
ZESTAW  PROGRAMÓW  I  PODRĘCZNIKÓW  W  ROKU  SZKOLNYM  2014/2015
Przedmioty uzupełniające : historia i społeczeństwo, przyroda, ekonomia w praktyce

Imię  i  nazwisko
nauczyciela

Numer  programu
nauczania

Tytuł  podręcznika Zakres Wydawnictwo Przedmiot

Katarzyna 
Baczyńska

Historia „Ciekawi świata” – I a podstawowy OPERON historia

Wiedza  o  społeczeństwie –
 „Ciekawi świata” kl.Ia

podstawowy OPERON WOS

Historia i Społeczeństwo
” Poznać przeszłość – Ojczysty Panteon i 
ojczyste spory” – Ia- Ib

podstawowy NOWA ERA HiS ( przedmiot uzupeł) 

Krzysztof  Rytel

DKOS-4015-90/02 „ HISTROIA 3” kl III a podstawowy          OPERON historia
Historia – „Ciekawi świata”  – klasa I b podstawowy OPERON historia
Historia kl 2 „ Ciekawi świata”- GRUPA rozszerzony OPERON historia

DKOS –4015-111/02 „Historia 2 cz. II”,  „Historia  3” – klasa  III b rozszerzony NOWA  ERA historia
Wiedza  o  społeczeństwie” Ciekawi świata 
„ – kl. I b  

podstawowy         OPERON wiedza o społeczeństwie

Wiedza  o  społeczeństwie” Ciekawi świata 
„ – kl. II b  

rozszerzony        OPERON Wiedza o społeczeństwie

DKOS – 5002-21/04 „Wiedza  o  społeczeństwie” – kl. IIIb   podstawowy
rozszerzony

WSiP wiedza o społeczeństwie

DKOS – 5002-21/04 „Wiedza  o  społeczeństwie” – kl. III a    podstawowy            WSiP wiedza o społeczeństwie

Krystyna  
Żochowska

„Matematyka” – klasa I  a,b zbiór zadań 
+podręcznik M.Kurczab, E.Świda

podstawowy
 

OFICYNA
PAZDRO

matematyka

DKOS – 4015-99/02 „Matematyka” – klasa IIa,b+ zbiór zadań podstawowy
 

OFICYNA
PAZDRO

matematyka

DKOS – 4015-99/02 „Matematyka” – klasa IIIa,b+ zbiór zadań podstawowy
 

OFICYNA
PAZDRO

matematyka

Elżbieta  
Baczewska

„Zrozumieć tekst, zrozumieć  człowieka. I, II 
– kl. Ib

podstawowy             WSiP język  polski

„Zrozumieć tekst, zrozumieć  człowieka- IIIb podstawowy WSiP język  polski

„Zrozumieć tekst, zrozumieć  człowieka. I-II-
kl IIb

podstawowy WSiP język  polski

„Spotkania z kulturą – klasa I ab podstawowy        Nowa ERA wiedza o kulturze

Agnieszka  
Kurządkowska

„Lustra Świata” – klasa  Ia podstawowy WSiP język  polski

DKOS – 4015 –96/02 „Lustra Świata” – klasa  IIA
„Lustra Świata”- gr. IIab

podstawowy
rozszerzony

WSiP język  polski



DKOS – 4015 –96/02 „Barwy  epok” – klasa  IIIA podstawowy WSiP język  polski

Beata  
Dziemińska-
Skowron

Dobór podręczników 
zależeć będzie od 
utworzenia grup 
językowych

Kl I – Insight  Pre-Intermiediate
Z zakupem podręcznika prosimy poczekać do 
września 

podstawowy OXFORD język angielski

„Oxford  Excellence  for  Matura” – klasa III;
Matura podstawowa oraz rozszerzona

podstawowy
rozszerzony
podstawowy

OXFORD język angielski
język angielski

Maria  Sobieraj

Dobór podręczników 
zależeć będzie od 
utworzenia grup 
językowych

Kl I – Insight  Pre-Intermidiate
Kl II – Repetytorium-Macmillan
Z zakupem podręcznika prosimy poczekać do 
września 

podstawowy OXFORD
    MACMILLAN

język angielski

Kl III- „Excellence for Matura ” – grupa 
zaawansowana

rozszerzony OXFORD
    
   

język angielski

 
„Matur@- Repetyturium z testami-poziom 
podstawowy”– klasa  IIIa

podstawowy
 

     MACMILLAN
 

język angielski

Elżbieta  
Dudzińska

„Wot  i  my” – cz.1. – kl I ab podstawowy PWN język  rosyjski
„Wot  i  my” – cz.1 i 2 . – kl  IIab
„Wot  i  my” – cz.3  – kl  IIIab

podstawowy
podstawowy

PWN
PWN

język  rosyjski

Jolanta  Sznura
DKOS – 5002 – 20/06 „Direkt neu 1- jęz.niemiecki” – klasa Ia,b podstawowy LEKTORKLETT język  niemiecki
DKOS – 5002 – 20/06 „Direkt  neu 2- jez.niemiecki” – klasa II podstawowy LEKTORKLETT język  niemiecki
DKOS – 5002 – 20/06 „Direkt  neu 3- jęz.niemiecki” – klasa III podstawowy LEKTORKLETT język  niemiecki

Jolanta  Marzec

MEN: 450/2012 „Biologia na czasie”-  Szkoła 
ponadgimnazjalna –kl I b

podstawowy NOWA ERA biologia

„Przyroda”podręcznik dla liceum 
ogólnokształcacego i technikum- kl II b

podstawowy NOWA ERA Przyroda

( przedmiot uzupeł)
Informacja o podręczniku we wrześniu 2013 r Kl II ab ekonomia w praktyce

( przedmiot uzupeł)
Nr 427/2012 WSZ 
PWN

„Czas na przedsiębiorczość  ”- Podstawy 
przedsiębiorczości. Szkoła ponadgimnazjalna.
K.Garbacik, M.Żmijenko

Kl- Iab Wydawnictwo
szkolne PWN

podstawy 
przedsiębiorczości

Nr 87/08
WSZ PWN

Przedsiębiorczość na czasie”- Podstawy 
przedsiębiorczości. Szkoła ponadgimnazjalna.
K.Garbacik, M.Żmijenko

Kl –IIIa,b Wydawnictwo
szkolne PWN

podstawy 
przedsiębiorczości.

Biologia dla liceum- kl III a rozszerzony OPERON biologia



Maria  
Paczkowska

„Biologia na czasie”- kl II a rozszerzony NOWA ERA biologia
„Biologia na czasie”- kl I a podstawowy NOWA ERA biologia

„To jest chemia”.– klasa  Ia,b 
„ To jest chemia”- kl II- grupa

podstawowy
 rozszerzony

NOWA  ERA
NOWA ERA

chemia

Program własny WDŻ – kl I-III- bez podręcznika podstawowy wychowanie  do  życia  w  
rodzinie

Jan  Niemira DKW – 4014-88/01 Wroczyński:” Powszechne  dzieje kultury 
fizycznej i sportu” – klasy I, II, III

podstawowy  wychowanie fizyczne

Jan  Niemira Nr dop. 426/2012 „Żyję i działam bezpiecznie”-kl Iab podstawowy NOWA ERA Edukacja dla 
Bezpieczeństwa

Piotr  
Makijenko

Wg nowej podstawy 
programowej 

Wroczyński:” Powszechne dzieje kultury 
fizycznej i sportu” – klasy I 

podstawowy  wychowanie fizyczne

Piotr 
Makijenko

MEN 520/2012 „Ciekawi Świata” Informatyka kl I a,b 
(podręcznik nie jest konieczny)

podstawowy OPERON Informatyka

Piotr 
Makijenko

Program własny Kl I b ---------------------- ---------------------- Elementy Technik 
Multimedialnych i 
technologii informacyjnej
( przedmiot uzupeł)

Anna Szymańska-
Budzińska

DKOS-4015-14/02 „Lingua Latina” – kl Ib podstawowy Wydawnictwo
MAG

Elementy języka 
łacińskiego

Danuta  
Koncewicz-
Żaczek

Program  własny bez podręcznika- I a podstawowy  Psychologia  z 
elementami  pedagogiki

Krzysztof 
Łukasiewicz

Program nauczania
M.Braun,W.Śliwa

„Odkryć fizykę”- kl Iab podstawowy NOWA ERA fizyka

Bernard  
Malinowski

Program własny Bez podręcznika - kl IIIAB podstawowy  religia

AZ-4-01-/10
Świadek Chrystusa

„Być świadkiem zmartwychwstałego  Kościoła” KL Iab religia

Brak podręcznika na dzień 15.05.2013 Kl II ab religia

Teresa  Błońska

Nr dop.443/2012
R.Uliszak
K.Wiedermann

„Oblicza geografii” – klasa Ia, b podstawowy NOWA ERA geografia

Nr dop.501/1/2012
R.Malarz
M.Więckowski

„ Oblicza geografii” cz, 1 i 2 -  klasa IIa,b- 
grupa

rozszerzony      NOWA ERA geografia

„Geografia  Polski” – klasa  IIIa,b podstawowy SOP TORUŃ geografia



 


