
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO  

ROK SZKOLNY 2015/2016 

L.p.  Nazwa 
przedmiotu 

Klasa Tytuł programu/autor 
 

1 Wychowanie 
przedszkolne 

oddziały zerowe „Razem w przedszkolu”. Program wychowania przedszkolnego.  WSiP 

2  
Edukacja 
wczesnoszkolna 

wszystkie klasy 
pierwsze i drugie 

„Ćwiczenia z pomysłem”. Program nauczania kl. 1-3 

wszystkie klasy  
trzecie 

Razem w szkole. Program edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1 – 3. WSiP 

3 Edukacja muzyczna wszystkie klasy 
drugie  
i trzecie 

Razem w szkole. Program edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1 – 3. Edukacja muzyczna WSiP 

Klasy pierwsze : program nauczania kl. 1-3 ,, Ćwiczenia z pomysłem” 

4  
 
 
Religia 

wszystkie klasy 
zerowe 

„Jesteśmy Dziećmi Bożymi”. Program nauczania religii w kl. O wydawnictwo diecezjalne. 

Wszystkie klasy 
pierwsze, drugie i 
trzecie 

,, W drodze do Wieczernika”. Program nauczania  religii w kl. I – III wydawnictwo 
Diecezjalne. 

wszystkie klasy 
czwarte i piąte 

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”. Program nauczania religii w klasach IV-V. Wydawnictwo 
Diecezjalne 

wszystkie klasy  
szóste 

„Wezwani przez Boga” .Program nauczania religii w klasach VI. Wydawnictwo Diecezjalne. 

5 Język polski wszystkie klasy 
czwarte, piąte  
i szóste 

Program nauczania języka polskiego dla kl. V i VI „Słowa z uśmiechem” . WSiP 

Program nauczania języka polskiego dla kl. IV- V ,, Czytać, myśleć , uczestniczyć”( ,, Słowa na 
start” wyd. Nowa Era) 



 

6 Język angielski wszystkie klasy 
pierwsze, drugie  
i trzecie 
 

Język angielski w nauczaniu  zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do 
edukacji wczesnoszkolnej . I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej. Autorzy: 
Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska 

wszystkie klasy 
czwarte, piąte 
i szóste 

Program nauczania języka angielskiego „Kurs dla klas IV-VI szkoły podstawowej –II etap 
edukacyjny. Aut. M. Ellis, A. Rak  Wydawnictwo OXFORD UNIVERSITY PRESS 

7 Historia wszystkie klasy 
czwarte, piąte 
i szóste 

„My i historia”. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w klasach IV-VI 
szkoły podstawowej aut. Bogumiła Olszewska i Wiesława Surdyk-Ferdsch, wyd. PWN 

8 Matematyka wszystkie klasy  
piąte 
i szóste 
klasy czwarte 

Program nauczania matematyki dla szkoły podstawowej. Matematyka z plusem. Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe. Zgodny z wymaganiami podstawy programowej z dnia 
23.12.2008 r. 
Program nauczania matematyki ,, Matematyka z kluczem” Nowa Era 

9 Przyroda wszystkie klasy 
czwarte, piąte 
i szóste 

Program nauczania przyrody w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej  autorstwa Barbary 
Dziedzic, wyd. Nowa Era. 

10 Muzyka wszystkie klasy 
czwarte, piąte  
i szóste 
 

Program nauczania przedmiotu muzyka w szkole podstawowej. Wydawnictwo Mac Edukacja 

11 Plastyka wszystkie klasy 
czwarte,piąte 
i szóste 

„Do dzieła”- program nauczania plastyki w kl. IV-VI SP, autorstwa J. Lukas, K. Orzek , wyd. 
Nowa Era 

12 Technika wszystkie klasy 
czwarte, piąte  
i szóste 

„Jak to działa” – program nauczania zajęć technicznych w kl. IV-VI SP L. Łabecki, wyd. Nowa 
Era 

13 Wychowanie wszystkie klasy Program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego „Zdrowie. Sport. 



fizyczne czwarte, piąte 
i szóste 

Rekreacja”  U. Kierczak, wyd. Impuls Kraków 2012 

14 Zajęcia 
komputerowe 

wszystkie klasy 
czwarte, piąte 
i szóste 

Program zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Klasy IV Nowa Era 
Program zajęć komputerowych dla kl. V-VI Migra 

15 Etyka uczniowie  
zadeklarowani 

Program nauczania  etyki w szkole podstawowej. 
 

16 Wychowanie do 
życia w rodzinie 

uczniowie 
zadeklarowani z kl. 
V  i VI 

Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas V-VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 

L.p.  Nazwa 
przedmiotu 

Klasa Tytuł programu/autor 

1 Język polski Wszystkie klasy 
pierwsze, drugie  
i trzecie 

Podstawa programowa i Program nauczania języka polskiego Świat w słowach i obrazach II (aut. 
Programu: Magdalena Bobińska) Wydawnictwo WSiP 

2 Język angielski I a, b, c, d 
 

Program nauczania języka angielskiego kurs kontynuacyjny dla kl. 1-3 gimnazjum. Poziom III.1. 
Wydawnictwo Oxford Autorzy :Melanie Ellis, Marianna Niesobska.  
Autor: Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska, Barbara Czarnecka – Cicha 
 

II a, b, c, d 
III a, b, c, d  
 

Program nauczania języka angielskiego w szkołach gimnazjalnych . Poziom III. 1 . Wydawnictwo 
Pearson Central Europe. Autorzy: Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska, Barbara Czarnecka- 
Cicha 
 

3 Język niemiecki  III a, c 
II a, d 
I a, c, d, b(gr.) 
 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III gimnazjum. Poziom III.0 dla początkujących . 
Autor Marta Wawrzyniak 

Program nauczania języka niemieckiego. Kurs podstawowy. Wyd. Nowa Era 

4 Język rosyjski I kl.  
 
II kl 

Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum. Kurs dla początkujących. Wyd. PWN ,, Wot i 
wse 1” 

Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum. Kurs dla początkujących. Wyd. Juka ,, Progułka 
2 ‘’ 

 

III kl Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum. Kurs dla początkujących . Wydawnictwo juka ,, 
Progułka 3 ‘’ 

5 Język francuski III d (gr) Program nauczania języka francuskiego dla gimnazjum. Dla poziomów III.0 i III.1. Autor: Justyna 



Bacz-Kazior. Aktualizacja programu do wymagań na poziomie III.0 CLE international 

6 Historia wszystkie klasy 
pierwsze,  drugie 
i trzecie 

„Śladami przeszłości” . Program nauczania historii w gimnazjum (aut. Teresa Kowalewska i Tomasz 
Maćkowski, wyd. Nowa Era 

7 Wiedza o 
społeczeństwie 

wszystkie klasy 
drugie 
 i trzecie 

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania. (autorzy Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara) 
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 

8 Matematyka wszystkie klasy  
drugie  
i trzecie 
Klasy  pierwsze 

Program nauczania matematyki dla gimnazjum. Matematyka z plusem. Gdańskie Wydawnictwo 
Oświatowe. 
 
Program nauczania matematyki dla gimnazjum ,,Matematyka na czasie” Wyd. Nowa Era. 

9 Geografia wszystkie klasy 
pierwsze, drugie  
i trzecie 

Program nauczania geografii w gimnazjum autorstwa E. M. Tuz.  Wydawnictwo Nowa Era 
 

10 Fizyka i 
astronomia 

wszystkie klasy  
drugie  
i trzecie 
klasy pierwsze 

Program nauczania fizyki w gimnazjum. (Roman Grzybowski) Wydawnictwo OPERON 
 
 
Program nauczania fizyki w gimnazjum. ,,Spotkania z fizyką”  Wyd  Nowa Era.   

11 Biologia wszystkie klasy 
pierwsze, drugie  
i trzecie 

Program nauczania biologii w gimnazjum. Wydawnictwo Nowa Era. (aut. Anna Zdziennicka) 
 

12 Chemia wszystkie klasy 
pierwsze, drugie  
i trzecie 

Program nauczania chemii w gimnazjum. Wydawnictwo Nowa Era. 
 

13 Informatyka wszystkie klasy 
trzecie 
klasy pierwsze 

Program nauczania informatyki dla gimnazjum. G. Koba, I. Bock. Wydawnictwo Szkolne PWN 
 
Program nauczania informatyki dla gimnazjum ,, Informatyka w ćwiczeniach” Wyd. Nowa Era 
 
 



14 Plastyka Wszystkie klasy 
trzecie 

Program nauczania plastyki w gimnazjum. ,, Kraina sztuki”. Wyd. szkolne PWN. 

15 Zajecia 
artystyczne 

wszystkie klasy 
drugie i trzecie 

Zajęcia artystyczne w gimnazjum w zakresie muzyki i plastyki. 

16 Zajęcia 
techniczne 

wszystkie klasy  
drugie 

Zajęcia techniczne- program nauczania dla gimnazjum. Wydawnictwo OPERON. 

17 Wychowanie 
fizyczne 

wszystkie klasy 
pierwsze, drugie 
i trzecie 

Program nauczania wychowania fizycznego dla III etapu edukacyjnego. Zdrowie.Sport.Rekreacja. 
Aut. U. Kierczak, wyd. IMPULS 

18  Religia wszystkie klasy 
pierwsze i drugie 

„Pójść za Jezusem Chrystusem” . Program nauczania religii w klasie pierwszej i drugiej. 
Wydawnictwo Diecezjalne AVE. 

wszystkie klasy 
trzecie 

„Wierzyć Chrystusowi”. Program nauczania religii w III klasie. Wydawnictwo  Diecezjalne AVE 
 

  

19 Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

wszystkie klasy 
trzecie 

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum. (autor Mieczysław Borowiecki). 
Wydawnictwo PWN. 

20 Etyka Uczniowie 
zadeklarowani 

Program nauczania  etyki w gimnazjum.  

21 Wychowanie 
do życia w 
rodzinie 

uczniowie 
zdeklarowani 

Wychowanie do życia w  rodzinie . Program nauczania dla klas I-III gimnazjum. 

 

 

 

 

 



SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SAMORZĄDOWYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM 

ROK SZKOLNY 2015/2016 

L.p.  Nazwa 
przedmiotu 

Klasa Tytuł programu 

1 Język polski I a  
II a 
III a 
rozszerzony 

„Odkrywamy na nowo” program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy  
i rozszerzony. 

I b, c, d 
II b, c, d,  
III b, c, d, e 
podstawowy 

„Odkrywamy na nowo” program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy  
i rozszerzony. 

2  
 
Język angielski 

Kl. I a, b, c, d 
Kl. II a, b, c, d 
Kl. III a, b, c, d 

Program nauczania języka angielskiego IV etap edulacyjny,  poziom IV.1dla kontynuujących naukę  
w zakresie podstawowym na podbudowie wymagań III.0 dla III etapu edukacyjnego w zakresie 
 rozszerzonym na podbudowie wymagań III.1 dla III etapu edukacyjnego, przeznaczony dla liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Aut. Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata 
Wieruszewska 

3 Język niemiecki Kl. I a, b, c, d Program nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych ( do cyklu Fokus. WSiP; 
autor Paweł Piszczatowski) 

3 Język niemiecki  Kl. II a 
 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego i klas I-IV 
technikum. IV etap edukacyjny – zakres podstawowy. Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę. (autor 
Arleta Fischer) , wydawnictwo Lektor-Klett 

Kl. II a, d 
Kl. III b, c 

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym i technikum. Kurs 
podstawowy i rozszerzony dla kontynuujących naukę na poziomie IV.1 (wyd. WSiP) 

Kl. II d, b Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego i klas I-IV 
technikum. IV etap edukacyjny (poziom IV.0 dla początkujących i IV.1 P dla kontynuujących naukę 
(Hanna Podczaska-Tomal) 

4 Język francuski I a,  c Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy.  



II a, b, c Radosław Kucharczyk. Wyd. szkolne PWN 

5 Język rosyjski I a, b, d 
II a, b, c, d 

Program nauczania języka rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy. 
Wydawnictwo Szkolne PWN. Autor: Agata Buchowiecka – Fudała 
 

6 Historia I a, b, c, d Program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy 
Historia. Po prostu. Wiek XX. Wydawnictwo WSiP. 

II a, III a Program nauczania historii dla zakresu rozszerzonego „Zrozumieć przeszłość”. Wydawnictwo: Nowa 
Era 

7 Historia i 
społeczeństwo 

II a, b, c, d 
III a, b, c, d, e 

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo. Wyd. WSiP 

8 Wiedza o 
społeczeństwie 

I a, b, c, d,  Wiedza i społeczeństwo. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego  - zakres podstawowy. 
Wydawnictwo OPERON „Odkrywamy na nowo”. 

II a, III a Program nauczania wiedzy o społeczeństwiew zakresie rozszerzonym „Odkrywamy na nowo” wyd.: 
WSiP. 

9 Matematyka I a, II a III a Program nauczania matematyki dla liceum ogólnokształcącego w zakresie podstawowym. Wyd. 
Nowa Era 

 Matematyka I b, c, d 
II b, c, d 
III b, c, d 

Program nauczania matematyki w zakresie rozszerzonym . Wyd. Nowa Era 
 

10 Geografia I a, b, c, d,  Program nauczania geografii dla liceum ogólnokształcącego . Nowa Era. Zakres podstawowy 

II a, b, c 
III a, b, c 

Program nauczania geografii dla LO w zakresie rozszerzonym”Oblicza geografii 1” . Wyd. Nowa Era 
 

11 Fizyka i 
astronomia 

I a, b, c, d, Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych  w zakresie podstawowym. Wyd. WSiP 

II a, b 
III b, c 

Program nauczania fizyki i astronomii w zakresie rozszerzonym. Wyd. Nowa Era 

12 Biologia I a, b, c, d Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnycch . Nowa Era 

II d, e 
III d, e 

Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkól ponadgimnazjalnych. Nowa Era 

13 Chemia I a, b, c, d Program nauczania chemii dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era 

III d, e  Program nauczania chemii dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony. 



II c gr.  II d Wydawnictwo Nowa Era 
 

14 Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

I a, b, c, d Program nauczania Edukacja dla bezpieczeństwa. WSiP 2012 – zakres podstawowy 

15 Wychowanie 
fizyczne 

wszystkie gr. 
chł. z kl. I, II i 
III  

Program zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 
Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie. 
 

 gr. dz. 
 z kl. I,  II i III 

Program nauczania wychowania fizycznego dla IV etapu edukacyjnego „Zdrowie. Sport. Rekreacja”– 
Urszula Kierczak. Wydawnictwo IMPULS – Kraków 2012 

16 Religia I a, b, c, d 
II a, b, c, d,  
III a, b, c, d, e 

„Świadek Chrystusa” . Wydawnictwo Diecezjalne AVE 

17 Podstawy 
przedsiębiorczości 

I a, b, c, d,  Podstawy przedsiębiorczości . Program nauczania w LO. OPERON „Odkrywamy na nowo”. 

18 Informatyka wszystkie 
klasy I 

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych . Zakres podstawowy. Grażyna Koba. Wydawnictwo Migra. 

19 Wiedza o kulturze I a, b, c, d 
II e 

Program nauczania przedmiotu Wiedza o kulturze w liceum i technikum „Spotkania z kulturą”. Wyd. Nowa 
Era 

20 Przyroda II a 
III a 

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Nowa Era 

 

 

 

 

 



 

Zajęcia dodatkowe 

L.p.  Zajęcia dodatko-
we z: 

Klasa Tytuł programu Imię i nazwisko autora programu 

1 historii II a, III a Nauki pomocnicze historii. 
 

Małgorzata Kozłowska 

II a Nauki pomocnicze historii Marek Dulnikiewicz 

2 chemii II c gr. II d Chemia dla zainteresowanych. 
 

Krystyna Kaczuba 

3 matematyki II a, b 
III a, b 

Matematyczne szkiełko i oko. Marzena Goszcz 

4 geografii II a, b, c 
III a, b, c 

Kraje Unii Europejskiej – geografia, turystyka i 
kultura. 

Marta Lewandowska 

5 biologii II c, d 
III c, d 

Biologia w medycynie. 
Biologia dla zainteresowanych 
 

Dorota Krogulec 

6 fizyki II a, b 

III b, c 

 

Fizyka dla zainteresowanych 

Fizyka dla zainteresowanych 

Mariusz Kot 

 

 


