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Rodzaj zajęć 

edukacyjnych 

Szkolny numer 

programu 
Autor Tytuł 

Język polski (klasy 

po gimnazjum) 
1G/2022/23 Barbara Łabęcka Program nauczania języka polskiego w liceum i technikum. 

Język polski (klasy 

po szkole 

podstawowej) 

1P/2022/23 Barbara Łabęcka 
Ponad słowami. Program nauczania języka polskiego w liceum 

ogólnokształcącym i technikum. 

Matematyka (klasy 

po gimnazjum) 

 

2G/2022/23 Dorota Ponczek 
Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących 

się maturą. 

Matematyka (klasy 

po szkole 

podstawowej) 

2P/2022/23 
Agnieszka Kamińska, 

Dorota Ponczek 
Program nauczania matematyki dla liceum i technikum. Matematyka. 

Historia (klasy po 

gimnazjum) 
3G/2022/23 Marek Jekel 

Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. Program nauczania do 

historii dla szkół ponadgimnazjalnych. 

Historia (klasy po 

szkole 

podstawowej) 

3P/2022/23 Robert Śniegocki 
Poznać przeszłość. Program nauczania historii w zakresie podstawowym 

dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 

Historia i 

społeczeństwo 

(klasy po 

gimnazjum) 

4G/2022/23 Katarzyna Panimasz 
Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i 

społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Liceum ogólnokształcące i technikum. 

Historia i 

teraźniejszość  
4P/2022/23 

Izabella Modzelewska-

Rysak, Leszek Rysak 

 

Program nauczania. Historia i teraźniejszość. Liceum i technikum. Zakres 

podstawowy 

 

Wiedza o 

społeczeństwie 

(klasy po 

gimnazjum) 

5G/2022/23 Mariusz Menz 
Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole 

ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy  „W centrum uwagi”. 



Wiedza o 

społeczeństwie 

(klasy po szkole 

podstawowej) 

5P/2022/23 Barbara Furman 
Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum). 

Język niemiecki 

(klasy po 

gimnazjum) 

6G/2022/23 Ewa Muszyńska 
Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. 

Język niemiecki 

(klasy po szkole 

podstawowej) 

6P/2022/23 Bożena Niebrzydowska 
Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. 

Język angielski 

(klasy po 

gimnazjum) 

7G/2022/23 
Joanna Sosnowska, 

Maria Wieruszewska 

Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. IV etap edukacyjny  – w zakresie podstawowym i 

rozszerzonym. 

Język angielski 

(klasy po szkole 

podstawowej) 

7P/2022/23 Anna Kulińska 
Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum – poziom III.1.p i III.1.r. 

Chemia (klasy po 

szkole 

podstawowej) 

8P/2022/23 

Romuald Hassa, 

Aleksandra Mrzigod, 

Janusz Mrzigod 

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum – To jest chemia. 

Fizyka (technikum 

po szkole 

podstawowej) 

9P/2022/23 
Marcin Braun, Weronika 

Śliwa 

Program nauczania fizyki w liceum ogólnokształcącym i technikum do 

zakresu podstawowego. 

Biologia (technikum  

po szkole 

podstawowej) 

10P/2022/23 Katarzyna Klosowska Program nauczania biologii dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. 

Geografia 

(technikum po 

gimnazjum) 

8G/2022/23 Ewa Maria Tuz 
Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół 

ponadgimnazjalnych. Oblicza geografii. 

Geografia 

(technikum po 

szkole 

podstawowej) 

11P/2022/23 
Ewa Maria Tuz, Barbara 

Dziedzic, Barbara Korbel 

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum. Oblicza geografii. 



Geografia (poziom 

rozszerzony-

technikum po 

gimnazjum) 

9G/2022/23 

 

Ewa Maria Tuz, Dawid 

Szczepański 

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum i 

technikum. Oblicza geografii 

Geografia (poziom 

rozszerzony-

technikum po szkole 

podstawowej) 

 

12P/2022/23 

 

 

Ewa Maria Tuz, Dawid 

Szczepański 

 

 

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum i 

technikum. Oblicza geografii 

 

 

Informatyka 

(technikum po 

szkole 

podstawowej) 

13P/2022/23 Grażyna Koba 
Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły 

ponadpodstawowej. Zakres podstawowy. Klasy I-III 

Wychowanie 

fizyczne (klasy po 

gimnazjum) 

10G/2022/23 Urszula Kierczak 
Program z wychowania fizycznego po modyfikacji programu "Zdrowie, 

Sport, Rekreacja"  

Wychowanie 

fizyczne (klasy po 

szkole 

podstawowej) 

14P/2022/23 Krzysztof Warchoł 
Program wychowanie fizycznego dla liceum i technikum po modyfikacji 

programu „ Aktywność fizyczna i zdrowie” 

Podstawy 

przedsiębiorczości 

(klasy po szkole 

podstawowej) 

15P/2022/23 Marek Niesłuchowski 
Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum- Krok w przedsiębiorczość 

Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

(klasy po szkole 

podstawowej) 

16P/2022/23 Jarosław Słoma 
Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum i technikum. 

Żyję i działam bezpiecznie 

Plastyka (klasy po 

szkole 

podstawowej) 

17P/2022/23 
Marta Ipczyńska, 

Natalia Muszkowiak 

Program Nauczania przedmiotu plastyka dla czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum 

Religia (klasy po 

gimnazjum) 
11G/2022/23 Bp. Marek Jędraszewski 

Program nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie Polski, z 

zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla liceum 



Religia (klasy po 

szkole 

podstawowej) 

18P/2022/23     
„Pójść za Chrystusem” program zgodny z podstawą programową 

zatwierdzoną przez KEP  

Człowiek jako 

jednostka,  

Człowiek w 

środowisku, 

Twórcze 

przeobrażanie 

świata (liceum po 

szkole 

podstawowej) 

19P/2022/23 J. Gruszczyńska Program autorski opracowany na podstawie LPT I MENIS 2002.04.30 

Przedmioty 

zawodowe 

ekonomiczne (klasa 

4 technikum) 

12G/2022/23 

Edyta Kozieł, Barbara 

Smoleńska, Danuta 

Ślęzak 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK EKONOMISTA 331403 o 

strukturze przedmiotowej z uwzględnieniem rozporządzenia MEN z dnia 

31.03.2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

Przedmioty 

zawodowe 

ekonomiczne (po 

szkole 

podstawowej) 

20P/2022/23  

Program nauczania  dla zawodu TECHNIK  EKONOMISTA 331403 – 

przedmiotowy o strukturze spiralnej opracowany w oparciu o 

rozporządzenie MEN z 16.05.2019 r. w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach 

Przedmioty 

zawodowe 

hotelarskie (klasa 4 

technikum) 

13G/2022/23 

Barbara Cymańska-

Garbowska, Danuta 

Wibrykus, Grzegorz 

Wolak 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK HOTELARSTWA 422402 o 

strukturze przedmiotowej z uwzględnieniem rozporządzenia MEN z dnia 

31.03.2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

Przedmioty 

zawodowe 

hotelarskie (po 

szkole 

podstawowej) 

21P/2022/23  

Program nauczania dla zawodu  TECHNIK HOTELARSTWA 422402 – 

przedmiotowy o strukturze spiralnej opracowany w oparciu o 

rozporządzenie MEN z 16.05.2019 r. w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach 

Przedmioty 

zawodowe 

logistyczne (klasa 4 

technikum) 

14G/2022/23 

Donata Andrzejczak, 

Edyta Majkowska-

Bartczak, Anna 

Wawruch-Lis 

Program nauczania dla zawodu TECHNIK LOGISTYK  333107 o 

strukturze przedmiotowej z uwzględnieniem rozporządzenia MEN z dnia 

31.03.2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 



Przedmioty 

zawodowe 

logistyczne (po 

szkole 

podstawowej) 

22P/2022/23  

Program nauczania dla zawodu  TECHNIK LOGISTYK 333107 – 

przedmiotowy o strukturze spiralnej opracowany w oparciu o 

rozporządzenie MEN z 16.05.2019 r. w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach 

 

 

Przedmioty 

zawodowe 

fryzjerskie (po 

szkole 

podstawowej) 

23P/2022/23  

Program nauczania dla zawodu  TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

514105 – przedmiotowy o strukturze spiralnej opracowany w oparciu o 

rozporządzenie MEN z 16.05.2019 r. w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach 

Przedmioty 

zawodowe dla 

zawodu technik 

fotografii i 

multimediów (klasa 

4 technikum) 

15G/2022/23 
M. Fijałkowska, J. 

Kaczyk, M. Liberski 

Program nauczania ORE 2017 dla zawodu TECHNIK FOTOGRAFII I 

MULTIMEDIÓW 343105  z uwzględnieniem rozporządzenia MEN z dnia 

31.03.2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

 

 

 

Przedmioty 

zawodowe dla 

zawodu technik 

fotografii i 

multimediów  (po 

szkole 

podstawowej) 

24P/2022/23  

Program nauczania dla zawodu TECHNIK FOTOGRAFII I 

MULTIMEDIÓW  343105 – przedmiotowy o strukturze spiralnej 

opracowany w oparciu o rozporządzenie MEN z 16.05.2019 r. w sprawie 

podstaw programowych kształcenia w zawodach 

 

 

Przedmioty 

zawodowe dla 

zawodu technik 

reklamy   

25P/2022/23  

Program nauczania dla zawodu TECHNIK REKLAMY  333907 – 

przedmiotowy o strukturze spiralnej opracowany w oparciu o 

rozporządzenie MEN z 16.05.2019 r. w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach 

 

 


