
KLASY CZWARTE 

PRZEDMIOT AUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKA, 
WYDAWNICTWO 

UWAGI 

1. Język polski - 
zakres 
podstawowy 

Sztuka wyrazu 

Język polski kl. IV 

WSpółczesność 

Autorzy:  Dorota Dąbrowska, Ewa 
Prylińska, Cecylia Ratajczak, 
Adam Regiewicz 

Wydawnictwo: GWO 

 

2. Język polski - 
zakres rozszerzony 

Sztuka wyrazu 

Język polski kl. IV 

WSpółczesność 

Autorzy:  Dorota Dąbrowska, Ewa 
Prylińska, Cecylia Ratajczak, 
Adam Regiewicz 

Wydawnictwo: GWO 

dotyczy profilu 
humanistycznego i 
lingwistycznego 

3. Język angielski - 
kontynuacja 

decyduje nauczyciel uczący dotyczy profilu 
matematyczno - 
informatycznego  

4. Język angielski - 
kontynuacja 

decyduje nauczyciel uczący dotyczy profilu 
biologiczno - 
chemicznego 

5. Język angielski - 
kontynuacja 

decyduje nauczyciel uczący dotyczy profilu 
humanistycznego 

6. Język niemiecki 
- kontynuacja 

“Abitur” dotyczy profilu 
matematyczno - 
informatycznego 

7. Język niemiecki 
- kontynuacja 

“Abitur” dotyczy profilu 
biologiczno - 
chemicznego 

8. Język niemiecki 
- kontynuacja 

“Abitur” dotyczy profilu 
humanistycznego 

9. Język angielski 
drugi język - zakres 
podstawowy 

decyduje nauczyciel uczący 
 



10. Język niemiecki 
drugi język - zakres 
podstawowy 

Welttour Deutschtour cz.IV 
podręcznik + ćwiczenia 

 

11. Język francuski 
drugi język - zakres 
podstawowy 

“Le nouveau taxi 2” 
wyd.Hachette 
Robert Menand, Guy Capelle 

 

12. Język rosyjski 
drugi język - zakres 
podstawowy 

Вот и мы по новому 2 и 3 
-podręcznik i zeszyt ćwiczeń 
Wiatr-Kmieciak Małgorzata, Wujec 
Sławomira  

 

13. Matematyka - 
zakres podstawowy 

Matematyka 4 
Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum 
Zakres podstawowy 
Wojciech Babiański, 
Lech Chańko 
NOWA ERA 

 

14. Matematyka - 
zakres rozszerzony 

Matematyka 4 Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum 
Zakres podstawowy 
i rozszerzony 
Wojciech Babiański, 
Lech Chańko 
NOWA ERA 

dotyczy profilu 
matematyczno - 
informatycznego 

15. Historia - zakres 
podstawowy 

“Poznać przeszłość 3” ( brak 
szczegółowych ofert wydawnictwa 
Nowa Era) 

 

16. Historia - zakres 
rozszerzony 

“Zrozumieć przeszłość 3”. (brak 
szczegółowych ofert wydawnictwa 
Nowa Era)  

dotyczy tylko profilu 
humanistycznego 

17. Chemia - zakres 
rozszerzony 

To jest chemia 2 
Chemia organiczna. Podręcznik dla 
liceum ogólnokształcącego i 
technikum. Zakres rozszerzony. 
Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, 
Joanna Szymońska 
 
Zbiór zadań maturalnych lata 2010 - 
2022 
(zamawia nauczyciel) 
 
Piotr Kosztołowicz 
Dorota Kosztołowicz 

  

dotyczy profilu 
biologiczno - 
chemicznego 
 

 

 

 

 

 

 

  



18. Biologia - zakres 
rozszerzony 

Decyzja we wrześniu, aktualnie brak 
ofert wydawnictwa Nowa Era 

dotyczy profilu 
biologiczno - 
chemicznego 

19. Fizyka - zakres 
rozszerzony 

Decyzja we wrześniu, aktualnie brak 
ofert wydawnictwa Nowa Era 

dotyczy profilu 
informatyczno - 
matematycznego 

20. Informatyka - 
zakres rozszerzony 

Decyzja we wrześniu, aktualnie brak 
ofert wydawnictw. 

dotyczy profilu 
informatyczno - 
matematycznego 

21. Etyka Brak podręcznika. 
 

22. Religia Moje miejsce w Kościele 
 
ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak 
 
Wydawnictwo św. Wojciech 

U ks. Łukasz 
podręcznik 
niewymagany od 
uczniów 

 


