Szkolny zestaw programów dopuszczonych do użytku w Liceum Ogólnokształcącym,
przeznaczonych do kształcenia ogólnego
uwzględniających podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
Numer
w Szkolnym
Zestawie
Programów
Nauczania

Rodzaj zajęć
edukacyjnych

1/LO/12

język polski

2/LO/12

język angielski

3a/LO/12

język niemiecki

3b/LO/12

język niemiecki

4/LO/12

wiedza o kulturze

5/LO/12

historia

6/LO/12

wiedza
o społeczeństwie

7/LO/12

podstawy
przedsiębiorczości

8/LO/12

geografia

9/LO/12

biologia

Nazwa programu

Autor programu

„Ponad słowami” Program nauczania przedmiotu język polski
Barbara Łabęcka
w liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
„New Matura Solution” Program nauczania języka angielskiego Joanna Sosnowska
– IV etap edukacyjny
Maria Małgorzata
Wieruszewska

Wydawca

Uwagi

Data
zatwierdzenia

Nowa Era

29.05.2012

Oxford
University
Press

29.05.2012

Anna Jaroszewska

Nowa Era

29.05.2012

Anna Jaroszewska

Nowa Era

29.05.2012r

Barbara Łabęcka

Nowa Era

29.05.2012r

Bogumiła Burda,
Bohdan Halczak,
Roman M. Józefiak,
Anna Roszak,
Małgorzata Szymczak

Operon

29.05.2012

Odkrywamy na nowo – program nauczania wiedzy
o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej, zakres
podstawowy
Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie
podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Krok w
przedsiębiorczość
„Oblicza geografii”. Program nauczania geografii w zakresie
podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zbigniew Smutek, Jan
Maleska

Operon

29.05.2012r

Nowa Era

29.05.2012

Nowa Era

29.05.2012

„Biologia na czasie” Program nauczania biologii w zakresie
podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Marek Kaczmarzyk

Nowa Era

29.05.2012r

Welttour. Program nauczania języka niemieckiego w liceum
ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum.
Welttour. Program nauczania języka niemieckiego w liceum
ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum.
„Spotkania z kulturą”- program nauczania przedmiotu wiedza o
kulturze w liceum i technikum
Odkrywamy na nowo. Historia- program nauczania dla szkół
ponadgimnazjalnych

Marek Niesłuchowski

Ewa Maria Tuz

„To jest chemia” Program nauczania chemii w zakresie
podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Romuald Hassa,
Aleksandra Mrzigod,
Janusz Mrzigod.

Nowa Era

29.05.2012

„Odkryć fizykę" Program nauczania fizyki w zakresie
podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Marcin Braun,
Weronika Śliwa

Nowa Era

29.05.2012

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół
ponadgimnazjalnych kończących się maturą
Odkrywamy na nowo. Informatyka.
Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres
podstawowy

Dorota Ponczek

Nowa Era

29.05.2012

Operon

29.05.2012

10/LO/12

chemia

11/LO/12

fizyka

12/LO/12

matematyka

13/LO/12

informatyka

14/LO/12

wychowanie
fizyczne

ZDROWIE· SPORT· REKREACJA – Program nauczania
wychowania fizycznego dla IV etapu edukacyjnego.

Urszula Kierczak

15/LO/12

edukacji dla
bezpieczeństwa

EDB. Po prostu. Program nauczania edukacji dla
bezpieczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej.

Bogusława Breitkopf

AZ-4-01/1

religia

Świadek Chrystusa

J.Szpet

16/LO/13

geografia

Oblicz geografii – program nauczania geografii w zakresie
rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Ewa Maria Tuz,
Dawid Szczypiński

17/LO/13

biologia

Biologia na czasie - program nauczania biologii w zakresie
rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Urszula Poziomek

18/LO/13

wiedza
o społeczeństwie –
rozszerzony

Odkrywamy na nowo. Program nauczania wiedzy
o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym.

Zbigniew Smutek, Jan
Maleska, Beata
Surmacz

historia
i społeczeństwo
uzupełniający

Poznać przeszłość – program nauczania przedmiotu historia i
społeczeństwo w zakresie podstawowym w szkołach
ponadgimnazjalnych.

Katarzyna Panimasz

19/LO/13

Zastosowania matematyki w naukach przyrodniczych.

20/LO/13

zastosowania
matematyki
uzupełniający

Agnieszka
Łabanowska

W świecie oprogramowania wolnego i otwartego. Tworzenie
dokumentów HTML. Program dodatkowych zajęć
uzupełniających.

Zygmunt Sikorski

21/LO/13

zastosowania
informatyki
uzupełniający

ABC Program rehabilitacji z elementami ratownictwa

22/LO/13

rehabilitacja
z elementami
ratownictwa
uzupełniający

Katarzyna
Cholewińska

Arkadiusz Gawełek

29.05.2012
WSiP

29.05.2012
29.05.2012

Nowa Era
Nowa Era

rozszerzony

rozszerzony

28.05.2013
28.05.2013

rozszerzony

Operon

28.05.2013
uzupełniający

Nowa Era

28.05.2013

program
autorski

uzupełniający
bez podstawy
programowej

28.05.2013

program
autorski

uzupełniający
bez podstawy
programowej

28.05.2013

program
autorski

uzupełniający
bez podstawy
programowej

28.05.2013

język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla szkół
ponadgimnazjalnych,
poziom IV.I

Milada Krajewska

23/LO/13

elementy prawa
uzupełniający

Edukacja społeczna i europejska – program nauczania
przedmiotu elementy prawa w zakresie podstawowym w
szkołach ponadgimnazjalnych

Joanna Gaworska

24/LO/13

Przyroda. Program nauczania przedmiotu uzupełniającego dla
szkół ponadgimnazjalnych.

Ewa Jakubowska,
Marek Kaczmarzyk,
Janusz Mrzigod, Ewa
Maria Tuz

25/LO/14

przyroda
uzupełniający

26/LO/14

historia
rozszerzony

„Zrozumieć przeszłość” – program nauczania do historii dla
zakresu rozszerzonego

edukacji medialnej
przedmiot
uzupełniający

„Współczesny świat mediów” - program nauczania edukacji
medialnej w liceum,

27/LO/14

28/LO/15

ekonomia w
praktyce

Macmillan

Robert Śniegocki

program
autorski

Nowa Era

Nowa Era

program
autorski
Jolanta Kijakowska

uzupełniający
bez podstawy
programowej

28.05.2013

uzupełniający

Teresa Gorajewska

Ekonomia w praktyce. Przedmiot uzupełniający

28.05.2013

Operon

5.06.2014

uzupełniający

uzupełniający
bez podstawy
programowej

uzupełniający

5.06.2014

5.06.2014

27.05.2015

