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PO GIMNAZJUM 
Podręczniki dla klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 
 
biologia 
 
Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski „Biologia na czasie” podręcznik, 
zakres podstawowy + karty pracy – wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia MEN 450/2012/2015; wszystkie 
klasy 1. 
 
Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław 
Zamachowski „Biologia na czasie część 1” podręcznik, zakres rozszerzony + maturalne karty pracy – 
wyd. Nowa Era 564/1/2012/2015; klasy 1C3, 1D3 (realizacja w drugim półroczu) 
 
chemia 
 
Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia 1” podręcznik + karty pracy, za-
kres podstawowy – wyd. Nowa Era, 438/2012/2015; wszystkie klasy 1. 
 
Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska „To jest chemia 1” podręcznik, zakres rozsze-
rzony – wyd. Nowa Era, 528/1/2012/2015; klasy 1C3 
Krzysztof M. Pazdro, Anna Rola-Noworyta „Zbiór zadań z chemii dla liceum i technikum - zakres roz-
szerzony” – wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro; klasy 1C3 
 
fizyka 
 
pod red. Marii Fiałkowskiej „Świat fizyki” podręcznik, zakres podstawowy - wyd. WSIP, 394/2011/2015; 
wszystkie klasy 1. 
 
geografia 
Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann „Oblicza geografii” podręcznik, zakres podstawowy – wyd. 
Nowa Era, 433/2012/2014; wszystkie klasy 1. 
 
historia 
 
Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński „Historia. Po prostu” podręcznik, zakres podsta-
wowy – wyd. WSiP, 558/2012; wszystkie klasy 1. 
 
informatyka 
 
Grażyna Hermanowska, Wojciech Hermanowski „Ciekawi świata” podręcznik, zakres podstawowy – 
wyd. Operon, 520/2012/2015; wszystkie klasy 1. 
 
język angielski 
 
Podręczniki dla klas pierwszych zostaną ustalone po przeprowadzeniu testów umiejętności we wrze-
śniu 2019 r. i podziale uczniów na grupy. 
Wybór podręcznika i jego poziomu zależy od grupy. 
 
język hiszpański 
 
Poziom podręczników zostanie ustalony po testach umiejętności we wrześniu 2019 r. w klasach 1 (A, 
B, C, D, E i F) 
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Małgorzata Spychała, Xavier Pascual López „Descubre” podręcznik + ćwiczenia - wyd. Draco 
 
Klasa 1H3 dwujęzyczna 
Poziom podręczników zostanie ustalony we wrześniu 2019 r. 
Concha Moreno, Piedad Zurita „Nuevo Avance”podręcznik – wyd. Sgel 
 
język niemiecki 
 
Podręczniki dla klas zostaną ustalone po przeprowadzeniu testów umiejętności we wrześniu 2019 r. i 
podziale uczniów na grupy. 
Wybór podręcznika i jego poziomu zależy od grupy. 
„Matura podstawowa – repetytorium” – wyd. Pearson 
„Motive neu 2” podręcznik – wyd. WSiP; klasa 1B3 
 
język polski 
 
Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa „Ponad słowami” podręcznik, zakres podstawowy i rozszerzony 
klasa 1, część 1 i część 2 – wyd. Nowa Era, 425/1/2012/2015 i 425/2/2012/2015; wszystkie klasy 1. 
 
matematyka 
 
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „Matematyka 1” podręcznik oraz zbiór zadań, zakres 
podstawowy – wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 412/1/2012; klasy 1C3, 1E3, 1H3 
 
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „Matematyka 1” podręcznik i zbiór zadań, zakres pod-
stawowy i rozszerzony – wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 563/1/2012; klasy 1A3, 1B3, 1D3, 
1F3 
 
wiedza o społeczeństwie 
 
Arkadiusz Janicki „W centrum uwagi” podręcznik, zakres podstawowy – wyd. Nowa Era, 
505/2012/2015; wszystkie klasy 1. 
 


