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Przedmiot 
nauczania 

Tytuł programu 
Numer w 

szkolnym zestawie 
programów 

Biologia 
Biologia na czasie; program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych 

– zakres podstawowy. 
LO1/2013 

Biologia 
Biologia na czasie; program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych 

– zakres rozszerzony 
LO1B/2013 

Chemia 
To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym 

dla szkół ponadgimnazjalnych. 
LO2/2012 

Chemia 
To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym 

dla liceum ogólnokształcącego i technikum 
LO2A/2013 

Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole 
ponadgimnazjalnej. 

LO3/2012 

Fizyka 
Odkryć fizykę – program nauczania fizyki dla szkół 

ponadgimnazjalnych; zakres podstawowy. 
LO4/2012 

Fizyka 
Zrozumieć fizykę – program nauczania fizyki dla szkół 

ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. 
LO4A/2013 

Geografia 
Oblicza geografii. Program nauczania geografii w zakresie 

podstawowym. 
LO5/2012 

Geografia 
Ciekawi świata. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. 

Zakres rozszerzony.  
LO5A/2013 

Historia 
Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla szkół 

ponadgimnazjalnych „Poznać przeszłość. Wiek XX”. 
LO6/2012 

Historia 
Zrozumieć przeszłość  – program nauczania historii dla zakresu 

rozszerzonego liceum ogólnokształcącego i technikum. 
LO6A/2013 

Historia i 
społeczeństwo 

Poznać przeszłość – program nauczania przedmiotu historia 
i społeczeństwo. „Dziedzictwo epok”. 

LO20/2013 
 

Informatyka Informatyka dla szkoły ponadgimnazjalnej – zakres podstawowy. LO7/2012 

Język angielski 
Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą 

programową dla IV etapu edukacyjnego, poziomy IV.0 (LO8A) i IV.1 
(LO8B) 

LO8A/2012 
LO8B/2012 

Język angielski Program nauczania języka angielskiego. Zakres rozszerzony. LO1/2016 

Język francuski 
Program nauczania języka francuskiego w szkole ponadgimnazjalnej 

w zakresie podstawowym i kontynuacyjnym według nowych 
wytycznych podstawy programowej. 

LO4/2017 

Język niemiecki 
Program nauczania języka niemieckiego w liceum 

ogólnokształcącym, poziomy IV.0 (LO10A) i  IV.1 (LO10B) 
LO10A/2012 
LO10B/2012 

Język niemiecki 
Program nauczania języka niemieckiego dla liceów 

ogólnokształcących i techników. Zakres rozszerzony. 
LO2/2016 

Język polski 
Przeszłość to dziś – program nauczania dla szkół 

ponadgimnazjalnych. 
LO11A/2013 

Język rosyjski 
Program nauczania języka rosyjskiego w szkołach 

ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy, poziom IV.0 
LO12/2012 



Matematyka Matematyka z plusem. LO13/2012 

Podstawy 
przedsiębiorczości 

Przedsiębiorczość na czasie – program nauczania dla szkół 
ponadgimnazjalnych. 

LO1/2015 

Przyroda 
Przyroda – program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. 

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. "Ciekawi świata".  
LO21/2013 
LO2/2015 

Religia Żyć, aby wierzyć i kochać. Wydawnictwo „Jedność”. LO3/2017 

Wiedza o kulturze Spotkania z kulturą – program nauczania wiedzy o kulturze. LO1/2017 

Wiedza o 
społeczeństwie 

W centrum uwagi. Program nauczania przedmiotu wiedza o 
społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy 

LO17/2012 

Wiedza o 
społeczeństwie 

W centrum uwagi, zakres rozszerzony - program nauczania wiedzy o 
społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 

LO17A/2013 

Wychowanie 
fizyczne 

Program wychowania fizycznego dla liceum ogólnokształcącego. 

LO18A/2012 
LO18B/2012 
LO18C/2012 
LO18D/2012 

Wychowanie do 
życia w rodzinie 

Wędrując ku dorosłości. LO19/2012 

 

 


