
Wykaz podręczników dla I c liceum – klasa: dziennikarsko-ogólna 

obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 

 

W grupie dziennikarskiej obowiązuje podręcznik dla rozszerzenia z j. polskiego, 

j. angielskiego, informatyki. 

W grupie ogólnej rozszerzenia z przedmiotów: j. polski, matematyka, historia. 

Biologia –  Helmin A., Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum… Zakres podst., „Nowa Era” 

                    + karty pracy ucznia – zakres podstawowy    

Chemia – Hassa R „To jest chemia”. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podst.,”Nowa Era” 

Edukacja dla bezpieczeństwa – Słoma J., „Żyję i działam  bezpiecznie” podręcznik … 

                                                              Wydaw. „Nowa Era” 

Filozofia  -  Bokiniec M., „Spotkania z filozofią” . Podręcznik do filozofii dla liceum… Zakres  podstawowy. 

                        Wydaw. „ Nowa Era” 

Fizyka   -    Lehman  L.,  Fizyka 1. Podręcznik dla liceum… Zakres  podstawowy.  WSiP 

Geografia  - Malarz R., Oblicza geografii 1.  Podręcznik  dla liceum... Zakres   podst. „Nowa  Era” 

                         Maciążek K., Karty pracy ucznia dla liceum…, zakres podstawowy.  „Nowa Era”   

                     Atlas geograficzny dla szkół ponadpodstawowych . Wydaw. „Nowa Era” 

Historia    -   Pawlak M., „Poznać przeszłość1”: podręcznik do historii dla liceum i …Zakres podst. 

                      Wydaw. „Nowa Era”  -część dziennikarska 

                          „Poznać przeszłość 1” karty pracy ucznia do historii dla liceum... zakres podstawowy 

                           Wydaw.   „Nowa Era”-część dziennikarska 

                           Kulesza R., „Zrozumieć przeszłość 1”. Podręcznik do historii dla liceum…. Zakres   

                            rozszerzony.  Wydaw. „Nowa Era”  – część ogólna 

                          „Zrozumieć przeszłość 1” . maturalne karty pracy zakres rozszerzony.  -  część ogólna 

J. polski    - Chemperek  D., „Oblicza epok” 1. Cz.1 i 2.podręcznik do  liceum.. Zakres podstawowy 

                         i rozszerzony . Wydaw. WSiP, 2019 

                         Nowak E. Karty pracy j. polski klasa I : Starożytność-Oświecenie, WSiP 2019 

Wiedza o społeczeństwie – „W centrum uwagi 1” . Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum….    

                                             Zakres podstawowy. Wydaw. „ Nowa Era” 

J. angielski -    Reilly P.  „Focus Second Edition” : podręcznik do …Wydaw „Pearson” 

                           „ My Perspectives”. Podręcznik do..  Wydaw. „Nowa Era” 

                            Zakup podręcznika we wrześniu w zależności od stopnia zaawansowania 

J. hiszpański  - Spychała M., „Descubre 1 . Curso de Espaniol. Wydaw. „Draco” 

J. niemiecki  - Kryczyńska- Pham A., „Effekt  1” lub „Effekt 2”: podręcznik .. WSiP + ćwiczenia. 

                              Zakup podręcznika we wrześniu w zależności od stopnia zaawansowania klasy/grupy 

Matematyka  - Kurczab M., Matematyka 1. Podręcznik do liceów i… Poziom podstawowy. 

                               Oficyna Edukacyjna Krzysztof  Pazdro + zbiór zadań - część dziennikarska 

                                Kurczab M., Matematyka 1. Podręcznik do liceów i… Zakres rozszerzony 

                               Oficyna Edukacyjna Krzysztof  Pazdro + zbiór zadań  -  część ogólna 

Informatyka – Mazur J. „Informatyka na czasie 1„. Podręcznik dla liceum. Zakres podstawowy. 

                                 Wydaw. „ Nowa Era” 

                               Mazur J. „Informatyka na czasie 1„. Podręcznik dla liceum. Zakres rozszerzony 

                                 Wydaw. „ Nowa Era”  – część dziennikarska 

Religia  -  „Szukam wolności” cz I i II red. ks. R Mazur  Wydaw.  św. Wojciecha 


