
LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I (2022/2023) 

(podręczniki do języków niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego proszę kupować po 
przydziale ucznia do grupy językowej - wrzesień) 

 Przedmiot Poziom Tytuł Wydawnictwo 
j. polski podstawowy Ponad słowami Podręcznik do języka polskiego dla 

liceum ogólnokształcącego i technikum część1 i 
część 2 

Nowa era 

j. polski rozszerzony Ponad słowami Podręcznik do języka polskiego dla 
liceum ogólnokształcącego i technikum część1 i 
część 2 

Nowa era 

j. angielski podstawowy Podręczniki zostaną podane po przeprowadzeniu 
testu w 1 tygodniu września 

-------------- 

j. angielski rozszerzony Podręczniki zostaną podane po przeprowadzeniu 
testu w 1 tygodniu września 

-------------- 

j. niemiecki podstawowy Effekt 1 podręcznik + ćwiczenia WSiP 
j. rosyjski podstawowy Kak raz 1 podręcznik + ćwiczenia WSiP 

j. francuski podstawowy C'est parti ! Draco 
historia podstawowy Poznać przeszłość 1  Nowa Era

historia rozszerzony Historia zakres rozszerzony część 1.  Operon 
Historia 

i teraźniejszość 
podstawowy Informacja zostanie podana we wrześniu 2022 

wos rozszerzony W centrum uwagi 1. Zakres rozszerzony Nowa era 
biologia podstawowy Biologia na czasie  Podręcznik dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum  Zakres 
podstawowy 1 

Nowa era 

biologia rozszerzony Biologia na czasie  Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum  Zakres rozszerzony 
1 

Nowa era 

chemia podstawowy To jest chemia  Chemia ogólna i  nieorganiczna  1 
-   poziom podstawowy 

Nowa era 

chemia rozszerzony To jest chemia  Chemia ogólna i  nieorganiczna  1 
-   poziom rozszerzony 

Nowa era 

fizyka podstawowy Odkryć fizykę . Podręcznik ze zbiorem zadań dla 
liceum i technikum  

Nowa era 

fizyka rozszerzony Fizyka 1 podręcznik Liceum i technikum zakres 
rozszerzony. Nowa edycja. 

WSiP 

geografia podstawowy Geografia 1 zakres podstawowy Operon 
geografia rozszerzony Oblicza geografii 1 podręcznik dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony 
Nowa era 

matematyka podstawowy Podręcznik do liceów i techników. Zakres 
podstawowy. Klasa 1 
https://pazdro.com.pl/matematyka,430 

Oficyna 
Edukacyjna 

Krzysztof Pazdro 

matematyka rozszerzony Podręcznik do liceów i techników. Zakres 
rozszerzony. Klasa 1 oraz Zbiór zadań do liceów i 
techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1 
https://pazdro.com.pl/matematyka,432 

Oficyna 
Edukacyjna 

Krzysztof Pazdro 

edb podstawowy Edukacja dla bezpieczeństwa-  podręcznik szkoła 
ponadpodstawowa zakres podstawowy. Nowa edycja 

WSiP 

informatyka podstawowy Informatyka. Nowa edycja. WSiP 
plastyka podstawowy Spotkania ze sztuką Nowa era 
podstawy 

przedsiębiorczości 
podstawowy Krok w przedsiębiorczość(Młodzież na okładce) Nowe Era 


