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Liceum trzyletnie – klasa 3 
 

Nr 

programu 
Przedmiot 

Poziom 

nauczania 
Tytuł 

Wydawnictwo/Autor 

programu/Uwagi 

1-MOS Język polski podstawowy Ponad słowami. Program nauczania przedmiotu język polski w liceum       

i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. 

Nowa Era 

rozszerzony 

2-MOS 

Język angielski 

podstawowy Program nauczania języka angielskiego IV etap edukacyjny. Poziom 

IV.1 dla kontynuujących naukę na podbudowie III etapu. 

Pearson 

3-MOS  

rozszerzony 

Program nauczania języka angielskiego dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum. IV etap edukacyjny. Poziom IV.1 

na podbudowie wymagań poziomu III.1 dla III etapu. 

Pearson 

4-MOS 

Język niemiecki 

podstawowy Program nauczania języka niemieckiego IV etap edukacyjny. Poziom 

IV.O dla rozpoczynających naukę. 

Hueber 

5-MOS  

rozszerzony 

Program nauczania języka niemieckiego dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum. IV etap edukacyjny. Poziom IV.1 

na podbudowie wymagań poziomu III.1 dla III etapu. 

Hueber 

6-MOS Język rosyjski podstawowy Program nauczania języka rosyjskiego. IV etap edukacyjny. Poziom 

IV.O dla rozpoczynających naukę. 

WSiP 

7-MOS Język francuski podstawowy Program nauczania języka francuskiego. IV etap edukacyjny. Poziom 

IV.O dla rozpoczynających naukę. 

Hachette 

8-MOS Język hiszpański podstawowy Aula Internacional. Program nauczania języka hiszpańskiego jako 

drugiego języka dla liceum ogólnokształcącego i technikum 

Klett/ Izabela Kusicielek 

9-MOS Historia rozszerzony Program nauczania historii w zakresie rozszerzonym dla 

liceum ogólnokształcącego i technikum „Zrozumieć przeszłość” 

Nowa Era 

10-MOS Wiedza 

o społeczeństwie 

rozszerzony W centrum uwagi – zakres rozszerzony. Program nauczania wiedzy  

o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym dla liceum i technikum  

Nowa Era 



 

Nr 

programu 
Przedmiot 

Poziom 

nauczania 
Tytuł 

Wydawnictwo/Autor 

programu/Uwagi 

11-MOS Matematyka podstawowy 

rozszerzony 

„Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla liceum   

i technikum. Poziom podstawowy i rozszerzony 

Gdańskie Wydawnictwo 

Oświatowe 

12-MOS Biologia rozszerzony „Biologia na czasie”. Program nauczania biologii w zakresie 

rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych 

Nowa Era/Urszula Poziomek 

13-MOS 

 

Geografia rozszerzony Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla 

liceum ogólnokształcącego  i technikum - „Oblicza geografii” 

Nowa Era/Ewa Maria Tuz 

Dawid Szczypiński 

14-MOS Wychowanie 

fizyczne 

podstawowy Autorski program nauczania „Zdrowie. Sport. Rekreacja” Program własny 

 

15-MOS 

Historia 

i społeczeństwo 

 

podstawowy 

Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu Historia i 

społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Liceum Ogólnokształcące i 

technikum. 

 

Nowa Era 

16-MOS Przyroda podstawowy Program nauczania przedmiotu uzupełniającego przyroda dla szkół 

ponadgimnazjalnych.  

Nowa Era 

17-MOS Etyka podstawowy Program nauczania etyki dla szkół ponadgimnazjalnych – „Etyka dla 

myślących” 

Czarna Owca 

18-MOS Religia podstawowy Być świadkiem Zmartwychwstałego w świecie Wydawnictwo Katechetyczne 

19-MOS Filozofia rozszerzony Odkrywamy na nowo. Program nauczania Filozofii. Operon Magdalena Gajewska, 

Krzysztof Sobczak 

20-MOS Historia sztuki rozszerzony Program nauczania przedmiotu historia sztuki dla liceum i technikum 

w zakresie rozszerzonym 

Nowa Era 
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Liceum czteroletnie – klasa 1, 2, 3 
 

Nr 

programu 
Przedmiot 

Poziom 

nauczania 
Tytuł 

Wydawnictwo/autor/ 

uwagi 

 

1-SOS 

 

Język polski 

podstawowy 

rozszerzony 

Sztuka wyrazu. Program nauczania języka polskiego w 

czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim 

technikum  

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

Barbara Pałasz 

 

2-SOS 

 

Język angielski 

podstawowy 

rozszerzony 

Program nauczania języka angielskiego dla 

liceum  ogólnokształcącego i technikum. Poziom III.1.P i III.1.R 

Insight Pre-Intermediate 

 

Oxford 

 

3-SOS 

 

Język niemiecki 

 

podstawowy 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum 

ogólnokształcącego i klas I-V technikum. 

Schritte international Neu 1 SIN 1 III.2 

 

Hueber 

 

4-SOS 

 

Język francuski 

 

podstawowy 

Program nauczania języka francuskiego dla liceum i technikum 

– dla uczniów początkujących oraz kontynuujących naukę         

w wymiarze 2 godzin tygodniowo i więcej 

Hachette Français Langue 

Étrangère 

5-SOS Język hiszpański podstawowy Aula Nueva. Program nauczania języka hiszpańskiego jako 

drugiego języka dla liceum ogólnokształcącego i technikum 

Klett/ Izabela Kusicielek kl.2 i 3 

6-SOS Język hiszpański podstawowy Program nauczania języka hiszpańskiego Descubre dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych 

Draco/Karolina Hadło, Katarzyna 

Palonka/ kl.1 

 

7-SOS 

 

Język rosyjski 

 

podstawowy 

Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego języka      

w liceum ogólnokształcącym i technikum (zgodny z wariantami 

podstawy programowej III.2.0 i III.2)  

 

WSiP/Renata Broniarz 



 

Nr 

programu 
Przedmiot 

Poziom 

nauczania 
Tytuł 

Wydawnictwo/autor/ 

uwagi 

8-SOS 

 

Historia podstawowy 

 

„Poznać przeszłość”. Program nauczania historii w zakresie 

podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum 

Nowa Era 

9-SOS Historia rozszerzony „Zrozumieć przeszłość”. Program nauczania historii w zakresie 

rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum 

Nowa Era 

 

10-SOS 

 

Wiedza 

o społeczeństwie 

 

podstawowy 

 

W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie 

w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego             

i technikum 

 

Nowa Era/Barbara Furman 

 

11-SOS 

 

Wiedza  

o społeczeństwie 

 

rozszerzony 

W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie 

dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie 

rozszerzonym ze zintegrowanymi treściami z zakresu 

podstawowego 

 

Nowa Era/Barbara Furman 

 

12-SOS 

 

Plastyka 

 

podstawowy 

Spotkania ze sztuką. Program nauczania przedmiotu plastyka 

dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego 

technikum 

 

Nowa Era 

 

13-SOS 

 

Matematyka 

 

podstawowy 

rozszerzony 

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla 

liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony 

dostosowany do podstawy programowej ze stycznia 2018 r. 

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

14-SOS Fizyka podstawowy Program nauczania fizyki "Odkryć fizykę" - dla szkół 

ponadpodstawowych, zakres podstawowy 

Nowa Era 

 

15-SOS 

 

Chemia 

 

podstawowy 

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum − To jest chemia 

Romuald Hassa, Aleksandra 

Mrzigod, Janusz Mrzigod 

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło 

16-SOS Biologia podstawowy 

 

Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego          

i technikum. Zakres podstawowy. Biologia na czasie 

Nowa Era 

 

17-SOS Biologia rozszerzony Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego         

i technikum. Zakres rozszerzony. Biologia na czasie 

Nowa Era 

18-SOS Geografia podstawowy 

 

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla 

liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii 

Nowa Era 

 

19-SOS Geografia rozszerzony Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla 

liceum ogólnokształcącego i liceum – Oblicza geografii 

Nowa Era 

20-SOS Informatyka podstawowy Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły 

ponadpodstawowej. 

Migra 



 

Nr 

programu 
Przedmiot 

Poziom 

nauczania 
Tytuł 

Wydawnictwo/autor/ 

uwagi 

21-SOS Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

podstawowy Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania dla szkoły 

ponadpodstawowej  

Nowa Era 

22-SOS Wychowanie 

fizyczne 

podstawowy Aktywność fizyczna i zdrowie. Program nauczania wychowania 

fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II 

stopnia 

Krzysztof Warchoł 

23-SOS Wychowanie 

fizyczne 

podstawowy Magia zdrowia – program wychowania fizycznego. 4-letnie 

liceum, 5-letnie technikum, szkoła branżowa I i II stopnia 

Urszula Białek 

Joanna Wolfart-Piech 

 

24-SOS 

 

Filozofia 

 

podstawowy 

Program nauczania filozofii dla czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum. Spotkania          

z filozofią 

 

Nowa Era 

25-SOS Filozofia  rozszerzony Program nauczania filozofii dla liceum ogólnokształcącego          

i technikum w zakresie rozszerzonym 

Operon 

26-SOS Etyka podstawowy „Etyka dla myślących” - Program nauczania etyki dla szkół 

ponadpodstawowych 

Czarna Owca 

27-SOS Religia podstawowy Wy jesteście światłem świata dla  liceum czteroletnie                    

i technikum pięcioletnie. 

Ks. Piotr Tomasik 

28-SOS Podstawy 

przedsiębiorczości 

podstawowy Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum – Krok w przedsiębiorczość 

Nowa Era 

29-SOS Filozofia społeczna podstawowy Filozofia społeczna z elementami filozofii politycznej  Magdalena Gawin 

- program własny 

30-SOS Kultura antyczna podstawowy Porta Latina nova. Program nauczania języka łacińskiego             

i kultury antycznej dla liceum ogólnokształcącego 

PWN 

31-SOS Język łaciński podstawowy Cognoscite. Program nauczania języka łacińskiego i kultury 

antycznej. III etap edukacyjny (szkoły ponadpodstawowe) 

Draco 
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