
Szkolny  zestaw programów nauczania 

na lata 2017- 2020 

lp. przedmiot autor programu nazwa programu 

1 religia Komisja Wychowania Katolickiego, KEP Program nauczania religii. Świadek Chrystusa  

2 język polski Katarzyna Olejnik Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych 
Nowe Zrozumieć tekst , zrozumieć człowieka. – 
zakres podstawowy i rozszerzony. 

3 język angielski Magdalena Kłębowska Program nauczania języka angielskiego. Kurs 
kontynuacyjny IV.1 – zakres podstawowy i 
rozszerzony. 

4 język niemiecki Anna Jaroszewska Program nauczania języka niemieckiego w liceum 
ogólnokształcącym. 

5 język francuski Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach 
ponadgimnzjalnych. Kurs podstawowy 

6 język rosyjski Mirosław Zybert Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. 
Zakres podstawowy. Kurs dla poczatkujących. 

7 matematyka Dorota Ponczek Program nauczania matematyki dla szkół 
ponadgimnazjalnych kończących się matura (zakres 
podstawowy). 

Dorota Ponczek Program nauczania matematyki dla szkół 
ponadgimnazjalnych kończących się matura (zakres 



 rozszerzony). 

8  fizyka  Marcin Braun, Weronika Śliwa 

 

Program nauczania fizyki dla szkół 
ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Odkryć 
fizykę 

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga 
Salach 

Program nauczania fizyki dla szkół 
ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. 

9 chemia Maria Litwin, Szarota Styka - Wlazło Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym 
dla liceum ogólnokształcącego i technikum 

Romuald Hassa, Aleksandra i Janusz Mrzigod Program nauczania chemii  w zakresie podstawowym 
dla szkół ponadgimnazjalnych 

10 biologia Marek Kaczmarzyk Program nauczania biologii  w zakresie 
podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych, 
Biologia na czasie. 

Urszula Poziomek Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym 
dla szkół ponadgimnazjalnych, Biologia na czasie. 

11 przyroda Ewa Jakubowska,  Marek Kaczmarzyk i inni Program nauczania przedmiotu uzupełniającego dla 
szkół ponadgimnazjalnych 

12 historia Cezary Tulim Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych 
seria „Ciekawi świata” 

Cezary Tulim Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych 
seria „Ciekawi świata”, zakres rozszerzony. 



13 historia i społeczeństwo Katarzyna Panimasz Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu 
historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok Liceum 
ogólnokształcące i technikum. 

14 geografia Ewa Maria Tuz Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych 
Oblicza geografii, poziom podstawowy 

Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych 
Oblicza geografii poziom rozszerzony 

15 wiedza o społeczeństwie Antonina Telicka-Bonecka, Jarosław Bonecki Odkrywamy świat na nowo. Wiedza o 
społeczeństwie. Program nauczania dla szkół 
ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy 

Antonina Telicka-Bonecka, Jarosław Bonecki Odkrywamy świat na nowo. Wiedza o 
społeczeństwie. Program nauczania dla szkół 
ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony 

16 wiedza o kulturze Barbara Łabęcka „Spotkania z kulturą”, program nauczania Wiedzy o 
kulturze dla szkół ponadgimnazjalnych. Nowa Era 

17 podstawy przedsiębiorczości Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w 
zakresie podstawowym. Krok w przedsiębiorczość. 

18 edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma Żyje i działam bezpiecznie. Program nauczania 
edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach 
ponadgimnazjalnych 

19 informatyka Grażyna i Wojciech Hermanowscy Informatyka. Program Nauczania „ Ciekawi Świata” – 
zakres podstawowy. 



Danuta Korman, Grażyna Zawadzka 

 

Informatyka Europejczyka. Program nauczania 
informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres 
rozszerzony 

20 wychowanie fizyczne Renata Kumikowska, Teresa Libiszewska-
Gozdan, Wojciech Ulatowski 

Program nauczania z wychowania fizycznego Umieć-
wiedzieć-chcieć. 

21 wychowanie fizyczne Marzena Kurzak  Edukacja Aktywnego Stylu Życia 

22 wychowanie do życia w 
rodzinie 

Teresa Król Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w 
rodzinie dla klas I-III szkół ponadgimnazjalnych 

23 edukacja medialno - 
artystyczna 

Anna Janczak Autorski program nauczania przedmiotu edukacja 
medialno - artystyczna 

24 podstawy retoryki Anna Janczak Autorski program przedmiotu podstawy retoryki  

25 fizyka dla inżynierów Anna Gumułka Autorski program nauczania przedmiotu 
uzupełniającego fizyka dla inżynierów w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Dąbrowie Tarnowskiej 

26 pomoc przedmedyczna Joanna Wszół Autorski program nauki udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla klas II – III w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 


