
Podręczniki do klasy  I   liceum ogólnokształcącego – nachylenie ………PE……………… na rok szkolny 2017/2018 

Przedmiot Podręcznik ( wydawnictwo, tytuł + ewentualne  

ćwiczenie) 

Wydawnictwo 

J. polski „Odkrywamy na nowo” OPERON 

WOS Wiedza o społeczeństwie „Odkrywamy na nowo” OPERON 

J. francuski W zależności od zaawansowania grupy  

J. niemiecki W zależności od zaawansowania grupy  

J. rosyjski W zależności od zaawansowania grupy  

J. angielski W zależności od zaawansowania grupy  

Matematyka Podręcznik „MATeMAtyka”. Zakres podstawowy i rozszerzony. 

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych 

Nowa Era 

Historia Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół 

ponadgimnazjlanych, klasa I. zakres podstawowy. 

Nowa Era 

Chemia „To jest chemia’ zakres podstawowy Nowa Era 

Biologia Biologia na czasie – zakres podstawowy + karty pracy ucznia Nowa Era 

Geografia „Tylko geografia” WSz PWN 

Fizyka „Odkryć fizykę”. Podręcznik klasa 1. Zakres podstawowy Nowa Era 

Wiedza o kulturze „Spotkania z kulturą” Nowa Era 

Podstawy 

Przedsiębiorczości 

Podstawy przedsiębiorczości OPERON 

 

 

 

 



Podręczniki do klasy  I   liceum ogólnokształcącego – nachylenie ………H……………… na rok szkolny 2017/2018 

Przedmiot Podręcznik  Wydawnictwo 

J. polski „Odkrywamy na nowo” OPERON 

WOS Wiedza o społeczeństwie „Odkrywamy na nowo” OPERON 

J. francuski W zależności od zaawansowania grupy  

J. niemiecki W zależności od zaawansowania grupy  

J. rosyjski W zależności od zaawansowania grupy  

J. angielski W zależności od zaawansowania grupy  

Matematyka Podręcznik „MATeMAtyka”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół 

ponadgimnazjalnych 

Nowa Era 

Historia Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół 

ponadgimnazjlanych, klasa I. Zakres podstawowy. 

Nowa Era 

Chemia „To jest chemia’ zakres podstawowy Nowa Era 

Biologia Biologia na czasie – zakres podstawowy + karty pracy ucznia Nowa Era 

Geografia „Tylko geografia” WSz PWN 

Fizyka „Odkryć fizykę”. Zakres podstawowy + karty pracy ucznia Nowa Era 

Wiedza o kulturze „Spotkania z kulturą” Nowa Era 

Podstawy 

Przedsiębiorczości 

Podstawy przedsiębiorczości OPERON 

 

 

 

 

 



Podręczniki do klasy  I   liceum ogólnokształcącego – nachylenie ………BCH……………… na rok szkolny 2017/2018 

Przedmiot Podręcznik  Wydawnictwo 

J. polski „Odkrywamy na nowo” OPERON 

WOS Wiedza o społeczeństwie „Odkrywamy na nowo” OPERON 

J. francuski W zależności od zaawansowania grupy  

J. niemiecki W zależności od zaawansowania grupy  

J. rosyjski W zależności od zaawansowania grupy  

J. angielski W zależności od zaawansowania grupy  

Matematyka Podręcznik „MATeMAtyka”. Zakres podstawowy i rozszerzony. 

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych 

Nowa Era 

Historia Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół 

ponadgimnazjlanych, klasa I. zakres podstawowy. 

Nowa Era 

Chemia „To jest chemia’ zakres podstawowy Nowa Era 

Biologia Biologia na czasie – zakres podstawowy + karty pracy ucznia Nowa Era 

Geografia „Tylko geografia” WSz PWN 

Fizyka „Odkryć fizykę”. Zakres podstawowy + karty pracy Nowa Era 

Wiedza o kulturze „Spotkania z kulturą” Nowa Era 

Podstawy 

Przedsiębiorczości 

Podstawy przedsiębiorczości OPERON 

 


