
Wykaz podręczników dla klasy II liceum obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 

Biologia   -  „Biologia na czasie” 2 : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych… Zakres podstawowy. 

                         Wydaw. „Nowa Era”+  karty pracy ucznia 2. Zakres podstawowy.  Wydaw. „Nowa Era”. 

                         - kl. II a,b,c 

Chemia   -   Janiuk R.M.”Chemia” 2 : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres  podstawowy 

                      Wydaw. WSiP –  kl. II a,b,c 

Fizyka     -    Lehman  L., Fizyka 2. Podręcznik do liceum… dla szkół ponadpodstawowych.  Zakres    

                           podstawowy.  WSiP –  kl.  II a, b, c 

                          Fiałkowska M. ,” Z fizyką w przyszłość 1” .Podręcznik  do liceum ...dla szkół 

                           ponadgimnazjalnych.  Zakres  rozszerzony . Wydaw. WSiP - kl. II f        

Geografia -  Malarz R. „Oblicza geografii 1.” : podręcznik … Zakres rozsz.  Szkoły ponadgimnazjalne 

                         „Nowa Era”-  kl. II d 

                           Cichoszewski K.,  „Oblicza geografii 1.” Maturalne karty pracy . Zakres rozsz.  Szkoły 

                            Szkoły ponadgimnazjalne.   „Nowa Era”-  kl. II d 

                           Rachwał T., Oblicza geografii 2.” : podręcznik … Zakres rozsz.  Szkoły  ponadgimnazjalne 

                          „Nowa Era” - kl. II d 

                           Brożyńska J.,Oblicza geografii 2.” Maturalne karty pracy 2.  Zakres rozsz.  Szkoły       

                          ponadgimnazjalne. „Nowa Era” - kl. II d 

                            Rachwał T., Oblicza geografii 2.” : podręcznik … Zakres podst.  Szkoły  ponadpodstawowe 

                          „Nowa Era” - kl. II a,b,c 

                            Maciążek K. „Oblicza geografii 2.,Karty pracy ucznia dla liceum. Zakres podst. Szkoły 

                            ponadpodstawowe. Wydaw. „Nowa Era” - kl. II a,b,c 

                             Rachwał T., Oblicza geografii 2.” : podręcznik … Zakres rozsz.  Szkoły  ponadpodstawowe 

                            „Nowa Era” -  kl. II a,b, 

                            Feliniak V.,Oblicza geografii 2.” Maturalne karty pracy . Zakres rozsz.   

                            Szkoły ponadpodstawowe   „Nowa Era”-  kl..II a,b       

Historia     -   „Poznać przeszłość 2”: podręcznik ….Zakres podstawowy. Wydaw. „Nowa Era” - kl. II a,b,c 

                          „Poznać przeszłość 2” Karty pracy ucznia dla....Wydaw. „Nowa Era” kl. II a,b,c 

Historia i społeczeństwo - Maćkowski T., „Poznać przeszłość”. Ojczysty … podręcznik.   

                                     „Nowa Era” - kl. II d,e,f, 

                                     Janicka I., „Poznać przeszłość”. Rządzący i …podręcznik  „Nowa Era”-  kl. II d,e,f 

 Informatyka –  Mazur J. „Informatyka na czasie 2” podręcznik dla szkół ponadpodstawowych zakres     

                                  podstawowy .Wydaw. „Nowa Era” 

                                 Talaga Z „Informatyka na czasie 1” podręcznik dla liceum zakres rozszerzony. 

                                    Wydaw. „Nowa Era” - kl II b,c 

                                  Koba G., Informatyka  dla szkół  ponadgimnazjalnych.  Zakres  rozszerzony 

                                 Wydaw. MIGRA  - kl. II e,f 

Język angielski -  Brayshaw  D.,„Focus Second Edition 3” : podręcznik do Wydaw „Pearson” -  kl. II c 

                                    „ My Perspectives”.1  Podręcznik do..  Wydaw. „Nowa Era” kl. II a,,b,d,e,f 

                                    „ My Perspectives”.2  Podręcznik do..  Wydaw. „Nowa Era” - kl. II a, b 

                                     Rosińska M., Repetytorium dla  uczniów liceum... poziom podstawowy i rozszerzony. 



                                     Wydaw Macmillan   - kl. II d,e, f 

Język hiszpański -  Spychała M., „Descubre A1.1 . Curso de Espaniol. Wydaw. „Draco” - kl. II a,b,c 

                                        Spychała M., „Descubre 1 . Curso de Espaniol. Wydaw. „Draco” -  kl. II d,e,f 

Język niemiecki  - Kryczyńska-Pham A., „„Fokus 2” : podręcznik  i ćwiczenia…. WSiP- kl. II f 

                                      Kryczyńska-Pham A., „„Fokus 3” : podręcznik  i ćwiczenia…. WSiP – kl. II d/e 

                                      Kryczyńska- Pham A., „Effekt 2”: podręcznik i ćwiczenia .. WSiP  - kl. II b /c 

                                       Kryczyńska- Pham A., „Effekt 3”: podręcznik i ćwiczenia .. WSiP  - kl. II a 

 Język polski        - Paczoska E. „Przeszłość to dziś”2  cz. 1.Podręcznik do liceum… Zakres podstawowy i 

                                     rozszerzony, szkoły ponadgimnazjalne. Wydaw.  „Stentor”, 2015 lub 2016.- kl. II d. e, f        

                                     Kopciński J. „Przeszłość to dziś 2. Cz.2. Zakres podstawowy i 

                                     rozszerzony, szkoły ponadgimnazjalne. Wydaw.  „Stentor”,  2016.- kl. II d. e, f) 

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

                                    i rozszerzony . Wydaw. WSiP, 2020. - kl .II a, b, c, 

                                     Karty pracy j. polski klasa II : Preromantyzm – pozytywizm WSiP, 2020 - kl II a, b, c 

Matematyka  -  Antek M., „Prosto do matury”2.  Podręcznik dla szkół ponadgminazjalnych. 

                               Poziom podstawowy. Wydaw. „Nowa Era” - kl. II d, e 

                                Antek M., „Prosto do matury”2.  Podręcznik dla szkół ponadgminazjalnych. 

                               Poziom podstawowy i rozszerzony. Wydaw. „Nowa Era” -  kl. II f    

                               Kurczab M., Matematyka 2. Podręcznik do liceów i… Poziom podstawowy. 

                               Oficyna Edukacyjna Krzysztof  Pazdro + zbiór zadań – kl. II a,b,c 

Podstawy przedsiębiorczości – Rachwał T., „Krok w przedsiębiorczość”: podręcznik dla liceum...dla 

                             absolwentów szkół podstawowych Wydaw  „Nowa Era” – kl. II a,b,c 

Przyroda    -     Galikowski M. „Przyroda” 1.  Wydaw  „Nowa Era” - kl. II f  - część ogólna 

                             Jagodnicka A.  „Przyroda” 1 Karty pracy ucznia – fizyka, chemia. „Nowa Era” - kl. II f -część 

                             ogólna 

                             Galikowski M. „Przyroda” 2  Wydaw  „Nowa Era” - kl. II f -część ogólna 

                              Kobyłecka J., „Przyroda” . Karty pracy ucznia – biologia, geografia. „Nowa Era”-  kl. II f - 

                              część ogólna 

Religia  -  „Moje miejsce w świecie” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych pod  red. J. Szpeta.   

                       Wydaw.  św. Wojciech -  kl. II d,e,f 

                       „Moje miejsce w Kościele” podręcznik dla szkół ponadpodstawowych pod  red. J. Szpeta.   

                        Wydaw.  św. Wojciech -  kl. II a, b ,c 

Wiedza o społeczeństwie – Batorski .M., „ Ciekawi świata”1. Wiedza o społeczeństwie :                                                     

                                                      podręcznik. Zakres  rozszerzony.  Wydaw. „Nowa Era” - II d, e -część 

                                                        policyjna                

                                                    „W centrum uwagi 2” . Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum….    

                                             Zakres podstawowy. Wydaw. „ Nowa Era”  - kl. II a,b,c 

                                                     „W centrum uwagi 2” . Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum….    

                                             Zakres rozszerzony. Wydaw. „ Nowa Era” - kl. II 


