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Wykaz programów nauczania obowiązujących w liceum czteroletnim 

w roku szkolnym 2022/2023 

 

Numer 

dopuszczenia 

Przedmiot Autor i tytuł programu 

1/2022 Język polski Barbara Łabęcka, Ponad słowami. Program nauczania 

języka polskiego w liceum ogólnokształcącym i 

technikum od roku szkolnego 2019/2020 

2/2022 Język angielski Anna Abramczyk , Program nauczania języka 

angielskiego Kompetentny nauczyciel kształtuje 

kompetencje kluczowe. Anna Abramczyk, Anna 

Pasternak, Joanna Stefańska Typ szkoły: czteroletnie 

liceum ogólnokształcące i pięcioletnie technikum 

Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom B1+/B2 w 

zakresie rozumienia wypowiedzi Podstawa 

programowa: poziom III.1.P- na podbudowie 

wymagań do szkoły podstawowej. 

3/2022 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego. 

Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach 

języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym i 

technikum na podbudowie nauki w ośmioletniej (II.2) 

szkole podstawowej.  

4/2022 Język hiszpański K. Hadło, K. Palonka, Program nauczania języka 

hiszpańskiego Descrubre dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

5/2022 Matematyka poziom 

podstawowy 

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżebieta Świda, 

Tomasz Szwed, Matematyka. Solidnie od podstaw. 

Program nauczania w liceach i w technikach. Zakres 

podstawowy. 

6/2022 Matematyka poziom 

rozszerzony 

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżebieta Świda, 

Matematyka. Solidnie od podstaw. Program 

nauczania w liceach i w technikach. Zakres 
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rozszerzony. 

7/2022 Fizyka poziom 

podstawowy 

Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz F. 

Wojewoda , Program nauczania fizyki w liceum i 

technikum - zakres podstawowy.  

8/2022 Fizyka poziom 

rozszerzony 

Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Zuzanna 

Suwal, Stanisław Suwald , Program nauczania fizyki 

dla liceum ogólnokształcącego w i technikum w 

zakresie rozszerzonym.  

9/2022 Chemia poziom 

podstawowy 

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigo,  

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym 

dla liceum ogólnokształcącego i technikum „To jest 

chemia” 

10/2022 Chemia poziom 

rozszerzony 

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Program 

nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum „To jest chemia” 

11/2022 Biologia poziom 

podstawowy 

Katarzyna Kłosowska , Biologia na czasie. Program 

nauczania biologii w zakresie podstawowym dla 

liceum ogólnokształcącego i technikum.  

12/2022 Biologia poziom 

rozszerzony 

Urszula Poziomek , Biologia na czasie. Program 

nauczania biologii w zakresie podstawowym dla 

liceum ogólnokształcącego i technikum. 

13/2022 Geografia poziom 

podstawowy 

Ewa Maria Tuz, Barbara Korbel Barbara Dziedzic , 

Oblicza geografii. Program nauczania geografii w 

zakresie podstawowym dla liceum. 

14/2022 Geografia poziom 

rozszerzony 

Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński , Oblicza 

geografii. Program nauczania geografii w zakresie 

rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. 

15/2022 Podstawy 

przedsiębiorczości 

Marek Niesłuchowski, Krok w przedsiębiorczość.  

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w 

liceum ogólnokształcącym i technikum  

16/2022 Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Bogusława Breitkopf, Program nauczania edukacji 

dla bezpieczeństwa w 1 klasie szkoły 
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ponadpodstawowej: 4-letniego liceum, 5-letniego 

technikum oraz szkoły branżowej I stopnia  

17/2022 Wiedza o 

społeczeństwie 

poziom podstawowy 

A. Janicki, J. Kięczkowska, M.Menz , W centrum 

uwagi. Program nauczania przedmiotu wiedzy o 

społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum w zakresie podstawowym.  

18/2022 Wiedza o 

społeczeństwie 

poziom rozszerzony 

A. Janicki, J. Komorowski, A. Peisert , W centrum 

uwagi. Program nauczania przedmiotu wiedzy o 

społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum w zakresie rozszerzonym.  

19/2022 Historia poziom 

podstawowy 

W trakcie dopuszczenia – klasy pierwsze i czwarte 

20/2022 Historia poziom 

rozszerzony 

W trakcie dopuszczenia – klasy pierwsze i czwarte 

21/2022 Historia i 

teraźniejszość 

Wariant program nauczania z przedmiotu historia i 

teraźniejszość zostanie podany do wiadomości 

uczniom we wrześniu 

22/2022 Informatyka Janusz Mazur , Program nauczania informatyki dla 

liceum ogólnokształcącego i technikum. Informatyka 

na czasie Zakres podstawowy. 

23/2022 Wychowanie 

fizyczne 

Krzysztof Warchoł , Program nauczania wychowania 

fizycznego dla liceum i technikum oraz branżowej 

szkoły I i II stopnia.  

24/2022 Filozofia Monika Bokiniec, Sylwester Zielka , Spotkania z 

filozofią. Program nauczania filozofii w liceum 

ogólnokształcącym i technikum. Zakres podstawowy. 

25/2022 Religia Z Bogiem w dorosłe życie – W poszukiwaniu 

wolności AZ-3-01/18 19.09.2018 

26/2022 Religia Z Bogiem w dorosłe życie – W poszukiwaniu 

dojrzałej wiary AZ-3-01/18 19.09.2018 

27/2022 Wychowanie do 

życia w rodzinie 

Teresa Król , Program nauczania Wędrując ku 

dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie dla 

uczniów klasy 1 liceum, technikum oraz szkoły 
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branżowej I stopnia.  

28/2022 Podstawy 

psychologii 

Katarzyna Wyżyn, Podstawy psychologii program 

autorki. 

29/2022 Podstawy wiedzy o 

państwie i prawie 

oraz Unii 

Europejskiej 

Anetta Grzesik-Robak, Podstawy wiedzy o państwie i 

prawie oraz Unii Europejskiej program autorski,  

 

Zestaw zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 20 czerwca 2022 r. 

 


