
KLASA I – technikum pięcioletnie 
 

technik budownictwa  

technik wykończenia wnętrz  

technik dekarz  

technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
technik elektryk  

technik pojazdów samochodowych 
przedmiot  tytuł/autor     wydawnictwo 
język polski  obowiązują 2 podręczniki: „Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 1. Liceum WSiP 

           

  i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony” / Chemperek, Kalbarczyk, Trześniowski oraz  
         

  „Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 2. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i  

  

rozszerzony” / Chemperek, Kalbarczyk, Trześniowski  UWAGA! Można zakupić używane  
podręczniki z ubiegłego roku lub z nowej edycji 2022. Obie wersje są dopuszczalne.  

język angielski/ język  podręcznik zostanie podany we wrześniu, po podziale klasy na grupy językowe - 
angielski rozszerzony           

język francuski  podręcznik zostanie podany we wrześniu, po podziale klasy na grupy językowe - 

język niemiecki  podręcznik zostanie podany we wrześniu, po podziale klasy na grupy językowe - 

plastyka  „Spotkania ze sztuką” / Mrozkowiak, Ipczyńska Nowa Era 

historia  podręcznik zostanie podany we wrześniu (ze względu na zmianę podstawy programowej) - 
historia i teraźniejszość  podręcznik zostanie podany we wrześniu (ze względu na zmianę podstawy programowej) - 
biologia  obowiązują 2 zestawy (podręcznik i ćwiczenia): „Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum Nowa Era 

       

  ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”/ Helmin, Holeczek +  „Biologia na czasie 1.  

  Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” / Januszewska-  
  Hasiec oraz „Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres  
      

  podstawowy”/  Helmin,  Holeczek  +  „Biologia  na  czasie  2.  Karty  pracy  ucznia  dla  liceum  

  ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” / Kaczmarek [i in.]  

chemia  „To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego Nowa Era 
  i technikum. Zakres podstawowy” / Hassa [i in.]  



matematyka 

MATeMAtyka 1. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres 
podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe /Karolina Wej, Lech Chańko, Wojciech 
Babiański (pomarańczowa grafika) Nowa Era 

   

informatyka brak podręcznika - 
edukacja dla brak podręcznika - 
bezpieczeństwa   

religia brak podręcznika - 

przedmioty zawodowe brak podręczników lub zostaną podane we wrześniu -  

https://www.taniaksiazka.pl/autor/karolina-wej
https://www.taniaksiazka.pl/autor/lech-chanko
https://www.taniaksiazka.pl/autor/wojciech-babianski
https://www.taniaksiazka.pl/autor/wojciech-babianski

