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przedmiot tytuł autor wydawnictwo nr 
dopuszczenia 

j. polski ,,Ponad 
słowami” 

M. Chmiel,  
A. Cisowska, J. 
Kościerzyńska 
H. Kusy, 
A. Wróblewska 

Nowa Era 1014/1/2019 

j. angielski Focus, 
poziom 
zostanie 
podany po 
testach 
diagnostyczn
ych, 
podręcznik 
zostanie 
zakupiony 
grupowo we 
wrześniu  

Sue Kay, 
Vaughan Jones, 
Daniel 
Brayshaw, 
Bartosz 
Michałowski, 
Beata Trapnell, 
Dean Russell, 
Marta Inglot  

Pearson SPP: 
948/2/2019; 
NPP: 
947/2/2019 

j. niemiecki Komplett 
plus 
 

Gabriela 
Montali 
Daniela Mandeli 
Nadja 
Czernohous 
Linzi 
Bożena 
Niebrzydowska 
Amadeusz 
Lipczak 
 

LektorKlett 941/1/2018 

j. francuski Texto Lopes,  
Le Bougnec 

Hachette 950/1/2019 

plastyka  bez 
podręcznika 

   

muzyka bez 
podręcznika 

   



filozofia bez 
podręcznika 

   

historia bez 
podręcznika 

   

geografia Oblicza 
geografii 1 
Podręcznik 
dla liceum 
ogólnokształ
cącego i 
technikum, 
zakres 
rozszerzony 

Roman Malarz, 
Marek 
Więckowski, 
Paweł Kroh 

Nowa Era 
973/1/2019 

biologia Biologia na 
czasie 1 
Podręcznik 
dla liceum 
ogólnokształ
cącego i 
technikum, 
zakres 
podstawowy 

Anna Helmin, 
Jolanta 
Holeczek 

Nowa Era 1006/1/2019 

chemia To jest 
chemia1 
Chemia 
ogólna i 
nieorganiczn
a. Zakres 
podstawowy. 

R. Hassa,  
M. Mrzigod 

Nowa Era 941/1/2019 

fizyka Fizyka 1. 
Podręcznik 
do fizyki dla 
liceum i 
technikum. 
Zakres 
podstawowy 

Praca zbiorowa WSiP 999/1/2019 

matematyka Matematyka 
1 - zakres 
podstawowy 
i rozszerzony 

Wojciech 
Babiański,  
Lech Chańko, 
Karolina Wej 

Nowa Era 
988/1/2019 

informatyka bez 
podręcznika 

   



edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Edukacja dla 
bezpieczeńst
wa 

Barbara Boniek 
Andrzej 
Kruczyński 

Operon 1007/2019 

podstawy logistyki zostaną 
podane i 
zakupione we 
wrześniu 

   

organizowanie 
pracy magazynu 

zostaną 
podane i 
zakupione we 
wrześniu 

   

zabezpieczanie 
majątku 

zostaną 
podane i 
zakupione we 
wrześniu 

   

j. angielski 
zawodowy 

zostaną 
podane i 
zakupione we 
wrześniu 

   

przechowywanie 
zapasów 

zostaną 
podane i 
zakupione we 
wrześniu 

   

przyjmowanie i 
wydawanie 
zapasów 

zostaną 
podane i 
zakupione we 
wrześniu 

   

obsługiwanie 
klientów i 
kontrahentów 

zostaną 
podane i 
zakupione we 
wrześniu 

   

religia  bez 
podręcznika 

   

wychowanie do 
życia w rodzinie 

bez 
podręcznika 

   
 

WOS bez 
podręcznika 

   

 


