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SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA   
dla klasy III „c”  

 
Klasa: medyczna 

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka 
 CXIX Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2022/2023 

 
Lp. 

 
Przedmiot  

 
Nazwa programu/autor 
programu, numer programu 

 
Nazwa podręcznika  
(autor, wydawnictwo) 
Numer dopuszczenia podręcznika 
 

 
Poziom 

1. Język polski "Przeszłość i dziś". Program 

nauczania języka polskiego w 

czteroletnim liceum 

ogólnokształcącym i pięcioletnim 

technikum. zakres podstawowy i 

rozszerzony. Autor Teresa 

Kosytra - Cieślak 

"Przeszłość i dziś 3"  

cz.1 Ewa Paczoska 

cz.2 Jacek Kopciński 

Wyd. Stentor - WSiP 

Nr dopuszczenia cz.1: 951/5/2021 

Nr dopuszczenia cz.2: 951/6/2021 

Podstawowy 

2. Język angielski Program nauczania języka 

angielskiego Kompetentny 

nauczyciel kształtuje 

kompetencje kluczowe Anna 

Repetytorium z języka angielskiego dla 

liceów i techników. Poziom rozszerzony z 

materiałem podstawowym - Wydanie 

jednotomowe 

Podstawowy  
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Abramczyk, Anna Pasternak, 

Joanna Stefańska 

Autorzy książki ucznia: S. Kay, V. Jones, 

R. Hasting, A. Juszko, D. Chandler, J. 

Sosnowska, M. Wieruszewska 

Wyd. Pearson 

Nr dopuszczenia: w realizacji 

3. Język angielski w 

medycynie 

Program nauczania języka 

angielskiego zawodowego w 

kształceniu w szkolnictwie 

ponadgimnazjalnym: Kurs 

kontynuacyjny dla uczniów klas 

1-3 branżowej szkoły I stopnia i 

klas 1-5 technikum oraz 1-4 

liceum zgodny z podstawą 

programową obowiązującą od 

2019 r. 

Career Paths Medical, Express Publishing 

Numer dopuszczenia podręcznika: brak 

(korzystam z materiału edukacyjnego) 

Podstawowy i 

rozszerzony 

4. Język niemiecki Program nauczania języka 

niemieckiego dla klas I-IV liceum 

ogólnokształcącego i klas I-V 

technikum 

Justyna Ciecharowska 

Direkt plus 2a i2b 

Giorgio Motta i Beata Ćwikowska 

Wyd. LektorKlett 

Numer dopuszczenia: 

2a 1016/3/2020  

2b 1016/4/2020 

Podstawowy 

5. Język rosyjski Program nauczania języka 

rosyjskiego jako drugiego w 

czteroletnim liceum i pięcioletnim 

Вот и мы по-новому 3. Podręcznik. Język 

rosyjski dla liceum i technikum 

Podstawowy 
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technikum, autor: Agata 

Buchowiecka – Fudała 

Małgorzata Wiatr – Kmieciak, Sławomira 

Wujec 

Wyd. PWN 

Nr dopuszczenia: 978/3/2021 

6. Historia „Poznać przeszłość”, program 

nauczania historii w zakresie 

podstawowym  dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum 

Robert Śniegocki 

„Poznać przeszłość 3” 

Podręcznik do historii dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum. Zakres 

podstawowy 

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, 

Stanisław Roszak 

Wyd. Nowa Era 

Nr dopuszczenia: 1021/3/2021 

Podstawowy 

7. Podstawy 

przedsiębiorczości 

Marek Niesłuchowski Program 

nauczania podstaw 

przedsiębiorczości dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum 

– Krok w przedsiębiorczość 

„Krok w przedsiębiorczość.” Podręcznik do 

podstaw przedsiębiorczości dla szkół 

ponadpodstawowych, 

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał 

Wyd. Nowa Era 

Nr dopuszczenia:1039/2020/z1 

Podstawowy 

8. Geografia  „Oblicza geografii” Program 

nauczania geografii w zakresie 

podstawowym i rozszerzonym 

dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum 

B. Dziedzic, B. Korbel, E.M.Tuz 

„Oblicza geografii 3” Podręcznik dla 

liceum ogólnokształcącego i technikum, 

zakres podstawowy 

Czesław Adamiak, Anna Dubownik, 

Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara 

Szyda 

Podstawowy 
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Wyd. Nowa Era 

Nr dopuszczenia: 983/3/2021 

9. Biologia  Urszula Poziomek  

Program nauczania biologii dla 

liceum ogólnokształcącego i 

technikum w zakresie 

rozszerzonym 

„Biologia na czasie 3” 

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego 

i technikum, zakres rozszerzony 

Franciszek Dubert, Marek Guzik, Anna 

Helmin, Jolanta Holeczek, Stanisław 

Krawczyk, Władysław Zamachowski 

Wyd. Nowa Era 

Nr dopuszczenia: 1010/3/2021 

Rozszerzony  

10. Chemia  Program nauczania chemii w 

zakresie rozszerzonym dla 

liceum ogólnokształcącego i 

technikum – To jest chemia, aut. 

M. Litwin, S.Styka-Wlazło. 

To jest chemia 2. Chemia organiczna. 

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego 

i technikum. Zakres rozszerzony 

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, 

Joanna Szymońska  

Wyd. Nowa Era 

Nr dopuszczenia: 991/2/2020 

 

„To jest chemia” Zbiór zadań dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum. Zakres 

rozszerzony 

Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Karol 

Dudek-Różycki, Kinga Gnerowicz-Siudak, 

Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, 

Rozszerzony 
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Michał Płotek, Grażyna Świderska, 

Tomasz Wichur 

Wyd. Nowa Era 

11. Fizyka  Program nauczania fizyki dla 

szkół średnich "Odkryć fizykę", 

zakres podstawowy, M.Braun, 

W.Śliwa, wyd. Nowa Era 

„Odkryć fizykę 3” Podręcznik do fizyki dla 

liceum ogólnokształcącego i technikum 

zakres podstawowy 

Marcin Braun, Weronika Śliwa 

Wyd. Nowa Era 

Nr dopuszczenia: 1001/3/2021 

Podstawowy 

12. Matematyka  Matematyka. Solidnie od 

podstaw. Program nauczania w 

liceum ogólnokształcącym i 

technikum  

Zakres rozszerzony 

Matematyka 3 

Podręcznik do liceów i techników. Zakres 

rozszerzony. Klasa 3 

M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda 

Wyd. Pazdro 

Nr dopuszczenia: 979/3/2021 

 

Matematyka 3. Zbiór zadań do liceów i 

techników. Zakres rozszerzony. Klasa 3 

M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda 

Wyd. Pazdro 

Rozszerzony  

13. Informatyka  Program nauczania. Teraz bajty. 

Informatyka dla szkoły 

ponadpodstawowej. zakres 

„Teraz Bajty” – Informatyka dla szkół 

ponadpodstawowych. Zakres podstawowy 

klasa 3 

Grażyna Koba 

Podstawowy 
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podstawowy. klasa I-III. Grażyna 

Koba. wyd. Migra 

Wyd. Migra 

Nr dopuszczenia: 1042/3/2021 

14. Wychowanie fizyczne Program wychowania fizycznego 

o profilu rekreacyjno – 

zdrowotnym  

Ewa Czerska 

MEN: DKOS-4015-235/02 Podstawowy 

15. Religia Program nauczania religii dla 

liceum „Z Bogiem w dorosłe 

życie”  

Autorzy: Komisja Wychowania 

Katolickiego KEP 

 nr AZ-3-01/18 

„Szczęśliwi, którzy żyją nadzieją” 

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, A. 

Sętorek 

Podręcznik zgodny z programem 

nauczania nr AZ-3-01/18 z dn. 19.09.2018 

Numer jeszcze nie został nadany. 

Podręcznik ukaże się dopiero na końcu 

sierpnia. 

Wydawnictwo Jedność 

Podstawowy 

16. Etyka  

 

Program nauczania etyki dla 

szkół ponadpodstawowych 

 

Etyka 

Jakub Kapiszewski, Paweł Kołodziński 

Wyd. Operon 

Nr dopuszczenia: 1045/2019 

Podstawowy 
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