
2 b (humanistyczny)

2021/22
j.polski "Przeszłość i dziś" A. Nawrecki, D. Siwicka cz.1, E. Paczoska, cz.2 Stentor, WSiP

j.polski rozszerzony j.w.
angielski Kontynuacja podręcznika z klasy 1 (Focus), nowy zakup w I semestrze.
niemiecki Effekt 1 - kontynuacja , lub Effekt 2

włoski Kontynuacja podręcznika z klasy 1 ("Nuovo Progetto Italiano")
francuski C'est parti !1 - kontynuacja
rosyjski Kak raz 2, WSiP

historia
Łukasz Kępski, Jacek Wijaczka - Ślady czasu . Podręcznik do liceum i technikum ,
zakres podstawowy i rozszerzony .1492-1815 .Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

historia rozszerzona
Łukasz Kępski, Jacek Wijaczka - Ślady czasu . Podręcznik do liceum i technikum ,
zakres podstawowy i rozszerzony .1492-1815 .Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

wos
Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki W centrum uwagi 2 Podręcznik do wiedzy o
społeczeństwie dla liceum i technikum. Zakres podstawowy

wos rozszerzony
Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek W centrum uwagi 2 Podręcznik
do wiedzy o społeczeństwie dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

przedsięb. Krok w przedsiębiorczość ( dla szkół ponadpodstawowych)- Z. Makieła, T. Rachwał,
Nowa Era

geografia Oblicza geografii2 zakres podstawowy /dla szkół ponadpodstawowych/Nowa Era

biologia Biologia na czasie 2. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres
podstawowy. Anna Helmin i Jolanta Holeczek, Nowa Era

chemia

To jest chemia 1 - kontynuacja podręcznika z klasy pierwszej do stycznia; od
stycznia: To jest chemia 2. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum,
zakres podstawowy. Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod i Janusz Mrzigod. Nowa
Era

fizyka kontynuacja

matematyka
W. Babiański, L.Chańko, K. Wej, MATeMAtyka 2 Podręcznik do matematyki dla
liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

informatyka bez podręcznika, praca w oparciu o materiały własne nauczyciela
religia „Szukam dojrzałej wiary” redaktor: ks. dr Radosław Mazur
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Rok szkolny



2 c (biologiczno-chemiczny)

2021/22
j.polski A.Nawarecki, Przeszłość i dziś kl.II cz.1, E.Paczoska Przeszłość i dziś kl.II cz.2

angielski Kontynuacja podręcznika z klasy 1 (Focus), nowy zakup w I semestrze.
niemiecki Effekt 1 - kontynuacja lub Effekt 2

włoski Kontynuacja podręcznika z klasy 1 ("Nuovo Progetto Italiano")
francuski C'est parti !- 1 - kontynuacja
rosyjski Kak raz 2, WSiP
historia Adam Kucharski, Aneta  Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2, Nowa Era

wos Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki W centrum uwagi 2 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum i
technikum. Zakres podstawowy

przedsięb. Krok w przedsiębiorczość (dla szkół ponadpodstawowych) - Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era
geografia Oblicza geografii2 zakres podstawowy /dla szkół ponadpodstawowych/Nowa Era

biologia rozszerzona Biologia na czasie 2,podręcznik dla LO i technikum,zakres rozszerzony. Nowa Era Szkoła ponadpodstawowa, M.
Guzik, R. Kozik, W. zamachowski

chemia rozszerzona To jest chemia1 Chemia ogólna i nieorganiczna Zakres rozszerzony MariaLitwin i in., Nowa Era, Maturalne Karty
pracy To jest chemia 1, zakres rozszerzony

fizyka kontynuacja

matematyka W. Babiański, L.Chańko, K. Wej, MATeMAtyka 2 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i
technikum. Zakres podstawowy.

informatyka bez podręcznika, praca w oparciu o materiały własne nauczyciela
religia „Szukam dojrzałej wiary” redaktor: ks. dr Radosław Mazur

Rok szkolny
2 

c 
(b

io
lo

gi
cz

no
-c

he
m

ic
zn

y)



2 d (językowy)

2021/22
j.polski Przeszłość i dziś. Kl.2 cz.1 A. Nawarecki, D. Siwicka i cz.2. E. Paczoska. Wyd. WSiP

angielski Kontynuacja podręcznika z klasy 1 (Focus), nowy zakup w I semestrze.
angielski Kontynuacja podręcznika z klasy 1. Focus 2 - wyd Pearson
niemiecki Effekt 1 - kontynuacja lub Effekt 2
francuski C'est parti ! 1 - kontynuacja

włoski Kontynuacja podręcznika z klasy 1 ("Nuovo Progetto Italiano")
rosyjski Kak raz 2, WSiP
historia Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2, Nowa Era

wos Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki W centrum uwagi 2 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla
liceum i technikum. Zakres podstawowy

wos rozszerzony Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek W centrum uwagi 2 Podręcznik do wiedzy o
społeczeństwie dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

przedsięb. Krok w przedsiębiorczość (dla szkół ponadpodstawowych) - Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era
geografia rozszerzona Oblicza geografii 2.Podrecznik dla l szkół ponadpodstawowych ,zakres rozszerzony Nowa Era

biologia Biologia na czasie 2. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Anna
Helmin i Jolanta Holeczek, Nowa Era

chemia
To jest chemia 1 - kontynuacja podręcznika z klasy pierwszej do stycznia; od stycznia: To jest chemia 2.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Romuald Hassa,
Aleksandra Mrzigod i Janusz Mrzigod, Nowa Era

fizyka kontynuacja

matematyka
W. Babiański, L.Chańko, K. Wej, MATeMAtyka 2
Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

informatyka bez podręcznika, praca w oparciu o materiały własne nauczyciela
religia „Szukam dojrzałej wiary” redaktor: ks. dr Radosław Mazur
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