
Wykaz programów nauczania realizowanych w kl. I 2014/15.

Przedmiot Klasa/grupa Nazwa programu Poziom/zakres Autor

biologia

klasy 1 

Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla 

szkół  ponadgimnazjalnych. podstawowy M. Kaczmarzyk

chemia klasy 1 Program naucznia z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych. podstawowy

R. Hassa, A. Mrzigod, J. 

Mrzigod

fizyka klasy 1 Fizyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. podstawowy G.Wojewoda

geografia

klasy 1

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół 

ponadgimnazjalnych. podstawowy. E. Tuz

historia klasy 1 Program anuczania historii. Poznać przeszłość. Wiek XX podstawowy M. Jekel

język niemiecki

klasy 1

Program naucznia języka niemieckiego w liceum ogólnokształcacym. Kurs 

podstawowy dla rozpoczynajacych naukę lub ją kontynujących, poziom IV.0 

i IV.1. podstawowy

K. Łuniewska, U.Tworek, 

Z. Wąsik

język niemiecki

klasy 1

Program naucznia języka niemieckiego w liceum ogólnokształcacym i 

technikum.Kurs podstawowy i rozszerzony dla kontynujących naukę. podstawowy IV.1 A. Jarząbek, D. Koper

język angielski

klasy 1 Program nauczania języka angielskiego dla uczniów kontynujących naukę. podstawowy IV.1

M. Kłos, A. Sikorzyńska, 

B. Cicha-Czarnecka

język francuski klasy 1 Program naucznia języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. podstawowy IV.1 R. Kucharczyk

język polski klasy 1 Program naucznia przedmiotu język polski w liceum i technikum. podstawowy B. Łabęcka

matematyka

klasy 1

Matematyka. Program nauczania w liceach itechnikach. Zakres podstawowy 

i rozszerzony. podstawowy

M. Kurczab,                       

E. Kurczab, E. Świda

wos klasy 1 Program naucznia przedmiotu wos w szkole ponadgimnazjalnej podstawowy M.Menz

edukacja dla bezpieczeństwa
klasy 1

Program naucznia edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach 

ponadgimnazjalnych. podstawowy B. Breitkopf

podstawy  

przedsiębiębiorczości klasy 1

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla szkół 

ponadgimnazjalnych. podstawowy M. Niesłuchowski

informatyka klasy 1 Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. podstawowy G. Koba

wok

klasy 1

Spotkania z kulturą. Program nauczania przedmiotu wiedza o kulturze w 

liceum i technikum. podstawowy B. Łabęcka

w-f

klasy 1 

Program wychowania fizycznego szkoły ponadgimnazjalne. Wiedza-

sprawność-zdrowie. podstawowy

T. Jeżenicki - 

zmodyfikowany



Wykaz programów nauczania realizowanych w kl. II i III 2014/15.

Przedmiot Klasa/grupa Nazwa programu Poziom/zakres Autor

biologia

zajęcia rozszerzone

Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla 

szkół  ponadgimnazjalnych. rozrzeszony U. Poziomek

ekologia z biogeografią i 

ochroną środowiska

przedmiot 

uzupełniający Program nauczania ekologii z biogeografią i ochroną środowiska w liceum. uzupełnienie A. Kurasiewicz

chemia

zajęcia rozszerzone z biologii

Program naucznia z chemii w zakresie rozszerzonym dla szkół 

ponadgimnazjalnych. rozrzeszony

M. Litwin, S. Styka -

Wlazło

chemia fizyczna

przedmiot 

uzupełniajacy Program nauczania z chemii fizycznej. uzupełnienie

A. Stanisławek na 

podstawie programu 

nauczania chemii w 

zakresie rozszerzonym 

M. Litwin i S. Styka-

Wlazło

fizyka

zajęcia rozszerzone z biologii

Fizyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres 

rozszerzony. rozrzeszony

E. Przysiecka 

zmodyfikowany

fizyka medyczna zajęcia 

uzupełniajace  Program nauczania przedmiotu uzupełniajacego fizyka medyczna. uzupełnienie

P. Wolny - 

zmodyfikowany

geografia

zajęcia rozszerzone z biologii

Program nauczania geografii dla liceum i technikum w zakresie 

rozszerzonym rozrzeszony E. Tuz, D. Szczypński

geografia z turystyką zajęcia 

uzupełniające Geografia z turystyką uzupełnienie M. Śmieszek

historia

zajęcia rozszerzone

Program nauczania historii dla zakresu rozszerzonego liceum 

ogólnokształcace i technikum. rozrzeszony R. Śniegocki

historia i społeczeństwo

zajęcia uzupełniające 

Program nauczania historii i społeczeństwaprzedmiot uzupełniajacy liceum 

ogólnokształcace i technikum. uzupełnienie

P. Wasielewski,                

M. Wiktorowski

przyroda

zajęcia uzupełniające Program nauczania przedmiotu uzupełniajacego przyroda. uzupełnienie

E. Jakubowska,                

M. Kaczmarzyk,                  

J. Mrzigod

język niemiecki

klasy 2 

Program naucznia języka niemieckiego w liceum ogólnokształcacym liceum 

profilowanym i technikum. podstawowy IV.1

K. Łuniewska, U.Tworek, 

Z. Wąsik

język niemiecki

klasy 3

Program naucznia języka niemieckiego w liceum ogólnokształcacym. Kurs 

podstawowy dla rozpoczynających naukę lub ją kontynujących. podstawowy IV.2

K. Łuniewska, U.Tworek, 

Z. Wąsik

język angielski

klasy 2 i 3 Program nauczania języka angielskiego dla uczniów kontynujących naukę. podstawowy IV.1

M. Kłos, A. Sikorzyńska, 

B. Cicha-Czarnecka

język francuski klasy 2 i 3 Program naucznia języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. podstawowy IV.1 R. Kucharczyk

język polski klasy 2 i 3 Program naucznia przedmiotu język polski w liceum i technikum. podstawowy B. Łabęcka

matematyka

klasy 2 i 3

Matematyka. Program nauczania w liceach itechnikach. Zakres 

podstawowy. podstawowy

M. Kurczab,                       

E. Kurczab, E. Świda

matematyka

zajęcia rozszerzone

Matematyka. Program nauczania w liceach itechnikach. Zakres 

rozszerzony. rozszerzony

M. Kurczab,                       

E. Kurczab, E. Świda

w-f

klasy 2 i 3

Program wychowania fizycznego szkoły ponadgimnazjalne. Wiedza-

sprawność-zdrowie. podstawowy

T. Jeżenicki - 

zmodyfikowany


