ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
Imię i nazwisko
nauczyciela
Katarzyna Baczyńska

Numer programu
nauczania
DKOS –4015-111/02
DKOS – 5002-21/04

Krystyna Żochowska

DKOS – 4015-99/02
DKOS – 4015-99/02
DKOS – 4015-99/02

Elżbieta Baczewska

Teresa Błońska

DKOS – 5002-76/03
DKW – 4015-42/01
DKW – 4015-41/01
DKW – 4015-42/01

Tytuł podręcznika
„Historia2” cz. I, II – klasa Ia, (cz. I),
kl. II a (cz.II)
„Wiedza o społeczeństwie” – kl. II b i
kl. IIIa
„Matematyka” – klasa I ab podręcznik
+ zbiór zadań
„Matematyka” – klasa II podręcznik +
zbiór zadań
„Matematyka” – klasa III podręcznik +
zbiór zadań
„Zrozumieć tekst – zrozumieć
człowieka” – kl. Ib
„Zrozumieć tekst – zrozumieć
człowieka”– kl. II
„Zrozumieć tekst – zrozumieć
człowieka” – kl. III
„Człowiek – twórca kultury” – klasa II
„Geografia cz. I. Bogactwo
przyrodnicze Ziemi” – klasa I
„Geografia cz. II. Człowiek

Zakres

Wydawnictwo

podstawowy

OPERON

rozszerzony

WSiP

Przedmiot
historia
wos

podstawowy

OFICYNA PAZDRO matematyka

podstawowy

OFICYNA PAZDRO matematyka

podstawowy

OFICYNA PAZDRO matematyka

podstawowy

WSiP

język polski

podstawowy

WSiP

język polski

podstawowy

WSiP

język polski

podstawowy
podstawowy
rozszerzony
podstawowy

STENTOR
ORTUS
ORTUS

wiedza o kulturze
geografia
geografia
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Elżbieta Dudzińska

DKW – 4015-41/01
DKOS – 4015 – 78/02

gospodarzem Ziemi” – klasa II
„Geografia Polski” – klasa III

DPN – 5002-34/08
DPN – 5002-34/08
DPN – 5002-34/08

„Wot i my” – cz.1. – klasa I ab
„Wot i my” – cz. 2. – klasa II ab
„Wot i my” - cz. 3. - klasa III ab

DKOS – 4015-63/02
DKOS –5002-99/03
DKOS – 4015 –96/02

„New Matura Success” – klasa I
„New Matura Succes - Intermediate” –
klasa II
„New Matura Solutions”- Preintermediate – klasa III
„Oxford Repetytorium” – klasa III;
“Oxford Excellence for Matura”
Matura podstawowa oraz rozszerzona
„Connexion” cz. I, klasa I - III
„Technologia informacyjna”
„Barwy epok” – klasa Ia

DKOS – 4015 –96/02

„Barwy epok” – klasa II

DKOS – 4015 –96/02

„Barwy epok” – klasa III

Beata DziemińskaSkowron – wybór
podręcznika uzależniony od
podziału na grupy;
podręczniki zakupuje
nauczyciel na początku
DKOS – 4015-117/02
roku szkolnego.
DKOS – 4015-152/02
Alicja Kaflik
Grażyna Kozielewska
Agnieszka
Kurządkowska

DKOS –4015-18/02
Ignacy Mikiciuk
Maria Sobieraj - wybór
podręcznika uzależniony od
podziału na grupy;
podręczniki zakupuje
nauczyciel na początku
roku szkolnego.

„Technologia informacyjna” klasa I
„Matura Masters” pre-intermediate –
klasa I

rozszerzony
podstawowy
rozszerzony
podstawowy
podstawowy
podstawowy

SOP – Toruń

geografia

PWN
PWN
PWN

język rosyjski
język rosyjski
język rosyjski

podstawowy
rozszerzony
podstawowy

LONGMAN
LONGMAN
LONGMAN
OXFORD

język angielski

podstawowy
rozszerzony

MACMILLAN
OXFORD

język angielski
język angielski

podstawowy

DIDIER
OPERON
WSiP

język francuski
biblioteka
język polski

podstawowy
rozszerzony
podstawowy
rozszerzony
podstawowy
rozszerzony
podstawowy
podstawowy

WSiP

język polski

WSiP

język polski

WSiP
MACMILLAN

informatyka
język angielski

„Matura Upload - intermediate” –
klasa II

podstawowy

EXPRESS
PUBLISHING

język angielski

„Oxford Repetytorium” ew. „Matura

podstawowy

OXFORD

język angielski
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Upload Repetytorium”– klasa IIIa
Jolanta Marzec

DKOS – 5002-03/09

DKOS – 5002-03/09
DKOS – 4015-5/02
DKOS – 4015-5/02
DKOS – 5002-76/07

DKOS – 5002-76/07
Małgorzata Obsowska

DKOS – 4015-99/02
DKOS – 4015-99/02
DKOS – 4015-99/02

Maria Paczkowska

DKOS – 4015- 5/02
DKOS – 4015-46/02
DKOS – 4015-46/02
DKW – 4015-22/01

Krzysztof Rytel

DKOS –4015-90/02
DKOS –4015-111/02
DKOS –4015-111/02
DKOS –4015-111/02

„Biologia1” – klasa Ia
„Biologia” cz. I”Poznać i zrozumieć”
cz. I - klasa Ib, Ic
„Biologia ” – „Poznać i zrozumieć”
cz.II – klasa II b
„Biologia 3” – klasa II a
„Biologia 3” – klasa III b
„Czas na przedsiębiorczość” – klasa
IIab
„Czas na przedsiębiorczość” –klasa
IIIab
„Matematyka” – klasa I podręcznik +
zbiór zadań
„Matematyka” – klasa II podręcznik +
zbiór zadań
„Matematyka” – klasa III podręcznik
+ zbiór zadań
„Biologia dla Liceum” – klasa IIIa
„Chemia dla Liceum”.cz. 1
– klasa I i II (I sem.)
„Chemia dla Liceum”.cz. 2
– klasa II (II semestr)
bez podręcznika
„Historia 1” cz. I, II – klasa I
„Historia 1” cz. I, II – klasa I b
„Historia 2 cz. I, II” – klasa II b
„Historia 2 cz. II”, „Historia 3” –
klasa III b

rozszerzony
podstawowy

EXPRESS
PUBLISHING
OPERON
WSiP

podstawowy

WSiP

rozszerzony
podstawowy
podstawowy

OPERON
OPERON
PWN

biologia
biologia
podstawy przedsięb.

podstawowy

PWN

podstawy przedsięb.

biologia

biologia

podstawowy

OFICYNA PAZDRO matematyka

podstawowy

OFICYNA PAZDRO matematyka

podstawowy

OFICYNA PAZDRO matematyka

rozszerzony
podstawowy

OPERON
NOWA ERA

biologia
chemia

podstawowy

NOWA ERA

chemia

OPERON
NOWA ERA
NOWA ERA
NOWA ERA

wychowanie do
życia w rodzinie
historia
historia
historia
historia

podstawowy
podstawowy
rozszerzony
rozszerzony
rozszerzony
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DKOS – 5002-21/04
DKOS – 5002-21/04
Jan Niemira

DKW – 4014-88/01

Piotr Makijenko

DKW – 4014-88/01

Aleksy Orchowski

Program autorski
DKOS –4015-14/02

Danuta KoncewiczŻaczek

Program własny

Jacek Zborowski

DKOS – 4015-61/02

Jolanta Sznura

DKOS – 5002 – 20/06
DKOS – 5002 – 20/06
DKOS – 5002 – 20/06
Program własny
AZ – 4-01/1

Daniela Hołody
Bernard Malinowski

„Wiedza o społeczeństwie” – kl. Ib,c

podstawowy
rozszerzony
„Wiedza o społeczeństwie” – kl. III b podstawowy
rozszerzony
Wroczyński:” Powszechne dzieje
podstawowy
kultury fizycznej i sportu” – klasy I, II,
III
Wroczyński:” Powszechne dzieje
podstawowy
kultury fizycznej i sportu” – klasy I, II,
III
„Lingua Latina” – klasa I
podstawowy
„Lingua Latina. Lingua nostra”
Anna Osipowicz – klasa I
bez podręcznika

„Fizyka i astronomia” – klasy I, II,
III
„Direkt 1” – klasa I (wydanie nowe)
„Direkt 2” – klasa II
„Direkt 3” – klasa III
bez podręcznika
Religia dla szkół ponadgimnazjalnych

podstawowy

WSiP
WSiP

wiedza o
społeczeństwie
wiedza o
społeczeństwie
wychowanie
fizyczne

wychowanie
fizyczne
WYDAWNICTWO
MAG
WYDAWNICTWO
MAG

podstawowy

podstawowy

WSiP

podstawowy
podstawowy
podstawowy
podstawowy
podstawowy

LEKTORKLETT
LEKTORKLETT
LEKTORKLETT

język łaciński
źródła kultury
europejskiej
Psychologia z
elementami
pedagogiki
fizyka
język niemiecki
język niemiecki
język niemiecki
elementy prawa
religia
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