
Podręczniki w II LO w Szczecinie na rok szkolny 2016/17
Przedmiot Klasy w których podręcznik 

obowiązuje

j. polski klasy 1 : a,b,c,d,f,g,h

j. polski klasa 1 pre-IB

j. polski klasy 2 : a,b,c,d,fA,fR,g,h

j. polski klasy 3 : a,b,c,d,f,g,h

wiedza o kulturze klasy 1

historia klasy 1

historia klasy 2: c, d

historia klasy 2: c, d,                              
klasy 3: c, d

historia klasy 3: c, d

historia klasy 3: c, d

wos klasy 1

wos klasa 2 c, d

Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska, "Zrozumieć przeszłość. Dzieje 
najnowsze po 1939 roku." Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum. Zakres rozszerzony, cz. 4. Wydawnictwo Nowa Era.
Arkadiusz Janicki, „W centrum uwagi” - nowa podstawa programowa. Zakres 
podstawowy. - Wydawnictwo Nowa Era. 

Ewa Dunaj, Bogna Zagórska, "Język polski. Podręcznik dla szkół 
ponadgimnazjalnych. Kształcenie kulturwo - literackie i językowe. Zakres 
podstawowy i rozszerzony, część 5"; wyd. Operon, seria: Odkrywamy na nowo.

Autor i tytuł podręcznika

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE:
Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, "Nowe Zrozumieć tekst, zrozumieć 
człowieka." Klasa 1, część 1 i 2. Kształcenie w zakresie podstawowym i 
rozszerzonym. Wyd. WSiP

podręcznik nie wymagany
Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski
Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. Romantyzm - pozytywizm. 
Podręcznik do języka polskiego. Klasa 2. Część 1 i 2. Wyd. WSiP

Piotr Galik, "Zrozumieć przeszłość. Lata 1815–1939." Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 3. Wydawnictwo 
Nowa Era.

podręcznik nie wymagany
Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, „Poznać przeszłość. Wiek XX” – nowa 
podstawa programowa. Zakres podstawowy. - Wydawnictwo Nowa Era. 
Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski, "Zrozumieć przeszłość. Starożytność i 
średniowiecze." Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres 
rozszerzony, cz. 1.  Wydawnictwo Nowa Era.
Paweł Klint, Piotr Galik, "Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne." Podręcznik 
dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 2. 
Wydawnictwo Nowa Era.

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz - "W centrum uwagi". 
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, 
cz. 1. - Wydawnictwo Nowa Era. 



wos klasa 3 d

historia i społeczeństwo klasy 2: a, b, fr, fa, g, h

historia i społeczeństwo klasy 3: f

historia i społeczeństwo klasy 3: a, h, f

historia i społeczeństwo klasy 3: a, h, b

historia i społeczeństwo klasy 3: f

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań 
do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony - klasa 1''  
wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA 
PROGRAMOWA- wyd.2012 lub póżniej

klasy 1:a,b,f,g,h, preIB

klasy 1: c,d

klasy 2: c,d

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik 
do liceów i techników - zakres podstawowy  - klasa 1'' ; wydawnictwo: Oficyna 
Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- 
wyd.2012 lub później

Iwona Janicka - "Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni." Podręcznik do 
historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. - 
Wydawnictwo Nowa Era. 

Jarosław Centek - "Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość." Podręcznik do 
historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. - 
Wydawnictwo Nowa Era. 

Grzegorz Szymanowski, "Dziedzictwo epok. Gospodarka. Podręcznik do 
historii i społeczeństwa dla klasy II i III szkół ponadgimnazjalnych" - 
Wydawnictwo Stentor

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki, Klaudiusz Święcicki -  "W centrum 
uwagi". Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres 
rozszerzony, cz. 2. - Wydawnictwo Nowa Era. 

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik 
do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony - klasa 1'' ; 
wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA 
PROGRAMOWA- wyd.2012 lub później

Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński - "Poznać przeszłość. Europa i świat." 
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum. - Wydawnictwo Nowa Era. 

Tomasz Maćkowski - "Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory." 
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum. - Wydawnictwo Nowa Era. 

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań 
do liceów i techników - zakres podstawowy - klasa 1''  wydawnictwo: Oficyna 
Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- 
wyd.2012 lub później
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik 
do liceów i techników - zakres podstawowy  - klasa 2'' ; wydawnictwo: Oficyna 
Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- 
wyd.2013 lub później



matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

fizyka wszystkie klasy pierwsze

fizyka klasa 1 f /drugie półrocze/

fizyka
klasy 2 fR i 2 fA oraz uczniowie 
klas 2a, 2g, 2h, którzy wybrali 
fizykę jako trzeci przedmiot 
rozszerzony

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik 
do liceów i techników - zakres podstawowy  - klasa 3'' ; wydawnictwo: Oficyna 
Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- 
wyd.2014
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań 
do liceów i techników - zakres podstawowy - klasa 3''  wydawnictwo: Oficyna 
Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- 
wyd.2014 lub później

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań 
do liceów i techników - zakres podstawowy - klasa 2''  wydawnictwo: Oficyna 
Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- 
wyd.2013 lub później
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik 
do liceów i techników - zakres rozszerzony  - klasa 2'' ; wydawnictwo: Oficyna 
Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- 
wyd.2013 lub później

klasy 2: c,d

klasy 2: a,b,fA,fR,g,h (wszyscy 
uczniowie tych klas)

klasy 3: a,b,f,g,h (wszyscy 
uczniowie tych klas)

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką         w 
przyszłość". Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych   zakres rozszerzony / 
część 1 / - wyd. ZamKor

klasy 3: c,d

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik 
do liceów i techników - zakres rozszerzony  - klasa 3'' ; wydawnictwo: Oficyna 
Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- 
wyd.2014
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań 
do liceów i techników - zakres rozszerzony - klasa 3''  wydawnictwo: Oficyna 
Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- 
wyd.2014 lub później
pod redakcją  Marii Fiałkowskiej - "Świat fizyki".Podręcznik dla szkół 
ponadgimnazjalnych zakres podstawowy  - wyd. ZamKor
Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką         w 
przyszłość". Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych   zakres rozszerzony / 
część 1 / - wyd. ZamKor

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań 
do liceów i techników - zakres rozszerzony - klasa 2''  wydawnictwo: Oficyna 
Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- 
wyd.2013 lub później



fizyka
klasa 3 f  oraz uczniowie klas 3a,3g 
i 3h, którzy wybrali fizykę jako 
trzeci  przedmiot rozszerzony

chemia klasy 1: b, c, d, f

chemia

chemia

chemia

chemia klasa 1 pre-IB

chemia

chemia

chemia

Krzysztof M. Pazdro,  Anna Rola-Noworyta– „Zbiór zadań z chemii do szkół 
ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.” – wyd. Oficyna Edukacyjna 
Krzysztof Pazdro
Banaszkiewicz Stanisław, Kołodziejska Magdalena, Megiel Elżbieta, Świderska 
Grażyna-"To jest chemia" Zbiór zadań Zakres rozszerzony, wydawnictwo: 
Nowa Era, rok wydania: 2014

klasy 2a,2g,2h

Krzysztof M. Pazdro,  Anna Rola-Noworyta– „Zbiór zadań z chemii do szkół 
ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.” – wyd. Oficyna Edukacyjna 
Krzysztof Pazdro - rok wydania: od 2012- na trzy lata

klasy 1: a, g, h

Banaszkiewicz Stanisław, Kołodziejska Magdalena, Megiel Elżbieta, Świderska 
Grażyna-"To jest chemia" Zbiór zadań Zakres rozszerzony, wydawnictwo: 
Nowa Era, rok wydania: 2014 - na trzy lata 

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska - "To jest chemia 1". 
Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum.Zakres rozszerzony - wyd. Nowa Era;oraz Maturalne karty pracy 1; 
w 2 półroczu również Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska - 
"To jest chemia 2". Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum.Zakres rozszerzony - oraz Maturalne karty 
pracy 2 -wyd. Nowa Era 

Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk „Chemia. Po prostu.”- Zakres 
podstawowy. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych - WSiP
Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod "To jest chemia" 
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wydawnictwo 
NOWA ERA; oraz Karty pracy "To jest chemia" -zakres podstawowy,nowe 
wydanie- wydanie drugie; Warszawa 2014r. W drugim półroczu: Maria Litwin, 
Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska - "To jest chemia 1". Chemia 
ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum.Zakres rozszerzony - wyd. Nowa Era;oraz Maturalne karty pracy 1-
nowe wydanie.

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką         w 
przyszłość". Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych   zakres rozszerzony / 
część 2 / - wyd. ZamKor

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod "To jest chemia" 
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. - wydawnictwo 
NOWA ERA



chemia

chemia

chemia

biologia klasy 1 a, 1 h

biologia klasy 1b, 1c, 1d, 1f, 1g, 1 pre-IB

biologia
klasy 2a, 2h, uczniowie klas 
drugich wybierajacy biologię jako 
trzecie rozszerzenie

biologia
klasa 3a, 3h, uczniowie klas 
trzecich realizujacy biologię jako 
trzecie rozszerzenie

przyroda klasa 2c, 3c

geografia klasy 1

geografia klasy 2: b, d 

geografia

klasy 2: b, d                             
klasy 3: b, d oraz uczniowie klas 
trzecich realizujący geografię jako 
trzecie rozszerzenie,

geografia
klasy 3: b, d oraz uczniowie klas 
trzecich realizujący geografię jako 
trzecie rozszerzenie,

Galikowski Mirosław, Hassa Romuald, Kaczmarzyk, Mrzigod Aleksandra, 
Mrzigod Janusz, Więckowski Marek ,,Przyroda tom 1. Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum" - wyd. Nowa Era

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec - Jeleń, Stanisław Czachorowski-
,,Biologia na czasie- zakres podstawowy" wyd. Nowa Era

Marek Więckowski, Roman  Malarz - "Oblicza geografii cz. III poziom 
rozszerzony" - wyd. Nowa Era

Franciszek Dupert, Ryszard Kozik, i in.- Biologia na czasie 2, Biologia na 
czasie 3, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

Roman Malarz, Marek Więckowski - "Oblicza geografii cz.I poziom 
rozszerzony" - wyd. Nowa Era.

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec - Jeleń, Stanisław Czachorowski -
,,Biologia na czasie- zakres podstawowy" wyd. Nowa Era;  podręcznik do 
realizacji poziomu rozszerzonego zostanie podany po zakończeniu realizacji 
przedmiotu w zakresie obowiązkowym 

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, ryszard Kozik i in. - ,,Biologia na czasie 1" , 
,,Biologia na czasie 2" - zakres rozszerzony - wyd. Nowa Era

Banaszkiewicz Stanisław, Kołodziejska Magdalena, Megiel Elżbieta, Świderska 
Grażyna-"To jest chemia" Zbiór zadań Zakres rozszerzony, wydawnictwo: 
Nowa Era, rok wydania: 2014

Krzysztof M. Pazdro – „Zbiór zadań z chemii do szkół ponadgimnazjalnych. 
Zakres rozszerzony.” – wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 

klasy 3a,3g,3h

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska - "To jest chemia 2". 
Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum.Zakres rozszerzony, Maturalne karty pracy 2 - oraz Niezbędnik 
Maturzysty-dołączony do podręcznika.wyd. Nowa Era

Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann - "Oblicza geografii" Poziom 
podstawowy. - wyd. Nowa Era.

Tomasz Rachwał - "Oblicza geografii cz.II poziom rozszerzony" - wyd. Nowa 
Era.



geografia

klasy 2: b, d                             
klasy 3: b, d oraz uczniowie klas 
trzecich realizujący geografię jako 
trzecie rozszerzenie,

podstawy 
przedsiębiorczości klasy 1

informatyka klasy 1

edukacja dla 
bezpieczeństwa klasy 1

edukacja dla 
bezpieczeństwa klasy 1

religia klasy 1

religia klasy 2

religia klasy 3

etyka uczniowie z klas 1, 2, 3

tylko uczniowie wybierający 
informatykę jako trzecie 
rozszerzenie w klasach 2 a, fA, fR, 
g, h oraz 3 f, g 

Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski - "Etyka. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych" - Wydawnictwo OPERON

PRZEDMIOTY NADOBOWIĄZKOWE:

ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak - "Moje miejsce w Kościele" - wyd. Święty 
Wojciech
ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak - "Moje miejsce w świecie" - wyd. Święty 
Wojciech

„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa” Zakres 
podstawowy. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych - Wydawnictwo 
Nowa Era

Grażyna Zawadzka - "Informatyka Europejczyka " - zakres rozszerzony, część 
1, wyd Helion

Jarosław Słoma - „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. 
Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych." - 
Wydawnictwo Nowa Era

Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk - "Informatyka nie tylko dla 
uczniów. Podręcznik. Tom I. Zakres podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna" - 
Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

informatyka

ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak - "Moje miejsce w rodzinie" - wyd. Święty 
Wojciech

Danuta Korman - "Informatyka Europejczyka" - zakres rozszerzony, część 2, 
wyd. Helion

„Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych” – wyd. Nowa Era

Piotr Krzyszczyk - "Ciekawi świata". Podstawy przedsiębiorczości. - wyd. 
Operon.



Podręczniki dla klasy 1 a w II LO w Szczecinie na rok szkolny 2016/17
Przedmiot

j. polski

j. angielski

j. niemiecki

wiedza o kulturze
historia
wos

fizyka

biologia

geografia
p.przedsiębiorczości

informatyka

religia
etyka

Autor i tytuł podręcznika
Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, "Nowe Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka." Klasa 1, część 1 i 2. Kształcenie w zakresie podstawowym i 
rozszerzonym. Wyd. WSiP
w szkole wykorzystywane będą podręczniki wydawnictw Oxford, Longman, MacMillan, Nowa Era; konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 
2016 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do danego poziomu zaawansowania
w szkole wykorzystywane będą podręczniki wydawnictw Pearson „Infos”, LektorKlett „Exakt”, ”Exakt für dich” i „Direkt hautnah”, Nowa Era „Welttour”oraz 
WSiP „Motive”, „Fokus”; konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 2016 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do danego poziomu 
zaawansowania

pod red. Marii Fiałkowskiej - "Świat fizyki".Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy  - wyd. ZamKor
Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod "To jest chemia" Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wydawnictwo 
NOWA ERA; oraz Karty pracy "To jest chemia" -zakres podstawowy,nowe wydanie- wydanie drugie; Warszawa 2014r. W drugim półroczu: Maria Litwin, 
Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska - "To jest chemia 1". Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum.Zakres rozszerzony - wyd. Nowa Era;oraz Maturalne karty pracy 1-nowe wydanie.

podręcznik nie jest wymagany
Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, „Poznać przeszłość. Wiek XX” – nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. - Wyd. Nowa Era. 
Arkadiusz Janicki, „W centrum uwagi” - nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. 

matematyka

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony - klasa 1'' ; 
wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- wyd.2012 lub później
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony - klasa 1''  
wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- wyd.2012 lub póżniej

Jarosław Słoma - „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych." - 
Wydawnictwo Nowa Era

PRZEDMIOTY NADOBOWIĄZKOWE:

edukacja dla 
bezpieczeństwa

Krzysztof M. Pazdro,  Anna Rola-Noworyta– „Zbiór zadań z chemii do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.” – wyd. Oficyna Edukacyjna 
Krzysztof Pazdro - rok wydania: od 2012- na trzy lata

chemia

Banaszkiewicz Stanisław, Kołodziejska Magdalena, Megiel Elżbieta, Świderska Grażyna-"To jest chemia" Zbiór zadań Zakres rozszerzony, wydawnictwo: 
Nowa Era, rok wydania: 2014 - na trzy lata 

Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski - "Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych" - Wydawnictwo OPERON
ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak - "Moje miejsce w Kościele" - wyd. Święty Wojciech

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec - Jeleń, Stanisław Czachorowski -,,Biologia na czasie- zakres podstawowy" wyd. Nowa Era;  podręcznik do 
realizacji poziomu rozszerzonego zostanie podany po zakończeniu realizacji przedmiotu w zakresie obowiązkowym 
Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann - "Oblicza geografii" Poziom podstawowy. - wyd. Nowa Era.
Piotr Krzyszczyk - "Ciekawi świata". Podstawy przedsiębiorczości. - wyd. Operon.
Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk - "Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik. Tom I. Zakres podstawowy. Szkoła 
ponadgimnazjalna" - Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa” Zakres podstawowy. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych - Wydawnictwo Nowa Era
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Arkadiusz Janicki, „W centrum uwagi” - nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. 

matematyka

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony - klasa 1'' ; 
wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- wyd.2012 lub później
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony - klasa 1''  
wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- wyd.2012 lub póżniej

Autor i tytuł podręcznika
Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, "Nowe Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka." Klasa 1, część 1 i 2. Kształcenie w zakresie podstawowym i 
rozszerzonym. Wyd. WSiP
w szkole wykorzystywane będą podręczniki wydawnictw Oxford, Longman, MacMillan, Nowa Era; konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 
2016 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do danego poziomu zaawansowania
w szkole wykorzystywane będą podręczniki wydawnictw Pearson „Infos”, LektorKlett „Exakt”, ”Exakt für dich” i „Direkt hautnah”, Nowa Era 
„Welttour”oraz WSiP „Motive”, „Fokus”; konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 2016 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do 
danego poziomu zaawansowania
podręcznik nie jest wymagany
Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, „Poznać przeszłość. Wiek XX” – nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. - Wyd. Nowa Era. 

Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk - "Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik. Tom I. Zakres podstawowy. Szkoła 
ponadgimnazjalna" - Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec - Jeleń, Stanisław Czachorowski-,,Biologia na czasie- zakres podstawowy" wyd. Nowa Era
Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann - "Oblicza geografii" Poziom podstawowy. - wyd. Nowa Era.

pod red. Marii Fiałkowskiej - "Świat fizyki".Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy  - wyd. ZamKor
Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk „Chemia. Po prostu.”- Zakres podstawowy. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych - WSiP

Piotr Krzyszczyk - "Ciekawi świata". Podstawy przedsiębiorczości. - wyd. Operon.

edukacja dla 
bezpieczeństwa

Jarosław Słoma - „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych." - 
Wydawnictwo Nowa Era

PRZEDMIOTY NADOBOWIĄZKOWE:
ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak - "Moje miejsce w Kościele" - wyd. Święty Wojciech
Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski - "Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych" - Wydawnictwo OPERON

„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa” Zakres podstawowy. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych - Wydawnictwo Nowa Era
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Autor i tytuł podręcznika
Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, "Nowe Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka." Klasa 1, część 1 i 2. Kształcenie w zakresie podstawowym i 
rozszerzonym. Wyd. WSiP
w szkole wykorzystywane będą podręczniki wydawnictw Oxford, Longman, MacMillan, Nowa Era; konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 
2016 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do danego poziomu zaawansowania
w szkole wykorzystywane będą podręczniki wydawnictw Pearson „Infos”, LektorKlett „Exakt”, ”Exakt für dich” i „Direkt hautnah”, Nowa Era 
„Welttour”oraz WSiP „Motive”, „Fokus”; konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 2016 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do 
danego poziomu zaawansowania
podręcznik nie jest wymagany
Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, „Poznać przeszłość. Wiek XX” – nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. - Wyd. Nowa Era. 

pod red. Marii Fiałkowskiej - "Świat fizyki".Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy  - wyd. ZamKor

Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk „Chemia. Po prostu.”- Zakres podstawowy. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych - WSiP

edukacja dla 
bezpieczeństwa

Jarosław Słoma - „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych." - 
Wydawnictwo Nowa Era

Arkadiusz Janicki, „W centrum uwagi” - nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. 

matematyka

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy  - klasa 1'' ; wydawnictwo: 
Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- wyd.2012 lub później
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników - zakres podstawowy - klasa 1''  wydawnictwo: 
Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- wyd.2012 lub później

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec - Jeleń, Stanisław Czachorowski-,,Biologia na czasie- zakres podstawowy" wyd. Nowa Era
Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann - "Oblicza geografii" Poziom podstawowy. - wyd. Nowa Era.

PRZEDMIOTY NADOBOWIĄZKOWE:
ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak - "Moje miejsce w Kościele" - wyd. Święty Wojciech
Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski - "Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych" - Wydawnictwo OPERON

„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa” Zakres podstawowy. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych - Wydawnictwo Nowa Era

Piotr Krzyszczyk - "Ciekawi świata". Podstawy przedsiębiorczości. - wyd. Operon.
Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk - "Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik. Tom I. Zakres podstawowy. Szkoła 
ponadgimnazjalna" - Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.
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Autor i tytuł podręcznika
Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, "Nowe Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka." Klasa 1, część 1 i 2. Kształcenie w zakresie podstawowym i 
rozszerzonym. Wyd. WSiP
w szkole wykorzystywane będą podręczniki wydawnictw Oxford, Longman, MacMillan, Nowa Era; konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 
2016 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do danego poziomu zaawansowania
w szkole wykorzystywane będą podręczniki wydawnictw Pearson „Infos”, LektorKlett „Exakt”, ”Exakt für dich” i „Direkt hautnah”, Nowa Era 
„Welttour”oraz WSiP „Motive”, „Fokus”; konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 2016 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do 
danego poziomu zaawansowania
podręcznik nie jest wymagany
Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, „Poznać przeszłość. Wiek XX” – nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. - Wyd. Nowa Era. 

pod red. Marii Fiałkowskiej - "Świat fizyki".Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy  - wyd. ZamKor
Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk „Chemia. Po prostu.”- Zakres podstawowy. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych - WSiP

edukacja dla 
bezpieczeństwa

Jarosław Słoma - „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych." - 
Wydawnictwo Nowa Era

Arkadiusz Janicki, „W centrum uwagi” - nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. 

matematyka

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy  - klasa 1'' ; wydawnictwo: 
Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- wyd.2012 lub później
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników - zakres podstawowy - klasa 1''  wydawnictwo: 
Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- wyd.2012 lub później

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec - Jeleń, Stanisław Czachorowski-,,Biologia na czasie- zakres podstawowy" wyd. Nowa Era
Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann - "Oblicza geografii" Poziom podstawowy. - wyd. Nowa Era.

PRZEDMIOTY NADOBOWIĄZKOWE:
ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak - "Moje miejsce w Kościele" - wyd. Święty Wojciech
Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski - "Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych" - Wydawnictwo OPERON

„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa” Zakres podstawowy. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych - Wydawnictwo Nowa Era

Piotr Krzyszczyk - "Ciekawi świata". Podstawy przedsiębiorczości. - wyd. Operon.
Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk - "Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik. Tom I. Zakres podstawowy. Szkoła 
ponadgimnazjalna" - Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.



Podręczniki dla klasy 1 fJ w II LO w Szczecinie na rok szkolny 2016/17
Przedmiot

j. polski

j. angielski

j. niemiecki

wiedza o kulturze
historia
wos

chemia

biologia
geografia
p.przedsiębiorczości

informatyka

religia
etyka

PRZEDMIOTY NADOBOWIĄZKOWE:
ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak - "Moje miejsce w Kościele" - wyd. Święty Wojciech
Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski - "Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych" - Wydawnictwo OPERON

Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk „Chemia. Po prostu.”- Zakres podstawowy. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych - WSiP

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec - Jeleń, Stanisław Czachorowski-,,Biologia na czasie- zakres podstawowy" wyd. Nowa Era
Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann - "Oblicza geografii" Poziom podstawowy. - wyd. Nowa Era.
Piotr Krzyszczyk - "Ciekawi świata". Podstawy przedsiębiorczości. - wyd. Operon.
Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk - "Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik. Tom I. Zakres podstawowy. Szkoła 
ponadgimnazjalna" - Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

edukacja dla 
bezpieczeństwa

Jarosław Słoma - „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych." - 
Wydawnictwo Nowa Era
„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa” Zakres podstawowy. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych - Wydawnictwo Nowa Era

Arkadiusz Janicki, „W centrum uwagi” - nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. 

matematyka

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony - klasa 1'' ; 
wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- wyd.2012 lub później
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony - klasa 1''  
wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- wyd.2012 lub póżniej

fizyka
pod red. Marii Fiałkowskiej - "Świat fizyki".Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy  - wyd. ZamKor

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość".Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych   zakres rozszerzony / 
część 1 / - wyd. ZamKor  (podręcznik potrzebny od drugiego półrocza)

Autor i tytuł podręcznika
Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, "Nowe Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka." Klasa 1, część 1 i 2. Kształcenie w zakresie podstawowym i 
rozszerzonym. Wyd. WSiP
w szkole wykorzystywane będą podręczniki wydawnictw Oxford, Longman, MacMillan, Nowa Era; konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 
2016 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do danego poziomu zaawansowania
w szkole wykorzystywane będą podręczniki wydawnictw Pearson „Infos”, LektorKlett „Exakt”, ”Exakt für dich” i „Direkt hautnah”, Nowa Era 
„Welttour”oraz WSiP „Motive”, „Fokus”; konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 2016 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do 
danego poziomu zaawansowania
podręcznik nie jest wymagany
Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, „Poznać przeszłość. Wiek XX” – nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. - Wyd. Nowa Era. 
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Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann - "Oblicza geografii" Poziom podstawowy. - wyd. Nowa Era.

Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk „Chemia. Po prostu.”- Zakres podstawowy. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych - WSiP

matematyka

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony - klasa 1'' ; 
wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- wyd.2012 lub później
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony - klasa 1''  
wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- wyd.2012 lub póżniej

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec - Jeleń, Stanisław Czachorowski-,,Biologia na czasie- zakres podstawowy" wyd. Nowa Era

Autor i tytuł podręcznika
Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, "Nowe Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka." Klasa 1, część 1 i 2. Kształcenie w zakresie podstawowym i 
rozszerzonym. Wyd. WSiP
w szkole wykorzystywane będą podręczniki wydawnictw Oxford, Longman, MacMillan, Nowa Era; konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 
2016 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do danego poziomu zaawansowania
w szkole wykorzystywane będą podręczniki wydawnictw Pearson „Infos”, LektorKlett „Exakt”, ”Exakt für dich” i „Direkt hautnah”, Nowa Era 
„Welttour”oraz WSiP „Motive”, „Fokus”; konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 2016 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do 
danego poziomu zaawansowania

pod red. Marii Fiałkowskiej - "Świat fizyki".Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy  - wyd. ZamKor

podręcznik nie jest wymagany
Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, „Poznać przeszłość. Wiek XX” – nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. - Wyd. Nowa Era. 
Arkadiusz Janicki, „W centrum uwagi” - nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. 

Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski - "Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych" - Wydawnictwo OPERON

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość".Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych   zakres rozszerzony / 
część 1 / - wyd. ZamKor  (podręcznik potrzebny od drugiego półrocza)

fizyka

ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak - "Moje miejsce w Kościele" - wyd. Święty Wojciech

Piotr Krzyszczyk - "Ciekawi świata". Podstawy przedsiębiorczości. - wyd. Operon.
Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk - "Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik. Tom I. Zakres podstawowy. Szkoła 
ponadgimnazjalna" - Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.
Jarosław Słoma - „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych." - 
Wydawnictwo Nowa Eraedukacja dla 

bezpieczeństwa
„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa” Zakres podstawowy. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych - Wydawnictwo Nowa Era

PRZEDMIOTY NADOBOWIĄZKOWE:
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Przedmiot

j. polski

j. angielski

j. niemiecki

wiedza o kulturze
historia
wos

fizyka

biologia
geografia
p.przedsiębiorczości

informatyka

religia
etyka Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski - "Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych" - Wydawnictwo OPERON

Autor i tytuł podręcznika
Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, "Nowe Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka." Klasa 1, część 1 i 2. Kształcenie w zakresie podstawowym i 
rozszerzonym. Wyd. WSiP
w szkole wykorzystywane będą podręczniki wydawnictw Oxford, Longman, MacMillan, Nowa Era; konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 
2016 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do danego poziomu zaawansowania
w szkole wykorzystywane będą podręczniki wydawnictw Pearson „Infos”, LektorKlett „Exakt”, ”Exakt für dich” i „Direkt hautnah”, Nowa Era 
„Welttour”oraz WSiP „Motive”, „Fokus”; konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 2016 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do 
danego poziomu zaawansowania

pod red. Marii Fiałkowskiej - "Świat fizyki".Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy  - wyd. ZamKor
Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod "To jest chemia" Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wydawnictwo 
NOWA ERA; oraz Karty pracy "To jest chemia" -zakres podstawowy,nowe wydanie- wydanie drugie; Warszawa 2014r. W drugim półroczu: Maria Litwin, 
Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska - "To jest chemia 1". Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum.Zakres rozszerzony - wyd. Nowa Era;oraz Maturalne karty pracy 1-nowe wydanie.
Krzysztof M. Pazdro,  Anna Rola-Noworyta– „Zbiór zadań z chemii do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.” – wyd. Oficyna Edukacyjna 
Krzysztof Pazdro - rok wydania: od 2012- na trzy lata

podręcznik nie jest wymagany
Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, „Poznać przeszłość. Wiek XX” – nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. - Wyd. Nowa Era. 
Arkadiusz Janicki, „W centrum uwagi” - nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. 

matematyka

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony - klasa 1'' ; 
wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- wyd.2012 lub później
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony - klasa 1''  
wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- wyd.2012 lub póżniej

Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk - "Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik. Tom I. Zakres podstawowy. Szkoła 
ponadgimnazjalna" - Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.
Jarosław Słoma - „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych." - 
Wydawnictwo Nowa Era

chemia

edukacja dla 
bezpieczeństwa

ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak - "Moje miejsce w Kościele" - wyd. Święty Wojciech

Banaszkiewicz Stanisław, Kołodziejska Magdalena, Megiel Elżbieta, Świderska Grażyna-"To jest chemia" Zbiór zadań Zakres rozszerzony, 
wydawnictwo: Nowa Era, rok wydania: 2014 - na trzy lata 
Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec - Jeleń, Stanisław Czachorowski-,,Biologia na czasie- zakres podstawowy" wyd. Nowa Era
Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann - "Oblicza geografii" Poziom podstawowy. - wyd. Nowa Era.
Piotr Krzyszczyk - "Ciekawi świata". Podstawy przedsiębiorczości. - wyd. Operon.

„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa” Zakres podstawowy. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych - Wydawnictwo Nowa Era

PRZEDMIOTY NADOBOWIĄZKOWE:



Podręczniki dla klasy 1 h w II LO w Szczecinie na rok szkolny 2016/17
Przedmiot

j. polski

j. angielski

j. niemiecki

wiedza o kulturze
historia
wos

fizyka

biologia

geografia
p.przedsiębiorczości

informatyka

religia
etyka Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski - "Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych" - Wydawnictwo OPERON

Autor i tytuł podręcznika
Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, "Nowe Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka." Klasa 1, część 1 i 2. Kształcenie w zakresie podstawowym i 
rozszerzonym. Wyd. WSiP
w szkole wykorzystywane będą podręczniki wydawnictw Oxford, Longman, MacMillan, Nowa Era; konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 
2016 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do danego poziomu zaawansowania
w szkole wykorzystywane będą podręczniki wydawnictw Pearson „Infos”, LektorKlett „Exakt”, ”Exakt für dich” i „Direkt hautnah”, Nowa Era 
„Welttour”oraz WSiP „Motive”, „Fokus”; konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 2016 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do 
danego poziomu zaawansowania

pod red. Marii Fiałkowskiej - "Świat fizyki".Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy  - wyd. ZamKor
Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod "To jest chemia" Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wydawnictwo 
NOWA ERA; oraz Karty pracy "To jest chemia" -zakres podstawowy,nowe wydanie- wydanie drugie; Warszawa 2014r. W drugim półroczu: Maria 
Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska - "To jest chemia 1". Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum.Zakres rozszerzony - wyd. Nowa Era;oraz Maturalne karty pracy 1-nowe wydanie.
Krzysztof M. Pazdro,  Anna Rola-Noworyta– „Zbiór zadań z chemii do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.” – wyd. Oficyna Edukacyjna 
Krzysztof Pazdro - rok wydania: od 2012- na trzy lata

podręcznik nie jest wymagany
Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, „Poznać przeszłość. Wiek XX” – nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. - Wyd. Nowa Era. 
Arkadiusz Janicki, „W centrum uwagi” - nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. 

matematyka

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony - klasa 1'' ; 
wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- wyd.2012 lub później
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony - klasa 1''  
wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- wyd.2012 lub póżniej

Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk - "Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik. Tom I. Zakres podstawowy. Szkoła 
ponadgimnazjalna" - Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.
Jarosław Słoma - „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych." - 
Wydawnictwo Nowa Era

chemia

edukacja dla 
bezpieczeństwa

ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak - "Moje miejsce w Kościele" - wyd. Święty Wojciech

Banaszkiewicz Stanisław, Kołodziejska Magdalena, Megiel Elżbieta, Świderska Grażyna-"To jest chemia" Zbiór zadań Zakres rozszerzony, 
wydawnictwo: Nowa Era, rok wydania: 2014 - na trzy lata 
Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec - Jeleń, Stanisław Czachorowski -,,Biologia na czasie- zakres podstawowy" wyd. Nowa Era;  podręcznik do 
realizacji poziomu rozszerzonego zostanie podany po zakończeniu realizacji przedmiotu w zakresie obowiązkowym 
Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann - "Oblicza geografii" Poziom podstawowy. - wyd. Nowa Era.
Piotr Krzyszczyk - "Ciekawi świata". Podstawy przedsiębiorczości. - wyd. Operon.

„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa” Zakres podstawowy. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych - Wydawnictwo Nowa Era

PRZEDMIOTY NADOBOWIĄZKOWE:



Podręczniki dla klasy 1 pre-IB w II LO w Szczecinie na rok szkolny 2016/17
Przedmiot
j. polski

j. angielski

j. niemiecki

wiedza o kulturze
historia
wos

fizyka

chemia

biologia
geografia
p.przedsiębiorczości

informatyka

religia
etyka

Autor i tytuł podręcznika
podręcznik nie wymagany

w szkole wykorzystywane będą podręczniki wydawnictw Oxford, Longman, MacMillan, Nowa Era; konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 
2016 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do danego poziomu zaawansowania
w szkole wykorzystywane będą podręczniki wydawnictw Pearson „Infos”, LektorKlett „Exakt”, ”Exakt für dich” i „Direkt hautnah”, Nowa Era 
„Welttour”oraz WSiP „Motive”, „Fokus”; konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 2016 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do 
danego poziomu zaawansowania
podręcznik nie jest wymagany
Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, „Poznać przeszłość. Wiek XX” – nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. - Wyd. Nowa Era. 

pod red. Marii Fiałkowskiej - "Świat fizyki".Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy  - wyd. ZamKor
Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod "To jest chemia" Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. - wydawnictwo 
NOWA ERA

edukacja dla 
bezpieczeństwa

Jarosław Słoma - „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych." - 
Wydawnictwo Nowa Era

Arkadiusz Janicki, „W centrum uwagi” - nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. 

matematyka

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony - klasa 1'' ; 
wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- wyd.2012 lub później
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony - klasa 1''  
wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro; NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA- wyd.2012 lub póżniej

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec - Jeleń, Stanisław Czachorowski-,,Biologia na czasie- zakres podstawowy" wyd. Nowa Era
Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann - "Oblicza geografii" Poziom podstawowy. - wyd. Nowa Era.

PRZEDMIOTY NADOBOWIĄZKOWE:
ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak - "Moje miejsce w Kościele" - wyd. Święty Wojciech
Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski - "Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych" - Wydawnictwo OPERON

„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa” Zakres podstawowy. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych - Wydawnictwo Nowa Era

Piotr Krzyszczyk - "Ciekawi świata". Podstawy przedsiębiorczości. - wyd. Operon.
Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk - "Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik. Tom I. Zakres podstawowy. Szkoła 
ponadgimnazjalna" - Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.


