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Szkolny zestaw programów nauczania  

w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim 

na rok szkolny 2017/2018 
 

Przedmiot Klasa Realizacja 

podstawy 

programowe

j w zakresie: 

Tytuł 

programu 

Autor(zy) 

 

Religia pierwsza 

druga 

 „Żyć, aby wierzyć i 

kochać.” 

 

trzecia  „Świadek Chrystusa” Komisja Wychowania 

Katolickiego KEP 

Język polski pierwsza 

druga, 

trzecia 

podstawowy i 

rozszerzony 

„Przeszłość to dziś”. 

Program nauczania 

języka polskiego. 

Zakres podstawowy i 

rozszerzony. 

Zofia Starownik, Jacek 

Kopciński, Jarosław 

Łachnik, Krzysztof 

Mrowcewicz, 

Aleksander Nawarecki, 

Ewa Paczoska, Dorota 

Siwicka 

Język angielski pierwsza 

druga, 

trzecia 

podstawowy i 

rozszerzony 

Program nauczania 

języka angielskiego 

zgodny z nową 

podstawą 

programową dla IV 

etapu edukacyjnego 

na podbudowie 

wymagań III etapu 

edukacyjnego. 

Poziom podstawowy 

i rozszerzony. 

Milada Krajewska 

Język francuski pierwsza

,  druga 

podstawowy Program nauczania j. 

francuskiego w 

szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

Radosław Kucharczyk 

trzecia podstawowy Interdyscyplinarny i 

interkulturowy 

program nauczania 

języka francuskiego.  

 

Grażyna Migdalska 

Język niemiecki pierwsza 

druga,  

trzecia 

podstawowy  Program nauczania 

języka niemieckiego  

w liceum 

ogólnokształcącym,  

liceum profilowanym 

i technikum 

Kurs podstawowy dla 

rozpoczynających 

naukę na poziomie 

IV.0  lub ją 

kontynuujących na 

poziomie IV.I 

Krystyna Łuniewska 

Urszula Tworek 

Zofia Wąsik 

 

Język rosyjski pierwsza podstawowy Program nauczania Mirosław Zybert, H. 



, 

druga, 

trzecia 

języka rosyjskiegodla 

szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Kurs podstawowy. 

Dąbrowska 

Historia pierwsza podstawowy Poznać przeszłość. 

Wiek XX. Zakres 

podstawowy. 

Program nauczania 

do historii dla szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Marek Jekel 

druga, 

trzecia 

rozszerzony Zrozumieć 

przeszłość. Program 

nauczania do historii 

dla zakresu 

rozszerzonego. 

Liceum 

ogólnokształcące i 

technikum 

Robert Śniegocki 

Historia i 

społeczeństwo 

druga, 

trzecia 

 Program nauczania. 

Historia i 

społeczeństwo. 

Przedmiot 

uzupełniający. 

Liceum i technikum. 

 

Wiedza o 

społeczeństwie 

pierwsza podstawowy Ciekawi świata. 

Wiedza o 

społeczeństwie. 

Program nauczania 

dla szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Zakres podstawowy. 

Antonina i Jarosław 

Boneccy 

druga 

trzecia 

rozszerzony Ciekawi świata.  

Wiedza o 

społeczeństwie. 

Program nauczania 

dla szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Artur Derdziak 

Wiedza o 

kulturze 

pierwsza podstawowy Spotkania z 

kulturą. Program 

nauczania przedmiot

u wiedza o kulturze 

w liceum i 

technikum.  

Barbara Łabęcka 

Matematyka pierwsza 

druga 

trzecia 

podstawowy MATeMAtyka. 

Program nauczania 

matematyki dla 

szkół 

ponadgimnazjalnych  

kończących się 

maturą. Zakres 

podstawowy. 

Dorota Ponczek 

pierwsza 

druga 

trzecia 

rozszerzony MATeMAtyka. 

Program nauczania 

matematyki dla 

szkół 

ponadgimnazjalnych  

kończących się 

maturą. Zakres 

podstawowy i 

rozszerzony.  

Dorota Ponczek 



Fizyka pierwsza podstawowy Program nauczania 

do podręcznika 

„Świat fizyki. 

Podręcznik dla szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Zakres podstawowy”. 

Maria Fijałkowska, 

Barbara Sagnowska.  

druga 

trzecia 

rozszerzony Program nauczania 

do podręcznika „Z 

fizyką w przyszłość” 

Maria Fijałkowska, 

Barbara Sagnowska, 

Jadwiga Salach 

Chemia 

 

 

pierwsza podstawowy Program nauczania 

chemii w szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

Hanna Gulińska, 

Elżbieta Kowalik, 

3rzysztofKuśmiuerczy

k 

druga 

trzecia 

rozszerzony Program nauczania 

chemii w zakresie 

rozszerzonym dla 

liceum 

ogólnokształcącego i 

technikum. 

Maria Litwin 

Szarota Styka-Wlazło 

Biologia pierwsza podstawowy Program nauczania 

biologii w zakresie 

podstawowym dla 

szkół 

ponadgimnazjalnych 

Biologia na czasie 

Marek Kaczmarzyk 

druga 

trzecia 

rozszerzony Program nauczania 

biologii w zakresie 

rozszerzonym dla 

szkół 

ponadgimnazjalnych 

Biologia na czasie 

Urszula Poziomek 

Przyroda druga 

trzecia 

 Program nauczania 

przyrody w szkołach 

ponadgimnazjalnych 

„Człowiek w świecie 

przyrody” 

 

Geografia pierwsza podstawowy Program nauczania 

geografii w zakresie 

podstawowym dla 

szkół 

ponadgimnazjalnych 

-  Oblicza geografii 

Ewa Maria Tuz 

druga 

trzecia 

rozszerzony Program nauczania 

geografii w zakresie 

rozszerzonym dla 

liceum i technikum – 

Oblicza geografii  

Ewa Maria Tuz, Dawid 

Szczypiński 

Podstawy 

przedsiębiorczośc

i 

pierwsza podstawowy Przedsiębiorczość na 

czasie 

Katarzyna Garbacik, 

Magdalena Żmijko 

Informatyka 

 

pierwsza podstawowy Informatyka dla 

szkół 

ponadgimnazjalnych.  

Zakres podstawowy. 

Grażyna Koba 

pierwsza 

druga 

trzecia 

rozszerzony Informatyka dla 

szkół 

ponadgimnazjalnych.  

Zakres rozszerzony. 

Grażyna Koba 



 

Wychowanie 

fizyczne 

pierwsza 

druga 

trzecia 

 Koncepcja 

wychowania 

fizycznego. Sport. 

Zdrowie.Rekreacja. 

Urszula Kierczak 

Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

pierwsza podstawowy Edukacja dla 

bezpieczeństwa. 

Program nauczania 

dla szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Anna Nowak-Kowal 


