
KLASA IV – technikum pięcioletnie 
wszystkie zawody 
przedmiot tytuł/autor  wydawnictwo 

język polski „Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 3. Część 2. Liceum i technikum. Zakres podstawowy 
i rozszerzony”/ Chemperek, Kalbarczyk, Trześniowski  

WSiP 

język angielski/ język 
angielski rozszerzony 

podręcznik zostanie podany we wrześniu, po ustaleniu z nauczycielem - 

język francuski podręcznik tylko dla grupy francuskiej;  kontynuacja podręcznika „En Action 2. Podręcznik” / Himber, Gallon 
+ „En Action 2. Zeszyt ćwiczeń” / Himber, Gallon  

Hachette 

język niemiecki podręcznik tylko dla grupy niemieckiej; kontynuacja podręcznika „Perfekt 3” (podręcznik + ćwiczenia)/ 
Jaroszewicz [i in.]  

Pearson 

historia „Poznać przeszłość  4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres 
podstawowy” / Kłaczkow, Roszak 

Nowa Era 

wiedza o społeczeństwie „W centrum uwagi 1. Podręcznik do WOS dla liceum i technikum. Zakres podstawowy/ Janicki, Kięczkowska, 
Menz 

Nowa Era 

geografia obowiązują 2 zestawy (podręcznik  + karty pracy): „Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum i technikum. 
Zakres podstawowy”/ Rachwał [i in.] + „Oblicza geografii 2. Karty pracy dla ucznia. Zakres podstawowy”/ 
Maciążek oraz „Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy”/ Adamiak [i in.] 
+ „Oblicza geografii 3. Karty pracy dla ucznia. Zakres podstawowy”/ Maciążek  

Nowa Era 

fizyka obowiązują dwa zestawy (podręcznik + karty pracy): kontynuacja podręcznika „Okryć fizykę 2. Podręcznik do 
fizyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy / Braun, Śliwa + „Odkryć fizykę 2. Karty pracy ucznia do 
fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” / Piotrowski, Kondratowicz oraz 
„Odkryć fizykę 3. Podręcznik do fizyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy / Braun, Śliwa + „Odkryć 
fizykę 3. Karty pracy ucznia do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”/ 
Piotrowski, Kondratowicz 

Nowa Era 

matematyka obowiązują dwa podręczniki: kontynuacja podręcznika z kl. III „MATeMAtyka 3. Podręcznik dla liceum . 
Zakres podstawowy” / Babiański [i in.] oraz „MATeMAtyka 4. Podręcznik dla liceum . Zakres podstawowy” / 
Babiański [i in.] 

Nowa Era 



religia brak podręcznika - 

przedmioty zawodowe brak podręczników lub zostaną podane we wrześniu - 
 


