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NA LATA: 2018- 2019 

 

 

Obowiązkowe 
zajęcia 
edukacyjne    w 
całym cyklu 
edukacyjnym 

Tytuł programu Autor 

autor tytuł podręcznika nr dop. 

język polski „Słowa na 
czasie”. Program 
nauczania języka 
polskiego w kl. I-
III gimnazjum 

Małgorzata Chmiel, 
Wilga Herman, Zofia 
Pomirska, Piotr 
Doroszewski 

Małgorzata Chmiel, 
Piotr Doroszewski, 
Anna Grabarczyk, Wilga 
Herman, Zofia Pomirska 

„Słowa na czasie” 
podręcznik do języka 
polskiego dla gimnazjum 

95/1,2/2015/21 

 

 

 

 

 

 



obowiązkowe 
zajęcia 
edukacyjne w 
całym cyklu 
edukacyjnym 

tytuł programu autor 

autor tytuł podręcznika nr dop. 

język angielski Program nauczania 
języka angielskiego. 
Kurs kontynuacyjny dla 
klas I-III gimnazjum. 

H. Ellis, M. 
Niesobska 

B. Wetz, J. Styring,  N. 
Tims, J. Quiutana,  
A. Gałązka 

New English Plus 732/2/2015 

Program nauczania 
języka angielskiego. 
Kurs początkujący. 

H. Ellis, M. 
Niesobska 

B. Wetz, D. Pye,     
J. Quiutana,  
J. Styring, N. Tims          

New English Plus  732/1/2015 

 

obowiązkowe 
zajęcia 
edukacyjne w 
całym cyklu 
edukacyjnym 

tytuł programu autor 

autor tytuł podręcznika nr dop. 

język rosyjski Program nauczania 
języka rosyjskiego   w 
gimnazjum 

Renata Broniarz  Beata Gawęcka- Ajchel „Echo” WSiP 97/1/2009/2015 

 

 



obowiązkowe 
zajęcia 
edukacyjne w 
całym cyklu 
edukacyjnym 

tytuł programu autor 

autor tytuł podręcznika nr dop. 

język niemiecki Program nauczania 
języka niemieckiego 
dla gimnazjum zgodny 
z wariantami III.0 i 
III.1 

H. Podkowińska - 
Lisowicz 

E. Kręciejewska,  
D. Lisowska, C. Serzysko 

Mit Links 1, 2  529/1/2012/2015 
529/2/2012/2015 

 

obowiązkowe 
zajęcia 
edukacyjne w 
całym cyklu 
edukacyjnym 

tytuł programu autor 

autor tytuł podręcznika nr dop. 

język francuski Program nauczania 
języka francuskiego 
obejmujący podstawę 
i kontynuację 
kształcenia na 
poziomie gimnazjum  

Jadwiga Szarkowska- 
Kubala i Dagmara 
Zaak 

Celine Himber, Marie-
Laure Poletti 

Adosphize 1 329/1/2011/2015 

 

 



 

obowiązkowe 
zajęcia 
edukacyjne w 
całym cyklu 
edukacyjnym 

tytuł programu Autor 

autor tytuł podręcznika nr dop. 

matematyka Matematyka z 
plusem. Program 
nauczania 
matematyki dla 
trzeciego etapu 
edukacyjnego (klasy I-
III gimnazjum) 

Marta Jucewicz, 
Marcin Karpiński, 
Jacek Lech 

Praca zbiorowa pod 
redakcją Małgorzaty 
Dobrowolskiej 

Matematyka  podręcznik 
do gimnazjum GWO 

168/1/2015/21 

 

obowiązkowe 
zajęcia 
edukacyjne w 
całym cyklu 
edukacyjnym 

tytuł programu autor 

autor tytuł podręcznika nr dop. 

historia Historia. 
Program 
nauczania dla 
gimnazjum. 

Elżbieta Maćkowska Janusz Łustrzycki Historia , 
 
Wyd.Operon 

189/1/209 

 



obowiązkowe 
zajęcia 
edukacyjne w 
całym cyklu 
edukacyjnym 

tytuł 
programu 

autor 

autor tytuł podręcznika nr dop. 

wiedza o 
społeczeństwie 

Program 
nauczania dla 
gimnazjum. 

Elżbieta Dobrzycka, 
Krzysztof Makara 

Elżbieta Dobrzycka, 
Krzysztof Makara 

Wiedza o społeczeństwie  
 
Wyd.OPERON 

96/1/2009/2015 

 

obowiązkowe 
zajęcia 
edukacyjne w 
całym cyklu 
edukacyjnym 

tytuł programu autor 

autor tytuł podręcznika nr dop. 

fizyka Program 
nauczania fizyki 
w gimnazjum 

Barbara Sagnowska Barbara Sagnowska Świat fizyki  
część 1 ZamKor WSiP 

 

 

 



obowiązkowe 
zajęcia 
edukacyjne w 
całym cyklu 
edukacyjnym 

tytuł programu autor 

autor tytuł podręcznika nr dop. 

Chemia Program 
nauczania 
chemii w 
gimnazjum 

Hanna Gulińska Hanna Gulińska,  
J. Smolińska, 
 J. Haładuda 

Ciekawa chemia 2, 
Ciekawa chemia 3 

40/1/2009 
40/2/2009 
40/3/2009 

 

obowiązkowe 
zajęcia 
edukacyjne w 
całym cyklu 
edukacyjnym 

tytuł 
programu 

autor 

Autor tytuł podręcznika nr dop. 

biologia Program 
nauczania 
biologii w 
gimnazjum         
„ Puls Życia ‘’ 

Anna Zdziennicka Część I Małgorzata 
Jefimow, M. Sektas, 
Część II M. Jefimow, 
Część III B. Sągin, 
A. Boczrowski, 
M. Sektas 

Puls Życia  
 część II, III 

58/1/2009/2015 
58/2/2009/2015 
58/3/2010/2015 

 

 



obowiązkowe 
zajęcia 
edukacyjne w 
całym cyklu 
edukacyjnym 

tytuł programu autor 

Autor tytuł podręcznika nr dop. 

Geografia Program 
nauczania dla 
gimnazjum 

 Roman Malarz Puls Ziemi.  
 
Wyd.Nowa Era 

5/1/2009 

 

obowiązkowe 
zajęcia 
edukacyjne w 
całym cyklu 
edukacyjnym 

tytuł programu autor 

autor tytuł podręcznika nr dop. 

Informatyka  Program 
nauczania 
informatyki w 
gimnazjum. 

Marek Kołodziej Marek Kołodziej Informatyka 91/2/2010 

 

 



obowiązkowe 
zajęcia 
edukacyjne w 
całym cyklu 
edukacyjnym 

tytuł programu autor 

autor tytuł podręcznika nr dop. 

Wychowanie 
fizyczne  

Program 
nauczania dla 
gimnazjum 

Urszula Kierczak, 
Janusz Janota 

___________ _____________ _________ 

 

 

obowiązkowe 
zajęcia 
edukacyjne w 
całym cyklu 
edukacyjnym 

tytuł programu autor 

autor tytuł podręcznika nr dop. 

Zajęcia 
techniczne  

Program 
nauczania zajęć 
technicznych na 
poziomie klas I – 
III gimnazjum 

Urszula Białka Urszula Białka Zajęcia techniczne 199/2009 

 



obowiązkowe 
zajęcia 
edukacyjne w 
całym cyklu 
edukacyjnym 

tytuł programu autor 

autor tytuł podręcznika nr dop. 

Etyka Program do 
nauczania 
etyki dla 
gimnazjum 

Magdalena Środa ---------------- ------------------------- --------------- 

  
  
 


