klasach 2 i 3, które mają kontynuację przedmiotu) 

 

1a, 1c, 1d: Wydawnictwo Nowa Era, Oblicza geografii 1  

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres 

podstawowy, autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski, + Karty 

pracy + Atlas geograficzny dla zakresu podstawowego i 

rozszerzonego (aktualizacja) 

 

1b (mat-geo): Wydawnictwo Nowa Era, Oblicza geografii 1 

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres 

rozszerzony, autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł 

Kroh + Maturalne karty pracy 1 + Atlas geograficzny dla zakresu 

podstawowego i rozszerzonego (aktualizacja) 

 

 



Historia zakres podstawowy (klasa matematyczno-geograficzna, biologiczno-

chemiczna, policyjna) Marcin Pawlak, Adam Szweda, „Poznać 

przeszłość”, część 1, wyd. Nowa Era    

 

zakres rozszerzony (klasa humanistyczno-językowa) Ryszard 

Kulesza, Krzysztof Kowalewski, „Zrozumieć przeszłość”, część 1, 

wyd. Nowa Era  

 

WOS zakres podstawowy (klasa humanistyczno-językowa, matematyczno-

geograficzna, biologiczno-chemiczna) Arkadiusz Janicki, Justyna 

Kięczkowska, Mariusz Menz, „W centrum uwagi”, część 1, wyd. 

Nowa Era  

 

zakres rozszerzony (klasa policyjna) Arkadiusz Janicki, Jerzy 

Komorowski, Arkadiusz Peisert, „W centrum uwagi”, część 1, wyd. 

Nowa Era  

 

Plastyka „Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy” 

wydawnictwo Operon  

„Plastyka. Karty pracy. Szkoły ponadpodstawowe. Zakres 

podstawowy” wydawnictwo Operon  

Autor: Anita Przybyszewska-Pietrasiak 

Religia wybór podręcznika we wrześniu 

Podstawy przedsiębiorczości "Krok w przedsiębiorczość”. Podręcznik do podstaw 

przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 

Wydawnictwo: Nowa Era. Autorzy: Tomasz Rachwał, Zbigniew 

Makieła 

"Krok w przedsiębiorczość”. Zeszyt ćwiczeń do podstaw 

przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych. Wydawnictwo: 

Nowa Era. Autorzy: Aneta Depczyńska, Joanna Kozub, Tomasz 

Rachwał 

Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie.” Podręcznik do edukacji dla 

bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa 

Era 

Informatyka bez podręcznika 

Edukacja policyjna bez podręcznika  

 

 

Klasy 2 i 3  kontynuacja danego podręcznika dla klasy 2 (to samo wydawnictwo, ten sam tytuł tylko 

będzie cyfra 2 lub 3 czyli druga klasa lub trzecia) 

 

 


