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SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA   
dla klasy IV „g”  

Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, wos 

 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. Literatura – język – 

kultura. Liceum i technikum. Klasa 4. 

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej 

Autor: Jacek Kopciński 

Wyd. Stentor - WSiP 

Nr dopuszczenia: w trakcie procedury 

Podstawowy 

2. Język angielski Program nauczania języka 

angielskiego Kompetentny 

nauczyciel kształtuje 

kompetencje kluczowe Anna 

Abramczyk, Anna Pasternak, 

Joanna Stefańska 

Repetytorium z języka angielskiego dla 

liceów i techników. Poziom rozszerzony z 

materiałem podstawowym - Wydanie 

jednotomowe 

Rozszerzony 
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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 francuski Radosław Kucharczyk, Program 

nauczania języka francuskiego 

jako drugiego w szkołach 

ponadpodstawowych: 

czteroletnim i pięcioletnim 

technikum 

Exploits 4 + zeszyt ćwiczeń.  

Autorzy: Régine Boutégège, A. Bellò,  

C. Poirey 

autorka polskiej adaptacji: Magdalena 

Supryn-Klepcarz  

Wydawnictwo Szkolne PWN 

Nr dopuszczenia: w trakcie procedury 

Podstawowy 

4. Język hiszpański Kusicielak Izabela  

Program nauczania języka 

hiszpańskiego dla szkół 

ponadgimnazjalnych. Poziomy 

językowe: A1, A2, B1 

„Descubre 3” 

Małgorzata Spychała, Xavier Pascual 

López, Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta 

Kaźmierczak, José Carlos García 

González 

numer dopuszczenia 996/3/2020 

wydawnictwo Draco 

Podstawowy 

5. Historia „ Zrozumieć przeszłość” Program 

nauczania historii w zakresie 

rozszerzonym dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum 

Robert Śniegocki 

„Zrozumieć przeszłość 4” Podręcznik do 

historii dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. Zakres rozszerzony 

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska 

Wyd. Nowa Era 

Rozszerzony 
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Nr dopuszczenia: w trakcie procedury 

6. Wiedza o społeczeństwie Program nauczania WOS-u. 

Zakres rozszerzony ze 

zintegrowanymi treściami z 

zakresu podstawowego 

Barbara Furman 

„W centrum uwagi 4” 

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie 

dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. Zakres rozszerzony 

Autorzy: Lucyna Czechowska, Sławomir 

Drelich 

Wyd. Nowa Era 

Nr dopuszczenia: w trakcie procedury 

Rozszerzony 

7. Matematyka  Program nauczania matematyki  

w liceum ogólnokształcącym i 

technikum 

Dorota Ponczek 

MATeMAtyka 4 

Podręcznik do matematyki dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum. Zakres 

podstawowy 

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech 

Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta 

Wesołowska 

Wyd. Nowa Era 

Nr dopuszczenia: 971/4/2022 

Podstawowy  

8. Wychowanie fizyczne Program wychowania fizycznego 

o profilu rekreacyjno – 

zdrowotnym  

Ewa Czerska 

MEN: DKOS-4015-235/02 Podstawowy 

9. Religia Program nauczania religii dla 

liceum „Żyć, aby wierzyć i 

„W bogactwie miłości” Podstawowy 
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kochać”                                                

Autorzy: ks. dr Tadeusz Śmiech, 

Elżbieta Kondrak, Bogusław 

Nosek 

Nr AZ-4-03/12 

Redakcja: ks. Jarosław Czerkawski, 

Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek. 

Nr AZ-43-03/12-KI-1/14 zgodny z 

programem nauczania AZ-4-03/12 

Wydawnictwo Jedność 

10. Etyka  

 

Program nauczania etyki dla 

szkół ponadpodstawowych 

 

Etyka 

Jakub Kapiszewski, Paweł Kołodziński 

Wyd. Operon 

Nr dopuszczenia: 1045/2019 

Podstawowy 

 Media w praktyce/ 

warsztaty dziennikarskie 

   

 

 


	SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
	dla klasy IV „g”
	Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, wos
	CXIX Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2022/2023




Raport dostępności


		Nazwa pliku: 

		4G podręczniki 2022-2023.pdf




		Autor raportu: 

		

		Organizacja: 

		




[Wprowadź informacje osobiste oraz dotyczące organizacji w oknie dialogowym Preferencje > Tożsamość.]


Podsumowanie


Sprawdzanie nie napotkało żadnych problemów w tym dokumencie.


		Wymaga sprawdzenia ręcznego: 2

		Zatwierdzono ręcznie: 0

		Odrzucono ręcznie: 0

		Pominięto: 1

		Zatwierdzono: 29

		Niepowodzenie: 0




Raport szczegółowy


		Dokument



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Flaga przyzwolenia dostępności		Zatwierdzono		Należy ustawić flagę przyzwolenia dostępności

		PDF zawierający wyłącznie obrazy		Zatwierdzono		Dokument nie jest plikiem PDF zawierającym wyłącznie obrazy

		Oznakowany PDF		Zatwierdzono		Dokument jest oznakowanym plikiem PDF

		Logiczna kolejność odczytu		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Struktura dokumentu zapewnia logiczną kolejność odczytu

		Język główny		Zatwierdzono		Język tekstu jest określony

		Tytuł		Zatwierdzono		Tytuł dokumentu jest wyświetlany na pasku tytułowym

		Zakładki		Zatwierdzono		W dużych dokumentach znajdują się zakładki

		Kontrast kolorów		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Dokument ma odpowiedni kontrast kolorów

		Zawartość strony



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Oznakowana zawartość		Zatwierdzono		Cała zawartość stron jest oznakowana

		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane

		Kolejność tabulatorów		Zatwierdzono		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury

		Kodowanie znaków		Zatwierdzono		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku

		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane

		Miganie ekranu		Zatwierdzono		Strona nie spowoduje migania ekranu

		Skrypty		Zatwierdzono		Brak niedostępnych skryptów

		Odpowiedzi czasowe		Zatwierdzono		Strona nie wymaga odpowiedzi czasowych

		Łącza nawigacyjne		Zatwierdzono		Łącza nawigacji nie powtarzają się

		Formularze



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Oznakowane pola formularza		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza są oznakowane

		Opisy pól		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza mają opis

		Tekst zastępczy



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Tekst zastępczy ilustracji		Zatwierdzono		Ilustracje wymagają tekstu zastępczego

		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Zatwierdzono		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany

		Powiązane z zawartością		Zatwierdzono		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością

		Ukrywa adnotacje		Zatwierdzono		Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji

		Tekst zastępczy pozostałych elementów		Zatwierdzono		Pozostałe elementy, dla których wymagany jest tekst zastępczy

		Tabele



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Wiersze		Zatwierdzono		TR musi być elementem potomnym Table, THead, TBody lub TFoot

		TH i TD		Zatwierdzono		TH i TD muszą być elementami potomnymi TR

		Nagłówki		Zatwierdzono		Tabele powinny mieć nagłówki

		Regularność		Zatwierdzono		Tabele muszą zawierać taką samą liczbę kolumn w każdym wierszu oraz wierszy w każdej kolumnie

		Podsumowanie		Pominięto		Tabele muszą mieć podsumowanie

		Listy



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Elementy listy		Zatwierdzono		LI musi być elementem potomnym L

		Lbl i LBody		Zatwierdzono		Lbl i LBody muszą być elementami potomnymi LI

		Nagłówki



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Właściwe zagnieżdżenie		Zatwierdzono		Właściwe zagnieżdżenie






Powrót w górę
