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Przedmiot
j. polski

Autor i tytuł podręcznika
Chemperek Dariusz, Kalbarczyk Adam, Trześniowski Dariusz; Oblicza epok Język polski. Podręcznik Zakres podstawowy i rozszerzony;
liceum i technikum. Klasa 1. Część 1 i 2.

j. angielski

konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 2021 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do danego poziomu zaawansowania

j. niemiecki

konkretny podręcznik zostanie podany we wrześniu 2021 r. po diagnozie wstępnej i przydzieleniu ucznia do danego poziomu zaawansowania

historia

Marcin Pawlak, Adam Szweda, „Poznać przeszłość”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, cz.1;
Wydawnictwo Nowa Era

wos

Arkadiusz Janicki, „W centrum uwagi” - nowa podstawa programowa. Zakres podstawowy.Część 1 - Wydawnictwo Nowa Era.

matematyka

fizyka
chemia
biologia
geografia
informatyka

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Podręcznik do liceów i techników - zakres rozszerzony - klasa 1'' ;
wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro- wyd.2019 lub później
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników - zakres rozszerzony - klasa 1''
wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro- wyd.2019 lub później
Ludwik Lehman, Witold Polesiuk,Grzegorz F. Wojewoda "Fizyka". Podręcznik dla liceum i technikum zakres podstawowy / część 1/
wyd.WSiP
Kamil Kaznowski Krzysztof M. Pazdro-Podręcznik do liceów i techników. Część 1. Zakres rozszerzony-Oficyna Edukacyjna
Krzysztof M. Pazdro, Anna Rola-Noworyta– „Zbiór zadań z chemii do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.” – wyd. Oficyna
Edukacyjna Krzysztof Pazdro - rok wydania: od 2019 - na cztery lata
Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski - "Biologia na czasie 1" - zakres rozszerzony, wyd. Nowa
Era - dla szkół ponadpodstawowych
Roman Malarz, Marek Więckowski - "Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnoksztalcącego i technikum. Zakres podstawowy" wyd. Nowa Era
„Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych” – wyd. Nowa Era
"Informatyka na czasie" cz. 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era.

podręcznik nie jest wymagany
filozofia
Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla - "Edukacja dla bezpieczeństwa" - Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. edukacja dla
Wydawca - WSiP.
bezpieczeństwa
PRZEDMIOTY NADOBOWIĄZKOWE:
red. ks. dr Marcin Wojtasik; ks. dr Radosław Mazur - "Szukam Wolności" - wyd. Święty Wojciech
religia
podręcznik nie jest wymagany
etyka
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"Informatyka na czasie" cz. 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era.

podręcznik nie jest wymagany
filozofia
Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla - "Edukacja dla bezpieczeństwa" - Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. edukacja dla
Wydawca - WSiP.
bezpieczeństwa
PRZEDMIOTY NADOBOWIĄZKOWE:
red. ks. dr Marcin Wojtasik; ks. dr Radosław Mazur - "Szukam Wolności" - wyd. Święty Wojciech
religia
podręcznik nie jest wymagany
etyka

