Szkolny zestaw podręczników obowiązujących
w roku szk. 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym w Pucku

Stosowany podręcznik

Przedmiot
Język polski

Klasy I, II i III D.Chemperek, A.Kalbarczyk -„ Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” wydawnicta
WSiP do odpowiedniej klasy, ( UWAGA - kolor pomarańczowy)
zakres podstawowy ( klasy a, b, d i e) i rozszerzony( tylko klasy 1c, 2c i 3c)

Język angielski

Różne podręczniki

Język niemiecki

Wszystkie podręczniki zostaną zakupione poprzez szkołę we wrześniu ( w zależności od poziomu
grupy, uczącego nauczyciela i klasy!
Proszę nie kupować samemu!
Podręczniki z serii Infos – różny poziom
Wszystkie podręczniki zostaną zakupione poprzez szkołę we wrześniu ( w zależności od poziomu
grupy, uczącego nauczyciela i klasy!
Proszę nie kupować samemu!

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Kl.1 - Poznaj przeszłość. Wiek XX – M. Jekel
podręcznik Nowej Ery;
kl.2 – „Zrozumieć przeszłość; zakres rozszerzony, cz.1” – wyd. Nowa Era
kl.3 - „Zrozumieć przeszłość; zakres rozszerzony, cz.2 (I semestr) i cz. 3 ( 2-gi semestr)” – wyd. Nowa
Era
Klasa I -Z. Smutek, J. Maleska „Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy”,
Seria: Odkrywamy na nowo, Wyd. Operon
Klasa II - A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz „W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o
społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, część 1”, Wyd.
Nowa Era
Klasa III L.Czechowska, A. Janicki, K.Święcicki „W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie
dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozsz., część 2”, Wyd. Nowa Era

Historia i społeczeństwo
Kl.2 -„Ojczysty Panteon. Ojczyste spory” – podręcznik Nowa Era
kl.3 – „Rządzący i rządzeni” – podręcznik Nowa Era
Wiedza o kulturze

Klasy 1 : „ Spotkania z kulturą” – M. Bokiniec;

Wyd. Nowa Era

Matematyka
Kl.1, 2 i 3 - „Matematyka w otaczającym nas świecie” kształcenie w zakresie podstawowym (
klasy b, c i e) lub rozszerzonym ( klasy a i d ) do nowej podstawy programowej;
Wydawnictwo Podkowa
Podręcznik dostosowany do odpowiedniej klasy i poziomu
Fizyka

Chemia

Przyroda

Kl.I „Świat fizyki” pakiet do realizacji zakresu podstawowego w szkołach ponadgimnazjalnych Maria Fiałkowska ; wyd. Zamkor
Kl.II „Z fizyką w przyszłość” część 1, zakres rozszerzony.
autorzy –Maria Fiałkowska, Barbara Saganowska i Jadwiga Salach.
Kl.III „„Z fizyką w przyszłość” część 2 ;autorzy - Maria Fiałkowska, Barbara Saganowska i
Jadwiga Salach.

Kl.1 - „To jest chemia” – R. Hassa, A. Mrzigod. J. Mrzigod podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
wyd. Nowa Era
kl.2 - „To jest chemia 1”. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony. Autorzy: M. Litwin, S.
Styka – Wlazło , wyd. NOWA ERA
kl.3 - - „To jest chemia 2”. Zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era
Kl.2 – Przyroda 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Autorzy: E. Jakubowska,
M. Kaczmarzyk, J. Mrzigod, E. Tuz; wyd. Nowa Era
Kl.3 – Przyroda 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
wyd. Nowa Era l

Biologia

KL. 1 - „Biologia na czasie” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - E. Boczar, w. KrzeszowiecJeleń, R. Czachoron wyd. Nowa Era
Dla klasy 2
Biologia na czasie, zakres rozszerzony, cz. 1 i 2 ( 2 na drugi semestr), wyd. Nowa Era
Dla klasy 3:
Biologia na czasie , zakres rozszerzony, cz.3, wyd. Nowa Era

Geografia
Kl.1 - Oblicza geografii, zakres podstawowy – wyd. Nowa Era
Kl.2 i 3 – ( zakres rozszerzony)
Oblicza geografii 1- geografia fizyczna
Oblicza geografii 2- geografia społeczno-ekonomiczna świata
Oblicza geografii 3 – geografia Polski – wyd. Nowa Era

Podstawy
przedsiębiorczości
Edukacja dla bezpieczeństwa
Religia

Kl.1 -„ Krok w przedsiębiorczość” – Z. Makieła, T. Rachwał
podręcznik przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych

Kl.1 - Wyd. Operon – „Ciekawi świata”
Kl.1 – „Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele”
Kl.2 – „Jestem świadkiem Chrystusa w świecie”
Kl.3 – „Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie „

