
Wykaz podręczników dla klas pierwszych 2022/2023 (OBOWIĄZUJĄ PODRĘCZNIKI DLA LICEUM 
CZTEROLETNIEGO – WYDANE OD 2019 ROKU!!!) 

• JĘZYK POLSKI : „Ponad słowami” klasa 1, część I i II – podręcznik do języka polskiego dla 

liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony . Wydawnictwo 
Nowa Era. 

• JĘZYK ANGIELSKI : po ustaleniu poziomu, podręczniki będą zamawiane we wrześniu. 

• JĘZYK NIEMIECKI: : po ustaleniu poziomu, podręczniki będą zamawiane we wrześniu 

• JĘZYK FRANCUSKI : „En Action!” 1 – podręcznik wieloletni dla szkół ponadpodstawowych. 
Wydawnictwo HACHETTE. (PODRĘCZNIK+ ZESZYT ĆWICZEŃ)- podręcznik obowiązuje w grupie 
j.fr.początek oraz grupie j.fr. kontynuacja 

• MATEMATYKA : : Matematyka 1- podręcznik do liceów i techników – Oficyna Wydawnicza 

Krzysztof Pazdro( zakres podstawowy i rozszerzony); Zbiór zadań do liceów i techników    
klasa 1 . Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda. Oficyna Edukacyjna Krzysztof 
Pazdro ( zakres podstawowy i rozszerzony). 

• BIOLOGIA : „Biologia na czasie 1” A.Helmin, J.Holeczek , Wydawnictwo Nowa Era 2019             
( zakres podstawowy); „Biologia na czasie 1” M.Guzik i inni, Wydawnictwo Nowa Era 2019 
(zakres rozszerzony). 

• HISTORIA : „Poznać przeszłość 1” Marcin Pawlak, Adam Szweda, Wydawnictwo Nowa Era 
(zakres podstawowy); „Zrozumieć przeszłość 1” Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski, 
Wydawnictwo Nowa Era ( zakres rozszerzony). 

• WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE : „W centrum uwagi 1”( do nowej podstawy programowej) 
Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Jerzy Komorowski, Ewa Martinek, 
Arkadiusz Peisert, Wydawnictwo Nowa Era (zakres rozszerzony). 

• HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ (HiT) : „Historia i teraźniejszość 1” Izabella Modzelewska-Rysak, 
Leszek Rysak, Karol Wilczyński (zakres podstawowy), Wydawnicwo WSiP. 

• FIZYKA : „Odkryć fizykę 1” – podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum . 
Marcin Braun, Weronika Śliwa, Wydawnictwo Nowa Era ( zakres podstawowy); „Zrozumieć 
fizykę 1” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum pod redakcją Marcina 
Brauna (zakres rozszerzony); Zbiór zadań do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum 
„Zrozumieć fizykę. Część 1”- zakres rozszerzony. 

• GEOGRAFIA : „Oblicza geografii 1 ” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, 
zakres podstawowy, Wydawnictwo Nowa Era; Zeszyt ćwiczeń : „Karty pracy ucznia, Oblicza 
geografii 1”; podręcznik „Oblicza geografii 1” (zakres rozszerzony) + zeszyt ćwiczeń : 
Maturalne karty pracy 1 (Nowa Era); Atlas geograficzny dla szkoły średniej (zakres 
rozszerzony). 

• EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA : „ Żyję i działam bezpiecznie” podręcznik + zeszyt 
ćwiczeń. Jarosław Słoma. Wydawnictwo Nowa Era. 

• CHEMIA : „To jest chemia1”- chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum i 

technikum . Wydawnictwo Nowa Era (zakres podstawowy). „To jest chemia 1” . Chemia 
ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Wydawnictwo 
Nowa Era ( zakres rozszerzony). 



• INFORMATYKA : „Informatyka na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era; „Informatyka” podręcznik dla szkół 
ponadpodstawowych( zakres rozszerzony). Wydawnictwo Operon. 

 

Wykaz podręczników dla klas drugich 2022/2023 (OBOWIĄZUJĄ PODRĘCZNIKI DLA LICEUM 
CZTEROLETNIEGO – WYDANE OD 2019 ROKU!!!) 

• JĘZYK POLSKI : „Ponad słowami” klasa 2 część I i II – podręcznik do języka polskiego dla 
liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era. 

• JĘZYK ANGIELSKI : W związku ze zmianami ,dotyczącymi zawartości podręczników oraz 

zmianami w wymaganiach maturalnych informujemy, że część nowych podręczników nie 
posiada jeszcze dopuszczenia ministerstwa, a w przypadku innych trwa wciąż proces 
drukowania. Z uwagi na tę sytuację, informacje dotyczące zakupu podręczników do języka 
angielskiego zostaną podane przez nauczycieli uczących we wrześniu 2022. 

• JĘZYK NIEMIECKI : Welttour Deutsch 2. Wydawnictwo Nowa Era. 

• JĘZYK FRANCUSKI : „En Action! 1 i 2” – podręcznik wieloletni dla szkół ponadpodstawowych     

+ zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo HACHETTE. (po zakończeniu pracy z częścią 1 , obowiązywać 
będzie cz. 2) 

• MATEMATYKA : Matematyka 2- podręcznik do liceów i techników – Oficyna Wydawnicza 
Krzysztof Pazdro( zakres podstawowy i rozszerzony); Zbiór zadań do liceów i techników          
klasa 2 . Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda. Oficyna Edukacyjna Krzysztof 
Pazdro ( zakres podstawowy i rozszerzony). 

• BIOLOGIA : : „Biologia na czasie 2” A.Helmin. Wydawnictwo Nowa Era ; wydania od 2020 
(zakres podstawowy); „Biologia na czasie 2”  M.Guzik . Wydawnictwo Nowa Era  (zakres 
rozszerzony). 

• HISTORIA : „Zrozumieć przeszłość 2” Wydawnictwo Nowa Era (zakres rozszerzony); „Poznać 

przeszłość 2” (zakres podstawowy). Wydawnictwo Nowa Era 

• PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI : „Krok w przedsiębiorczość” ( z dopiskiem podręcznik po 
szkole podstawowej”), Wydawnictwo Nowa Era. 

• WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE : „W centrum uwagi 2” Wydawnictwo Nowa Era ( zakres 
podstawowy)). „W centrum uwagi 2” Wydawnictwo Nowa Era ( zakres rozszerzony). 

• FIZYKA : „Odkryć fizykę2”– podręcznik  do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 
M.Braun. Wydawnictwo Nowa Era. (zakres podstawowy) ; „Zrozumieć fizykę 2” – podręcznik 
do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres rozszerzony). Wydawnictwo 
Nowa Era; „Zrozumieć fizykę 2” – Zbiór zadań do fizyki dla liceum ogólnokształcącego                
i technikum (zakres rozszerzony). 

• GEOGRAFIA : „Oblicza geografii 2” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 

Wydawnictwo Nowa Era ( zakres podstawowy) ; zeszyt ćwiczeń : Karty pracy ucznia 2, 
„Oblicza geografii” (zakres podstawowy); „Oblicza geografii 2” (zakres rozszerzony) + karty 
pracy do podręcznika. Wydawnictwo Nowa Era. 

• CHEMIA : „To jest chemia 1” . Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era ( zakres podstawowy) – I semestr. 



„To jest chemia 2” .Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego                              
i technikum. Wydawnictwo Nowa Era ( zakres podstawowy) – II semestr 

„To jest chemia 1” .Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego 
i technikum. Wydawnictwo Nowa Era ( zakres podstawowy) 

• INFORMATYKA : „ Informatyka” cz. 2 podręcznik dla szkół ponadpodstawowych (zakres 

rozszerzony). Wydawnictwo Operon 

Wykaz podręczników dla klas trzecich 2022/2023 – (OBOWIĄZUJĄ PODRĘCZNIKI DLA 
LICEUM CZTEROLETNIEGO – WYDANE OD 2019 ROKU !!!) 

• JĘZYK POLSKI : „Ponad słowami” klasa 3 – podręcznik do języka polskiego dla liceum                           
i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 

• JĘZYK ANGIELSKI : W związku ze zmianami ,dotyczącymi zawartości podręczników oraz 
zmianami w wymaganiach maturalnych informujemy, że część nowych podręczników nie 
posiada jeszcze dopuszczenia ministerstwa, a w przypadku innych trwa wciąż proces 
drukowania. Z uwagi na tę sytuację, informacje dotyczące zakupu podręczników do języka 
angielskiego zostaną podane przez nauczycieli uczących we wrześniu 2022. 

• JĘZYK NIEMIECKI : Welttour Deutsch 3. Wydawnictwo Nowa Era; Welttour Deutsch 4. 
Wydawnictwo Nowa Era. 

• JĘZYK FRANCUSKI: „En Action!2 i 3” – podręcznik wieloletni dla szkół ponadpodstawowych + 
zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo HACHETTE Po zakończeniu pracy z cz.2 , obowiązywać będzie 
cz. 3. 

• MATEMATYKA : Matematyka 3- podręcznik do liceów i techników – Oficyna Wydawnicza 
Krzysztof Pazdro( zakres podstawowy i rozszerzony); Zbiór zadań do liceów i techników                     
klasa 3 . Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda. Oficyna Edukacyjna Krzysztof 
Pazdro ( zakres podstawowy i rozszerzony). 

• BIOLOGIA : „Biologia na czasie3”  J.Holeczek . Wydawnictwo Nowa Era ; (zakres 
podstawowy); „Biologia na czasie 3” F.Dubert i inni ( zakres rozszerzony). 

• CHEMIA : „To jest chemia 2” . Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum. Wydawnictwo Nowa Era ( zakres podstawowy); „To jest chemia 2” Chemia 
organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. (zakres rozszerzony). 

• FIZYKA : „Odkryć fizykę 3”.Wydawnictwo Nowa Era (zakres podstawowy);     „Zrozumieć 
fizykę 3”. Wydawnictwo Nowa Era (zakres rozszerzony). 

• HISTORIA : „Poznać przeszłość 3”Wydawnictwo  Nowa Era (zakres podstawowy); „Zrozumieć 
przeszłość 3” Wydawnictwo Nowa Era (zakres rozszerzony). 

• WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE : „W centrum uwagi 3” Wydawnictwo Nowa Era ( zakres 
rozszerzony). 

• PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI : „Krok w przedsiębiorczość” ( z dopiskiem podręcznik po 
szkole podstawowej”), Wydawnictwo Nowa Era. 

• GEOGRAFIA: „Oblicza geografii 3” (zakres podstawowy) + karty pracy do podręcznika. 

Wydawnictwo Nowa Era. 

• INFORMATYKA : „ Informatyka” cz. 3 podręcznik dla szkół ponadpodstawowych (zakres 
rozszerzony). Wydawnictwo Operon 



 

 

 

Wykaz podręczników dla klas czwartych 2022/2023: 

• JĘZYK POLSKI : „Ponad słowami” klasa 4 – podręcznik do języka polskiego dla liceum i 
technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 

• JĘZYK ANGIELSKI : : W związku ze zmianami ,dotyczącymi zawartości podręczników oraz 
zmianami w wymaganiach maturalnych informujemy, że część nowych podręczników nie 
posiada jeszcze dopuszczenia ministerstwa, a w przypadku innych trwa wciąż proces 
drukowania. Z uwagi na tę sytuację, informacje dotyczące zakupu podręczników do języka 
angielskiego zostaną podane przez nauczycieli uczących we wrześniu 2022. 

• JĘZYK NIEMIECKI : Welttour Deutsch 4. Wydawnictwo Nowa Era. ; Komplet plus 4. Lektor 
Klett. 

• JĘZYK FRANCUSKI : „En Action!3”– podręcznik +zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo HACHETTE. 

• MATEMATYKA : Matematyka 4- podręcznik do liceów i techników – Oficyna Wydawnicza 
Krzysztof Pazdro( zakres podstawowy i rozszerzony); Zbiór zadań do liceów i techników klasa 
2 . Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro ( 
zakres podstawowy i rozszerzony). 

• BIOLOGIA : : „Biologia na czasie” 4 F. Dubert. Wydawnictwo Nowa Era (zakres rozszerzony). 

• FIZYKA : : „Zrozumieć fizykę 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum”. 
Wydawnictwo Nowa Era (Zakres rozszerzony); do zakresu podstawowego podręcznik jeszcze 
nie ma numeru dopuszczenia. 

• CHEMIA  : „To jest chemia 2” . Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego 
i technikum. Wydawnictwo Nowa Era ( zakres rozszerzony) z dostępem do e-testów. 

• INFORMATYKA  : Informatyka podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych (zakres rozszerzony). 
Wydawnictwo Migra 

• HISTORIA : „Poznać przeszłość 4” Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak. Wydawnictwo Nowa 
Era. (zakres podstawowy); „Zrozumieć przeszłość 4” Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska. 
Wydawnictwo Nowa Era (zakres rozszerzony). 

• WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE : „W centrum uwagi 4”. Wydawnictwo Nowa Era ( zakres 
rozszerzony). 


