
Podręczniki  2022/2023 
     

 

                                           

KLASA  IV      

     

Przedmiot Autor - tytuł podręcznika - wydawnictwo Klasa 
nr 

dopuszczenia 

Autor i 

nazwa 

programu 

Jęz. polski 
D.Chemperek, A.Kalbarczyk, D.Trześniowski - 

Oblicza epok, WSiP 

a, b, 

c, d, e 

jeszcze nie ma 

podręcznika! 
  

Jęz.francuski 
M.Piotrowska-Skrzypek, M.Sowa - C'est parti! 

4 + ćwiczenia, wyd.Draco 

a, b, 

c, d, e 
(grupa 

francusk

a) 

989/4/2021 

K.Hadło, A.Wasil - 

Program nauczania 

jęz.francuskiego 

C'est parti dla 

uczniów szkół 

ponadpodstawowyc

h 

Jęz. niemiecki 

KONTYNUACJA z klasy trzeciej:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

B.Jarosiewicz, J.Szurmant, A.Wojdat- 

Niklewska - PERFEKT 3. Język niemiecki dla 

liceów i techników, Pearson 

                                          + 

P.Dudek, D.Kin, M.Ostrowska-Polak - zeszyt 

ćwiczeń: PERFEKT 3. Język niemiecki dla 

liceów i techników, Pearson  

                                          

+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

B.Jaroszewicz, J.Szurmant, A.Wojdat-

Niklewska - PERFEKT 4. Język niemiecki dla 

liceów i techników, Pearson 

                                          

+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

P.Dudek, D.Kin, M.Ostrowska-Polak - zeszyt 

ćwiczeń: PERFEKT 4. Język niemiecki dla 

liceów i techników, Pearson  

a, b, 

c, d, e   
(grupa 

niemiec

ka) 

 942/3/2020   

942/4/2021                  

A.Abramczyk - 

Program nauczania 

języka 

niemieckiego. 

Kształtowanie 

kompetencji 

kluczowych na 

lekcjach języka 

niemieckiego w 

liceum 

ogólnokształcącym i 

technikum. 

Jęz. angielski 

S.Kay, V.Jones, R.Hasting, A.Juszko, 

D.Chandler, J.Sosnowska, M.Wieruszewska - 

Repetytorium z języka angielskiego dla liceów 

i techników. Poziom rozszerzony z 

materiałem podstawowym. Wydanie 

jednotomowe. (Pearson) 

a 
w trakcie 

realizacji 

A.Abramczyk, 

A.Pasternak, 

J.Stefańska - 

Program nauczania 

języka angielskiego. 

Kształtowanie 

kompetencji 

kluczowych na 

lekcjach języka 

angielskiego w 

liceum 

ogólnokształcącym i 

technikum 



S.Kay, V.Jones, R.Hasting, A.Juszko, 

D.Chandler, J.Sosnowska, M.Wieruszewska - 

Repetytorium z języka angielskiego dla liceów 

i techników. Poziom podstawowy z 

materiałem rozszerzonym. Wydanie 

jednotomowe. (Pearson) 

b, c, 

d, e 

w trakcie 

realizacji 

A.Abramczyk, 

A.Pasternak, 

J.Stefańska - 

Program nauczania 

języka angielskiego. 

Kształtowanie 

kompetencji 

kluczowych na 

lekcjach języka 

angielskiego w 

liceum 

ogólnokształcącym i 

technikum 

Jęz. 

hiszpański 

M.Spychała-Wawrzyniak, X.Pascual López, 

A.Dudziak-Szukała, A.Kaźmierczak, 

J.C.García Gonzales - Descubre  4, Wyd. 

Draco, Kraków 2021 (podręcznik + zeszyt 

ćwiczeń) 

a, b, 

c, d, e 
996/4/2021 

K.Hardło, 

K.Palonka - 

Program nauczania 

dla szkół 

ponadgimnazjalnych 

(podstawa 

programowa III.2.0)   

Matematyka 

W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska, 

J.Wesołowska - Matematyka 4. Podręcznik dla 

szkół ponadgimnazjalnych, zakres 

podstawowy, Nowa Era 

a, c, 

d, e 
971/4/2022 

D.Ponczek - 

Program nauczania 

matematyki w 

liceum 

ogólnokształcącym  

i technikum w 

zakresie 

podstawowym  

i rozszerzonym 

W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska - 

Matematyka 4. Podręcznik dla szkół 

ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, 

Nowa Era 

b 988/4/2022 

D.Ponczek - 

Program nauczania 

matematyki  

w liceum 

ogólnokształcącym  

i technikum w 

zakresie 

podstawowym  

i rozszerzonym 

Fizyka 

M.Fiałkowska, B.Sagnowska, J.Salach - Fizyka 

4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum, zakres rozszerzony, WSiP  

                                         +  

Zbiór zadań: Fizyka klasa 4, zakres 

rozszerzony WSiP 

b 
(grupa 

fizyczna

) 

632/3/2014   

Chemia 

KONTYNUACJA podręcznika: 

M.Litwin, S.Styka-Wlazło, J.Szymońska - To 

jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik 

dla liceum ogólnokształcącego i technikum, 

zakres rozszerzony, Nowa Era  

                                         +  

Maturalne karty pracy 

d 991/2/2020 

M.Litwin, S.Styka-

Wlazło, 

J.Szymońska - To 

jest chemia. 

Program nauczania 

chemii  

w zakresie 

rozszerzonym dla 

liceum 

ogólnokształcącego  

i technikum  

Biologia 

F.Dubert, M.Jurgowiak, W.Zamachowski - 

Biologia na czasie 4. Podręcznik dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum, zakres 

rozszerzony, Nowa Era 

                                            + 

B.Grądzki, A.Krotke, A.Tyc - Biologia na 

czasie 4. Maturalne karty pracy dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum, zakres 

rozszerzony, Nowa Era 

d 1010/4/2022 

Program nauczania 

biologii dla liceum 

ogólnokształcącego 

i technikum w 

zakresie 

rozszerzonym. 

Biologia na czasie. 



Geografia 

T.Rachwał, C.Adamiak, M.Świtoniak, P.Kroh - 

Oblicza geografii 4. Podręcznik dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum, zakres 

rozszerzony, Nowa Era 

a 

b 
(grupa 

ekonomi

czna)  
c 

w trakcie 

procedury 

MEiN 

E.Wilczyńska -  

Program nauczania 

geografii  

w szkole 

ponadgimnazjalnej – 

zakres rozszerzony 

Historia 

P.Szlanta, A.Zawistowski - Historia kl.4. 

Podręcznik do liceum i technikum, zakres 

podstawowy, WSiP 

a, e     

J.Choińska-Mika, P.Szlanta, A.Zawistowski - 

Historia kl.4. Podręcznik do liceum i 

technikum, zakres rozszerzony, WSiP 

b, c, d     

Religia 
(red.) J.Szpet, D. Jackowiak - Moje miejsce w 

rodzinie, Wydawnictwo Święty Wojciech 

f, g, 

h, i, j 

AZ-43-01/10-

PO-1/14 
Świadek Chrystusa 

 


