
przedmiot zakres wydawca autor tytuł nr	
dopuszczeni

okładka link	do	
wydawnict

uwagi

religia podstawowy	
i	rozszerzony

WAM Ks.	Z.	Marek W	Kościele AZ-41-01/10-
KR-1/13

http://e.wy
dawnictwo
wam.pl/tyt,
64556,W-
Kosciele-
podrecznik-
metodyczny
.htm

język	polski podstawowy	
i	rozszerzony

Nowa	Era Małgorzata	Chmiel,	
Eliza	Kostrzewa

Ponad	słowami.	Klasa	I.	
Część	1.

425/1/2012

http://www
.nowaera.pl
/opis-
serii/ponad-
slowami-
seria-
zgodna-z-
nowa-
podstawa-
programow

język	polski
podstawowy	
i	rozszerzony Nowa	Era

Małgorzata	Chmiel,	
Anna	Równy

Ponad	słowami.	Klasa	I.	
Część	2. 425/2/2012

http://www
.nowaera.pl
/opis-
serii/ponad-
slowami-
seria-
zgodna-z-
nowa-
podstawa-
programow
a-2.html

język	polski
podstawowy	
i	rozszerzony Nowa	Era

Magdalena	
Lotterhoff

Ponad	słowami.	
Maturalne	karty	pracy	1.	
Język	polski.
Liceum	i	technikum

425/1/2012

http://www
.nowaera.pl
/opis-
serii/ponad-
slowami-
seria-
zgodna-z-
nowa-
podstawa-
programow
a-2.html

UWAGA!
NALEŻY	
WYBRAĆ
WERSJĘ
Z	
CZERWONĄ	
KROPKĄ	
NA	
OKŁADCE!!!

j.	angielski podstawowy Macmillan David	Spencer Gateway	Plus	4
674/4/2014
/2015

http://www
.macmillan.
pl/katalog/g
ateway-plus-
podrecznik-
wieloletni,p-
502-84

Podręcznik	
wieloletni	
(plus	
ćwiczenia)

j.	angielski poziom	
rozszerzony

Macmillan David	Spencer Gateway	Plus	5 674/5/2014

https://ww
w.macmilla
n.pl/katalo
g/gateway-
plus-
podrecznik-
wieloletni,
p-502-84

podręcznik	i	
ćwiczenia

Szkolny	zestaw	podręczników	dla	klasy	1	w	Katolickim	Liceum	Ogólnokształcącym	im.	Jana	Pawła	II	w	Gdyni	w	roku	szkolnym	2017/2018



j.	francuski podstawowy PWN
Régine	Boutégère,	
Magdalena	Supryn-
Klepcarz

Francopfolie	Express	1	
(razem	z	ćwiczeniami	

382/1/2011

http://www
.wszpwn.co
m.pl/?page
=produkt&p
csu_id=1007
&pcsr_id=1
268&pcsg_i
d=1005&pcc
l_id=20&pc
pr_id=2706

wersja	z	
płytą	CD

język	
niemiecki	 grupa	I WSiP	S.A.

Szczęk	Joanna,	
Kryczyńska-Pham	
Anna

Focus	1
								695/1/2
014

https://ww
w.wsip.pl/

język	
niemiecki	

grupa	II WSiP	S.A.
Szczęk	Joanna,	
Kryczyńska-Pham	
Anna

Focus	1 								695/1/2
014

https://ww
w.wsip.pl/

historia podstawowy Nowa	Era Stanisław	Roszak,	
Jarosław	Kłaczkow

Poznać	przeszłość.	Wiek	
XX”	–	nowa	podstawa	
programowa

525/2012

http://www
.nowaera.pl
/opis-
serii/poznac-
przeszlosc.-
wiek-xx-
nowa-
podstawa-
programow
a-2.html

WOS podstawowy OPERON Zbigniew	Smutek,
Jan	Maleska

Odkrywamy	na	nowo.	
Wiedza	o	społeczeństwie.	
Podręcznik	dla	szkół	
ponadgimnazjalnych

407/2011

http://www
.operon.pl/li
ceum_i_tec
hnikum/wos
npp

WOK podstawowy i 
rozszerzony Nowa	Era

Monika Bokiniec, Barbara 
Forysiewicz, Jacek 
Michałowski, Natalia 
Mrozkowiak-Nastrożna, 
Grzegorz Nazaruk, 
Magdalena Sacha, 
Grażyna Świętochowsk

Spotkania z kulturą 449/2012

http://www.no
waera.pl/com
ponent/produ
kt/produkt/43
703/1346/szk
oly-
ponadgimnaz
jalne/wiedza-
o-
kulturze/spot
kania-z-
kultura-

matematyka podstawowy
Oficyna	
Edukacyjna	
*K.	Pazdro

M.	Kurczab
E.	Kurczab
E.	Świda

Zbiór	zadań	do	liceów	i	
techników.	Klasa	1.	Zakres	
podstawowy

412/1/2012
http://www
.pazdro.com
.pl/



matematyka rozszerzony
Oficyna	
Edukacyjna	
*K.	Pazdro

M.	Kurczab
E.	Kurczab
E.	Świda

Zbiór	zadań	do	liceów	i	
techników.	Klasa	1.	Zakres	
podstawowy	i	rozszerzony

563/1/2012
http://www
.pazdro.com
.pl/

fizyka podstawowy Zamkor
pod	red.	M.	
Fiałkowskiej Świat	fizyki

394/2011/2
015

http://sklep.
wsip.pl/pro
dukty/swiat-
fizyki-
podrecznik-
klasa-1-
zakres-
podstawow
y-33391/

chemia podstawowy WSiP	S.A.
H.Gulińska,	
K.Kuśmierczyk Chemia.	Po	prostu 523/2012

http://sklep.
wsip.pl/pro
dukty/chem
ia-poprostu-
15033/

biologia podstawowy
Nowa	Era	
Spółka	z	
o.o.

Emilia	Bonar,	
Weronika	
Krzeszowiec-Jeleń,	
Stanisław	
Czachorowski

Biologia	na	czasie. 450/2012

http://www
.nowaera.pl
/nowe-
serie/biologi
a-na-czasie-
zakres-
podstawow
y-2.html

bez	zeszytu	
ćwiczeń

biologia rozszerzony
Nowa	Era	
Spółka	z	
o.o.

Marek	Guzik,	Ewa	
Jastrzębska,	Ryszard	
Kozik,	Renata	
Matuszewska,	Ewa	
Pyłka-Gutowska,	
Władysław	
Zamachowski,													

"Biologia	na	czasie"	część		
1.	Podręcznik	dla	liceum	
ogólnokształcącego	i	
technikum.	Zakres	
rozszerzony.																						

564/1/2012

http://www
.nowaera.pl
/nowe-
serie/biologi
a-na-czasie-
zakres-
rozszerzony-
2.html?ids=
1349&k=0&
p=0

bez	
maturalnych	
kart	pracy

geografia podstawowy Nowa	Era
R.	Uliszak,	K.	
Wiedermann Oblicza	geografii 433/2012

http://www
.nowaera.pl
/nowe-
serie/oblicz
a-geografii-
sklad-
serii.html

Podstawy	
przedsiębior
czości

podstawowy OPERON
Jarosław	Korba,	
Zbigniew	Smutek

Podstawy	
przedsiębiorczości.	Seria	
Odkrywamy	na	Nowo.	
Podręcznik	dla	szkół	
ponadgimnazjalnych

483/2012

http://www
.operon.pl/li
ceum_i_tec
hnikum/ppn
pp



Edukacja	dla	
bezpieczeńs
twa

podstawowy Nowa	era Jarosław	Słoma
Żyję	i	działam	
bezpiecznie.	Edukacja	dla	
bezpieczeństwa

426/2012

http://www
.nowaera.pl
/nowe-
serie/zyje-i-
dzialam-
bezpiecznie.-
edukacja-
dla-
bezpieczens
twa-sklad-
serii.html


