
Szkolny zestaw programów nauczania   na rok szkolny 2017/18 

Przedmioty ogólnokształcące  
 

Przedmiot  Tytuł programu/Wydawnictwo  Autor 

Język polski dla klas I II  NOWE. Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka  Katarzyna Olejnik  

Język polski dla klas  
III IV  

Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, 
technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Stentor 

 

Zofia Starownik 

Język angielski 
 
 

Program nauczania języka angielskiego dla IV etapu edukacyjnego(szkoła ponadgimnazjalma) 
poziomy IV.1.P (zakres podstawowy), IV.1.R( zakres rozszerzony) 

 na podbudowie III etapu edukacyjnego. Macmillan 

Milada Krajewska 

Język niemiecki 
 

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i 
technikum. Kurs podstawowy na poziomie IV 0 . Nowa Era 

 

Anna Jaroszewska 
 
 

Język francuski 
 
 

Program nauczania języka francuskiego dla szkól ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym i 
kontynuacyjnym według nowych wytycznych podstawy programowej Hachette 

Magdalena Darmoń 

Język rosyjski 
 

Program nauczania języka rosyjskiego  w szkołach  ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy. PWN Agata  Buchowiecka-Fudała 

Wok „Spotkania z kulturą” Program nauczania wiedzy o kulturze  w liceach i technikach  
Nowa Era 

Barbara Łabęcka 

Historia Program nauczania do historii dla szkól ponadgimnazjalnych. Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres 
podstawowy. Nowa Era 

 

Marek Jekel 

Wiedza o 
społeczeństwie 

Wiedza s społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy 
.Operon. 

Beata Freier –Pniok 

Historia i społeczeństwo  Poznać przeszłość. Program nauczania historia i społeczeństwo .dziedzictwo epok. Nowa era.  
 Katarzyna Panimasz 

Podstawy 
przedsiębiorczości 

Podstawy przedsiębiorczości-program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Operon Jolanta Kijakowska 

Geografia Geografia-program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych , 
 zakres podstawowy. Operon 

Agata Łazarz, Zbigniew Zaniewicz 

Geografia  Geografia -program nauczania dla szkól ponadgimnazjalnych . zakres rozszerzony  Joanna Podsiadło  

Biologia Biologia. Po prostu. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół 
ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. WSiP. 

Karolina Archacka, Rafał Archacki, 
Krzysztof Spalik, J.Stocka 

Chemia Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. Nowa Era Romuald Hassa 

Fizyka Program nauczania fizyki dla klas I  do podręcznika „Świat Fizyki”  zakres podstawowy. Zamkor Maria Fijałkowska 

Matematyka dla klas I  Matematyka. Poznać, zrozumieć. Zakres podstawowy .WSiP. A.Przychoda, Z.Łaszczyk 



Matematyka dla klas II 
III IV 

Matematyka-program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. Nowa Era Dorota Ponczek 

Matematyka  Matematyka –program dla szkól ponadgimnazjalnych  rozszerzony. Nowa Era  Dorota Ponczek 

Informatyka Po prostu Informatyka. WSiP Zbigniew Nowakowski 

Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Program nauczania dla szkoły ponadgimnazjalnej, Edukacja dla bezpieczeństwa . Operon 

Anna Nowak-Kowal 

Etyka Program nauczania etyki. Zakres podstawowy. Operon 

Paweł Kołodziński 

 

Religia 
 

Program nauczania religii Świadek Chrystusa. Zatwierdzony przez KEP 

Wychowanie fizyczne „Ja-Zdrowie-Ruch” program z wychowania fizycznego do IV etapu edukacyjnego Małgorzata Plichcińska 

Wychowanie dożycia w 
rodzinie 

Program wychowania do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Rubikon 
 

Teresa Król, Maria Ryś 

 
Kształcenie zawodowe/ tytuły programów  

Zawód Tytuł programu Autor Przedmioty 

technik obsługi 
turystycznej 

 

Program nauczania dla zawodu 
technik obsługi turystycznej 

422103 o strukturze 
przedmiotowej. 

 

mgr Barbara Steblik- Wlaźlak, mgr Maria Napiórkowska-
Gzula, mgr Rafał Ryszelewski 
 

Podstawy turystyki 
Podstawy działalności gospodarczej w turystyce 
Geografia turystyczna  
Marketing usług turystycznych  
Organizacja imprez i usług turystycznych 
Język angielski w turystyce  
Obsługa turystyczna   
Obsługa informatyczna w turystyce  

technik hotelarstwa   Program nauczania dla zawodu 
technik hotelarstwa 422402 o 

strukturze przedmiotowej   

 
Autorzy: mgr Barbara Cymańska-Garbowska, mgr Danuta 
Witrykus, mgr Grzegorz Wola 

 

Podstawy hotelarstwa 
Działalność recepcji 
Pracownia hotelarska 

technik ekonomista   Program nauczania dla zawodu 
technik ekonomista 331403 o 
strukturze przedmiotowej  

 
 

Autorzy: mgr Edyta Kozieł, mgr Barbara Smoleńska, mgr 
Danuta Ślęzak 
 

Działalność przedsiębiorstwa  
Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej  
Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość  
Język angielski w branży ekonomicznej  
Kadry i płace  

technik organizacji 
reklamy 

Program nauczania dla zawodu 
technik organizacji reklamy 

Autorzy: mgr Edyta Kozieł, mgr Małgorzata Sienna Marketing w działalności reklamowej 
Sprzedaż w reklamie  
Język angielski w branży reklamowej  



333906 o strukturze 
przedmiotowej 

Działalność gospodarcza w reklamie  
Elementy prawa, etyki i pascho logii w reklamie  
Organizacja sprzedaży reklamy 
Projektowanie kampanii  reklamowej  

technik eksploatacji 
portów i terminali 

Program nauczania dla zawodu 
technik eksploatacji portów i 
terminali  333106 

Ewelina Gorczyca, mgr Anna Wawruch-Lis Podróżni w portach i terminalach 
Podstawy organizacji portów i terminali 
Transport w portach i terminalach  
Język angielski w eksploatacji portów i terminali  
język obcy w eksploatacji portów  i terminali  
Obsługa podróżnych w portach i terminalach 
Obsługa magazynów  
Eksploatacja środków transportu  

technik cyfrowych 
procesów graficznych  

Program nauczania dla zawodu 
technik cyfrowych procesów 
graficznych 311911 

Rafał Michałowski,Paweł Pierzchalski  Cyfrowe technologie graficzne 
Maszyny i urządzenia cyfrowe 
Technologie multimedialne 
Projektowanie procesów graficznych i poligraficznych 
Działanośc gospodarcza w poligrafii 
Język angielski zawodowy 
Przygotowanie do druku 
Projekty  multimedialne 
Drukowanie c 

technik grafiki i 
poligrafii cyfrowej  

Program nauczania dla zawodu 
technik grafiki poligrafii cyfrowej   
311943 
 

Karol Juraszczyk, mgr inż. Rafał Michałowski, mgr inż. 
Paweł Pierzchalski 

Podstawy poligrafii  
Podstawy projektowania graficznego 
Podstawy projektowania publikacji 
Działalność  gospodarcza w poligrafii 
Język angielski zawodowy w poligrafii 
Maszyny i urządzenia cyfrowe 
Rysunek techniczny 
Bezpieczeństwo i higiena pracy kompetencje społeczne i 
organizacja zespołów 
Projektowanie graficzne 
Projektowanie publikacji 
Drukowanie cyfrowe 
Modelowanie i drukowanie 3D 
Praktyka zawodowa  

Technik lotniskowych 
służb operacyjnych  

 Program nauczania dla zawodu  
technik lotniskowych służb 
operacyjnych 315406  

Tomasz Gierczak, Marian Sławiński, 
 Joanna Zabrzewska –Swituła  

Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych  
Bezpieczeństwo i ochrona w porcie lotniczym 
Język angielski zawodowy 
Język obcy zawodowy 
Działania służb operacyjnych  

 


