
3ag (polski/historia) 

Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne i zajęcia 

z wychowawcą 

 

autor/tytuł 

 

wydawnictwo 

 

uwagi 

Język polski M. Chmiel, A. Równy, R. 
Pruszyński , Ponad słowami 

3, Podręcznik do języka 
polskiego dla liceum 
ogólnokształcącego i 

technikum 

Nowa Era na początku roku 
kontynuacja cz2 z 

klasy 2 

Język angielski Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele. 

Język francuski/hiszpański Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele. 

Historia Ryszard Kulesza, Krzysztof 
Kowalewski 

,,Zrozumieć przeszłość 1” 
podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego i 

technikum 

Nowa Era  

Matematyka MATeMAtyka 3 zakres 
podstawowy 

W. Babiański, l. Chańko 

Nowa Era podręcznik + 
zbiór zadań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3bg fizyczna (matematyka/ fizyka) 

Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne i zajęcia 

z wychowawcą 
 

 
autor/tytuł 

 
wydawnictwo 

 
uwagi 

Język polski M. Chmiel, A. Równy, R. 
Pruszyński , Ponad słowami 

3, Podręcznik do języka 
polskiego dla liceum 
ogólnokształcącego i 

technikum 

Nowa Era na początku roku 
kontynuacja cz2 z 

klasy 2 

Język angielski Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele. 

Język francuski/niemiecki Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele. 

Fizyka Marcin Braun, Agnieszka 
Byczuk, Krzysztof Byczuk, 

Elżbieta Wójtowicz 
“Zrozumieć fizykę 3 “ 

Podręcznik do fizyki dla 
liceum ogólnokształcącego 

i technikum 

 

Nowa Era  

Matematyka MATeMAtyka 3 zakres 
rozszerzony 

W. Babiański, l. Chańko 

Nowa Era podręcznik + 
zbiór zadań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3bg informatyczna (matematyka/informatyka) 

Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne i zajęcia 

z wychowawcą 
 

 
autor/tytuł 

 
wydawnictwo 

 
uwagi 

Język polski M. Chmiel, A. Równy, R. 
Pruszyński , Ponad słowami 

3, Podręcznik do języka 
polskiego dla liceum 
ogólnokształcącego i 

technikum 

Nowa Era na początku roku 
kontynuacja cz2 z 

klasy 2 

Język angielski Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele. 

Język francuski/niemiecki Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele. 

Fizyka Marcin Braun, Weronika 
Śliwa 

“Odkryć fizykę 1” 
podręcznik do fizyki dla 

liceum ogólnokształcącego 
i technikum 

 

Nowa Era  

Matematyka MATeMAtyka 3 zakres 
rozszerzony 

W. Babiański, l. Chańko 

Nowa Era podręcznik + 
zbiór zadań 

Informatyka Informatyka Europejczyka 
cz2 – zakres rozszerzony 

(wydanie II) 
D. Korman, G. Zawadzka 

Helion podręcznik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3cg (j.polski/niemiecki) 



Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne i zajęcia 

z wychowawcą 
 

 
autor/tytuł 

 
wydawnictwo 

 
uwagi 

Język polski M. Chmiel, A. Równy, R. 
Pruszyński , Ponad słowami 

3, Podręcznik do języka 
polskiego dla liceum 
ogólnokształcącego i 

technikum 

Nowa Era na początku roku 
kontynuacja cz2 z 

klasy 2 

Język angielski Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele. 

Język niemiecki Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele. 

Matematyka MATeMAtyka 3 zakres 
podstawowy 

W. Babiański, l. Chańko 

Nowa Era podręcznik + 
zbiór zadań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3dg (polski/historia sztuki) 



Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne i zajęcia 

z wychowawcą 
 

 
autor/tytuł 

 
wydawnictwo 

 
uwagi 

Język polski M. Chmiel, A. Równy, R. 
Pruszyński , Ponad słowami 

3, Podręcznik do języka 
polskiego dla liceum 
ogólnokształcącego i 

technikum 

Nowa Era na początku roku 
kontynuacja cz2 z 

klasy 2 

Język angielski Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele. 

Język francuski/hiszpański Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele. 

Matematyka MATeMAtyka 3 zakres 
podstawowy 

W. Babiański, l. Chańko 

Nowa Era podręcznik + 
zbiór zadań 

Historia sztuki Informację o podręczniku przekaże nauczyciel we wrześniu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3eg (matematyka/geografia) 



Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne i zajęcia 

z wychowawcą 
 

 
autor/tytuł 

 
wydawnictwo 

 
uwagi 

Język polski M. Chmiel, A. Równy, R. 
Pruszyński , Ponad słowami 

3, Podręcznik do języka 
polskiego dla liceum 
ogólnokształcącego i 

technikum 

Nowa Era na początku roku 
kontynuacja cz2 z 

klasy 2 

Język angielski Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele. 

Język hiszpański/niemiecki Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele. 

Geografia Oblicza geografii 3 zakres 
rozszerzony 

R.Malarz, M. Więckowski 

 

Nowa Era podręcznik + 
maturalne karty 

pracy  + atlas 
geograficzny 

Matematyka MATeMAtyka 3 zakres 
rozszerzony 

W. Babiański, l. Chańko 

Nowa Era podręcznik + 
zbiór zadań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3fg (biologia/chemia) 



Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne i zajęcia 

z wychowawcą 
 

 
autor/tytuł 

 
wydawnictwo 

 
uwagi 

Język polski M. Chmiel, A. Równy, R. 
Pruszyński , Ponad słowami 

3, Podręcznik do języka 
polskiego dla liceum 
ogólnokształcącego i 

technikum 

Nowa Era na początku roku 
kontynuacja cz2 z 

klasy 2 

Język angielski Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele. 

Język hiszpański/niemiecki Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele. 

Biologia Biologia na czasie 3 
F. Dubert, M. Jurgowiak 

Nowa Era podręcznik + 
maturalne karty 

pracy 

Chemia To jest chemia 
Chemia organiczna 

Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego i 

technikum 
M.Litwin, Sz.Styka-Wlazło, 

J.Szymońska 

 

Nowa Era podręcznik + 
maturalne karty 

pracy 

Matematyka MATeMAtyka 3 zakres 
podstawowy 

W. Babiański, l. Chańko 

Nowa Era podręcznik + 
zbiór zadań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3gg (geografia/WOS) 



Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne i zajęcia 

z wychowawcą 
 

 
autor/tytuł 

 
wydawnictwo 

 
uwagi 

Język polski M. Chmiel, A. Równy, R. 
Pruszyński , Ponad słowami 

3, Podręcznik do języka 
polskiego dla liceum 
ogólnokształcącego i 

technikum 

Nowa Era na początku roku 
kontynuacja cz2 z 

klasy 2 

Język angielski Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele. 

Język francuski/ niemiecki Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele. 

Wiedza o społeczeństwie Artur Derdziak 
,,Wiedza o społeczeństwie 

1” 
podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego i 

technikum 
 

Operon  

Geografia Oblicza geografii 3 zakres 
rozszerzony 

R.Malarz, M. Więckowski 

 

Nowa Era podręcznik + 
maturalne karty 

pracy  + atlas 
geograficzny 

Matematyka MATeMAtyka 3 zakres 
podstawowy 

W. Babiański, l. Chańko 

Nowa Era podręcznik + 
zbiór zadań 

 


