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SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA  

dla klasy III „d”  
Przedmioty rozszerzone :biologia, chemia 

 CXIX Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2021/2022 

Lp. przedmiot Nazwa programu/autor 
programu, numer 

programu 

Nazwa podręcznika  
(autor, wydawnictwo) 

Numer dopuszczenia podręcznika 
 

Poziom 

1 Język polski  „Przeszłość to dziś” - 
program nauczania języka 
polskiego poziom 
podstawowy i rozszerzony. 
Z. Starownik 
 

„Przeszłość to dziś.  
Literatura- język-kultura” 2 cz. 1, E. Paczoska   
i „Przeszłość to dziś. Literatura – język-
kultura” 2 cz. 2 i cz.3 J. Kopciński  
MEN:498/3/2013 
MEN:498/4/2013 
MEN: 498/5/2014 

podstawowy 

2 Język angielski Program nauczania j. 
angielskiego w zakresie 
podstawowym i 
rozszerzonym dla szkół 
ponadgimnazjalnych, aut. J. 
Sosnowska, M. 
Wieruszewska, 

„Repetytorium do matury podstawowej i 
rozszerzonej” 
aut. M.Rosińska, L. Edwards 
Wyd. Macmillan 

MEN: 710/2014 

podstawowy 

3 Język niemiecki Program nauczania języka 
niemieckiego dla klas I-III 
LO i I-IV T,Grażyna 
Zenderowska - Korpus 

“Direkt neu” 2a i 2b 
G.Motta, B. Ćwikowska,  
Wyd. Lektor Klett 
Numery dopuszczenia 

podstawowy 
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Lp. przedmiot Nazwa programu/autor 
programu, numer 

programu 

Nazwa podręcznika  
(autor, wydawnictwo) 

Numer dopuszczenia podręcznika 
 

Poziom 

2a - 333/3/2015/z1 
2b - 333/4/2015/z1 

4 Język francuski R. Kucharczyk "Program 
nauczania języka 
francuskiego w szkołach 
ponadgimnazjalnych" 

"Francofolie Express 2", R. Boutegege, M. 
Supryn - Klepcarz  wyd.PWN 
 
MEN: 382 / 2 / 2013 / 2016 
 

podstawowy 

 

5 Historia I 
społeczeństwo 

Program nauczania 
przedmiotu 
uzupełniającego Historia i 
społeczeństwo- IV etap 
edukacyjny, aut. Piotr 
Wasilewski, Mirosław 
 

Historia i społeczeństwo. „Wojna i 
wojskowość” i  
„Rządzący i rządzeni” 
Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata 
Wyroda 
 wyd. WSiP 
Nr dopuszczenia MEN: 667/3/2013 
Nr dopuszczenia MEN: 667/4/2013 
 

podstawowy 

6 matematyka Matematyka 2 
podręcznik dla liceum i 
technikum zakres 
podstawowy, aut. Marcin 
Karpiński, Jacek Lech, 
Małgorzata Dobrowolska 

„Matematyka z plusem 3”  
Podręcznik dla liceum i technikum, zakres 
podstawowy, aut. Marcin Karpiński, Jacek 
Lech, Małgorzata Dobrowolska 
Wyd. GWO  
MEN:606/3/2014 

podstawowy 

7 chemia Program nauczania chemii 
w zakresie rozszerzonym 

„ To jest chemia” cz. 2 
aut. M. Litwin, S. Styka-Wlazło 

Rozszerzony 
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Lp. przedmiot Nazwa programu/autor 
programu, numer 

programu 

Nazwa podręcznika  
(autor, wydawnictwo) 

Numer dopuszczenia podręcznika 
 

Poziom 

dla liceum 
ogólnokształcącego i 
technikum 
aut. Maria Litwin, Szarota 
Styka-Wlazło, Joanna 
Szymońska 
  

„ To jest chemia” cz. 2 
M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska 
Wyd. Nowa Era 
MEN:528/2/2013/2016 
 

8 biologia  Program nauczania biologii 
dla liceum 
ogólnokształcącego i 
technikum Poziom 
rozszerzony Urszula 
Poziomek Nowa era 

„Biologia na czasie 3” 
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. 
Zakres rozszerzony. 
Autorzy: Franciszek Dubert, Marek 
Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, 
Władysław Zamachowski, 
Wyd. Nowa Era 
Nr dopuszczenia 564/3/2014 

Rozszerzony 

9 Wychowanie 
fizyczne 

Program autorski p. Rafała 
Sałapskiego, p. K. 
Kałużnego, p. A. Iwańska-
Wójcik 
 

Program autorski podstawowy 

10 Religia Świadek Chrystusa”, ks. 
Zbigniew Marek SI, AZ-6-
01/10 

„Drogi świadków |Chrystusa. W rodzinie”                 
Redakcja: ks. Zbigniew Marek SI 
Wyd. WAM  
Nr AZ-43-01/10-KR-3/14 

podstawowy 
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Lp. przedmiot Nazwa programu/autor 
programu, numer 

programu 

Nazwa podręcznika  
(autor, wydawnictwo) 

Numer dopuszczenia podręcznika 
 

Poziom 

11 Etyka Program nauczania etyki 
dla szkół 
ponadpodstawowych 

Etyka 
Jakub Kapiszewski, Paweł Kołodziński 
Wyd. Operon 
Nr dopuszczenia: 408/2011 

podstawowy 

12 Wychowanie do 
życia w rodzinie 
 

  podstawowy 

13 Podstawy łaciny Program autorski  "Łacina 
dla przyrodników". 

 podstawowy 
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