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Przedmiot Autor 

 

Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer podręcznika 

Język polski E. Dunaj,  

B. Zagórska 

podstawowy (PP) 

rozszerzony (PR) 

Język polski 5. Zakres podstawowy i rozszerzo y. Podrę z ik 

dla szkół po adgi azjal y h 
Operon 444/5/2014 

Język angielski 

D. Spencer, 

A. Cole 
podstawowy (PP) Gateway 3 plus.  Podrę z ik i zeszyt ćwi zeń. 

Macmillan 

421/3/2013 

M. Rosińska,  
L. Edwards 

rozszerzony (PR 
Matura repetytorium. Poziom podstawowy i 

rozszerzo y. Podrę z ik do języka a gielskiego. 710/2014 

Język 
niemiecki 

J. Batleja, 

I. Nowicka, 

D. Wieruszewska 

podstawowy (PP) Ekspedition Deutsch 2B. Podrę z ik z ćwi ze ia i. Wyd. szk. PWN 350/4/2012 

Matematyka 

W. Ba iański, 
L. Chańko, 
J. Czarnowska 

podstawowy (PP) 
MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół 
ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. 

Nowa Era 378/3/2014/2016 

Podręczniki dla rozszerzenia – MATEMATYKA, BIOLOGIA 

Biologia 

D. Kaczmarek, 

M. Zalewska - 

Sz zygieł 
rozszerzony (PR) 

Biologia 2. Zakres rozszerzony. Podrę z ik dla szkół 
ponadgimnazjalnych. Seria: Odkrywamy na nowo. 

Operon 

446/2/2013/2016 

D.Kaczmarek,  

A. Michalik,  

T. Falkowski 

Biologia 3. Zakres rozszerzo y. Podrę z ik dla szkół 
ponadgimnazjalnych. Seria: Odkrywamy na nowo. 

446/3/2014/2017 
  

Matematyka  
W. Ba iański, 
L. Chańko, 
J. Czarnowska 

 rozszerzony (PR) 
MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół 
ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. 

Nowa Era 360/3/2014/2016 
 

 

Historia 

i społeczeństwo 

K. Kłodziński,  
T. Krze iński 

przedmiot 

uzupeł iają y 

Poznać przeszłość. Europa i świat. Podrę z ik do historii 
i społe zeństwa dla li eu  ogól okształ ą ego i 
technikum. 

Nowa Era 

659/4/2015 

J. Centek 

Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość. Podrę z ik do 
historii i społe zeństwa dla li eu  ogól okształ ą ego i 
technikum. 

659/3/2014 



Podręczniki dla rozszerzenia – JĘZYK POLSKI, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

Język polski E. Dunaj,  

B. Zagórska 

 

rozszerzony (PR) 

Język polski 5. Zakres podstawowy i rozszerzo y. Podrę z ik 
dla szkół po adgi azjal y h 

Operon 444/5/2014 

Wiedza o 

społeczeństwie 

Z. Smutek,  

J. Maleska,  

B. Surmacz 

rozszerzony (PR) 
Wiedza o społeczeństwie 2. Zakres rozszerzo y. Podrę z ik 
dla szkół po adgi azjal y h 

Operon 488/2/2013/2016 
  

Przyroda  

M. Galikowski,  

R. Hassa,  

M. Kaczmarczyk, 

 A. Mrzigod,  

J. Mrzigod, 

M.Wię kowski 

przedmiot 

uzupeł iają y 

Przyroda. Metoda aukowa i wyjaś ie ie świata. Wy alazki, 
które z ie iły swiat. E ergia od słoń a do żarówki. 
Te h ologie współ zes e i przyszłoś i. Cykle, ryt y i zas. 
Zdrowie. Woda - ud atury. Podrę z ik dla li eu  
ogól okształ ą ego i te h iku  

Nowa Era 

658/1/e/2013 

Przyroda. Podrę z ik dla LO i te h iku . Wiel y 
rewolu jo iś i auki. Dyle aty oral e w au e. Nauka w 
mediach. Współ zes a diag ostyka i edy y a. O hro a 
przyrody i środowiska. Nauka i sztuka. Barwy i zapa hy świata. 
Największe i aj iejsze. 

658/2/e/2013 

Historia i 

społeczeństwo 

K. Kłodziński,  
T. Krze iński 

przedmiot 

uzupeł iają y 

Poznać przeszłość. Europa i świat. Podrę z ik do historii 
i społe zeństwa dla li eu  ogól okształ ą ego i 
technikum. 

Nowa Era 

659/4/2015 

J. Centek 

Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość. Podrę z ik do 
historii i społe zeństwa dla li eu  ogól okształ ą ego i 
technikum. 

659/3/2014 

T. Maćkowski 
Poznać Przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. 

Podrę z ik do historii i społe zeństwa dla li eu  
i technikum. 

659/1/2013 

I.Janicka 
Poznać przeszłość. Rządzą y i rządze i. Podrę z ik do 
historii i społe zeństwa dla li eu  i te h ikum. 

659/2/2014 

 


