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Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach  

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA  

DLA UCZNIÓW KLAS CYKLU EDUKACYJNEGO 2020-2024 

III ETAP EDUKACYJNY PO SZKOLE PODSTAWOWEJ  

Numer 
 w 

szkolnym 
zestawie 

Program 
nauczania 

przedmiotu 
/zajęć 

Tytuł programu Autor/ Autorzy klasa/grupa 

1.  Język polski 
 

Program nauczania . Oblicza epok. Klasy 1-4 liceum 
ogólnokształcącego, (1-5 technikum ), zakres podstawowy i 
rozszerzony. 

Adam Kalbarczyk 
Katarzyna Olejnik 

wszystkie klasy w 
odpowiednim zakresie 

2.  Język niemiecki Program Nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego 
w liceum ogólnokształcącym i technikum, zgodny z wariantem 
podstawy programowej III.2.0 i III.2 

Marta  Torenc   grupy uczące się języka 
jako drugiego języka 
obcego 
 

3.  Język angielski Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą 
programową określoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r.  
dla III etapu edukacyjnego (4-letnie liceum ogólnokształcące i 5-
letnie technikum) na podbudowie wymagań II etapu edukacyjnego 
(8-letnia szkoła podstawowa)  
Poziom III.1.P – zakres podstawowy  
Poziom III.1.R – zakres rozszerzony  
Poziom III.DJ – dla uczniów oddziałów dwujęzycznych 

Milada Krajewska  
Ewa Piotrowska  
Aleksandra Świgoń 

 

 grupy uczące się języka 
jako pierwszego języka 
obcego w zakresie 
podstawowym lub 
rozszerzonym 
 

4.  Język rosyjski Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w czteroletnim 
liceum i pięcioletnim technikum.   

Agata Buchowiecka-
Fudała 

grupy uczące się języka 
jako drugiego języka 
obcego w kontynuacji 
 

5.  Język rosyjski Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego w 
liceum ogólnokształcącym i technikum ( zgodny z wariantami 
podstawy programowej III.2.0 i III.2) 

Renata Broniarz grupy uczące się języka 
jako drugiego języka 
obcego od początku 
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6.  Język francuski Program nauczania języka francuskiego dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum, dla uczniów początkujących oraz 
kontynuujących naukę . 

Magdalena Darmoń grupy uczące się języka 
jako drugiego języka 
obcego 

7.  Historia Program nauczania  historii  dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum, zakres podstawowy  
„Poznać przeszłość ”. 

Robert Śniegocki klasy realizujące 
przedmiot w zakresie 
podstawowym 

8.  Historia Program nauczania  historii  dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum, zakres rozszerzony  
„Zrozumieć przeszłość ”. 

Robert Śniegocki klasy realizujące 
przedmiot w zakresie 
rozszerzonym 

9.  Wiedza  
o społeczeństwie 

Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego i technikum, 
zakres podstawowy  
„Wiedza o społeczeństwie ”. 

Antonina Telicka - 
Bonecka 

klasy realizujące 
przedmiot w zakresie 
podstawowym 

10.  Wiedza  
o społeczeństwie 

Program nauczania   dla liceum ogólnokształcącego i technikum, 
zakres    podstawowy i rozszerzony  
„W centrum uwagi ”. 

Barbara Furman klasy realizujące 
przedmiot w zakresie 
rozszerzonym 

11.  Matematyka Program nauczania matematyki dla liceum i technikum 
MATeMAtyka, zakres podstawowy i rozszerzony. 

Dorota Ponczek 
Kamińska Agnieszka 

wszystkie klasy w 
odpowiednim zakresie 

12.  Fizyka Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum 
zakres podstawowy 
„Odkryć fizykę ”. 
 

Marcin Braun 
Weronika  Śliwa 

klasy realizujące 
przedmiot w zakresie 
podstawowym 

13.  Fizyka Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum 
Kształcenie ogólne  - zakres rozszerzony. 

Agnieszka Byczuk 
Krzysztof Byczuk 
Zuzanna Suwald 
Stanisław Suwald 

klasy realizujące 
przedmiot w zakresie 
rozszerzonym 

14.  Chemia Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum- „To jest chemia”. 

Romuald Hassa 
Aleksandra Mrzigod 
Janusz Mrzigod 

klasy realizujące 
przedmiot w zakresie 
podstawowym 

15.  Chemia Program nauczania chemii w zakresie rozszerzony, dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum - „To jest chemia”. 

Monika Litwin 
Szarota  Styka - 
Wlazło 

klasy realizujące 
przedmiot w zakresie 
rozszerzonym 

16.  Biologia Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum, zakres podstawowy „Biologia na czasie”. 

Katarzyna Kozłowska klasy realizujące 
przedmiot w zakresie 
podstawowym 
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17.  Biologia Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum, zakres rozszerzony „Biologia na czasie”. 

Program został 
opracowany na 
podstawie programu 
naukowego Urszuli  
Poziomek z 2012 r. 

klasy realizujące 
przedmiot w zakresie 
rozszerzonym 

18.  Geografia Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum „Oblicza geografii”.  
 

Barbara Dziedzic 
Barbara Korbel 
Ewa Maria  Tuz 

klasy realizujące 
przedmiot w zakresie 
podstawowym 

19.  Geografia Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum „Oblicza geografii”.  
 

Barbara Dziedzic 
Barbara Korbel 
Ewa Maria  Tuz 

klasy realizujące 
przedmiot w zakresie 
rozszerzonym 

20.  Informatyka Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. Informatyka na czasie 1. Zakres podstawowy. 

Janusz Mazur 

Zbigniew Talaga 

klasy realizujące 
przedmiot w zakresie 
podstawowym 

21.  Informatyka Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. Informatyka na czasie 1. Zakres rozszerzony. 

Janusz Mazur 

Zbigniew Talaga 

klasy realizujące 
przedmiot w zakresie 
rozszerzonym 

22.  Podstawy 
przedsiębiorczości 

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla szkół 

ponadpodstawowych realizowany w klasie II i III liceum 

ogólnokształcącego 

Dorota 

Pszczółkowska 

 Na podstawie 

programu Marka 

Niesłuchowskiego 

wszystkie klasy 

23.  Plastyka  Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego  i technikum 
„Spotkanie ze sztuką 1”. 

Monika Ipczyńska 
Natalia Mrozowska 

wszystkie klasy 

24.  Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Program nauczania edukacji i bezpieczeństwa dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum ”Żyje i działam bezpiecznie”. 

Jarosław Słoma  wszystkie klasy 

25.  Wychowanie do 
życia w rodzinie  

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania wychowania do życia w 
rodzinie dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum  

Teresa Król wszystkie klasy 

26.  Etyka Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego i technikum . Paweł Kołodziński  
Jakub Kapiszewski 

wszystkie klasy 

27.  Religia  Z Bogiem w dorosłe życie Konferencja 
Episkopatu Polski 

wszystkie klasy 
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28.  Wychowanie 
fizyczne 

Program nauczania z wychowania fizycznego „Magia zdrowia”,  dla 4 
– letniego liceum i 5 – letniego technikum  

Urszula Białek 
Joanna Wolfart- 
Piech 

wszystkie klasy 

 

 

 

 

 


