
KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

podręczniki na rok szkolny 2020/2021

Klasa matematyczno - fizyczna

Klasa biologiczno - chemiczna

Klasa lingwistyczna

JĘZYK POLSKI „Ponad słowami 1” cz1 i cz2 M. Chmiel, A. Cisowska dla absolwentów szkół
podstawowych 1.1 Wyd. Nowa Era

JĘZYKI OBCE informacja we wrześniu po testach określających poziom

HISTORIA „Historia1 ” liceum i technikum klasa 1. Zakres podstawowy, M. N. Faszcza, R.
Lolo, K. Wiśniewski, Wyd. WSiP

WOS „W centrum uwagi 1” podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum
ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy, A. Janicki, Wyd. Nowa Era

MATEMATYKA „Matematyka 1”podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
zakres podstawowy Nowa Era
klasa matematyczno – fizyczna zakres podstawowy i rozszerzony dla absolwentów szkół
podstawowych, W. Babiański, L.Chańko, K.Wej Wyd. Nowa Era + zbiór zadań

MUZYKA - informacja we wrześniu

BIOLOGIA „Biologia na czasie 1” A. Helmin, J. Holeczek, Wydawnictwo Nowa Era – po szkole
podstawowej, zakres podstawowy
Klasa biologiczno – chemiczna zakres rozszerzony

CHEMIA „To jest chemia1 ”Chemia ogólna i nieorganiczna zakres podstawowy Wyd. Nowa
Era,
klasa biologiczno-chemiczna zakres rozszerzony Nowa Era + zbiór zadań z chemii zakres
rozszerzony Wyd. OE Pazdro,

FIZYKA „Odkryć fizykę 1” zakres podstawowy po szkole podstawowej, M. Braun Wyd. Nowa
Era,
klasa matematyczno-fizyczna zakres rozszerzony” Zrozumieć fizykę1”wyd Nowa Era
(Nowe wydanie)

GEOGRAFIA „Oblicza geografii 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum,
zakres podstawowy, R.Malarz, M.Więckowski wyd Nowa Era
Klasa lingwistyczna zakres rozszerzony

INFORMATYKA – Informatyka na czasie 1.podrecznik dla liceum i technikum zakres
podstawowy wyd.Nowa Era
Klasa A – zakres rozszerzony

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA „Żyję i działam bezpiecznie”, J. Słoma, Wyd. Nowa Era
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