Klasy I - wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
Przedmiot

Technik Informatyk
Technik Informatyk Esport

Technik
usług
fryzjerskich

Technik
Technik obsługi
Technik reklamy,
fotografii i
turystycznej
grafika i media
multimediów
społecznościowe
Tytuł/Autor/Wydawnictwo

Technik
weterynarii

Technik logistyk

j. polski

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego do liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1,
część 1 i 2 + karty pracy dla klasy 1. Wydawnictwo: Nowa Era.

matematyka

MATeMAtyka 1 – W. Babiński, L. Chańko, K. Wej, zakres podstawowy, część 1, wydawnictwo Nowa Era

j. angielski

j. niemiecki

KLASY PIERWSZE
Podręcznik wiodący- My Perspectives wyd. Nowa Era
Poziom podręcznika ustalony w TEŚCIE POZIOMUJĄCYM przeprowadzonym na początku września.
KLASY DRUGIE - podręcznik Pioneer - kontynuacja podręcznika z zeszłego roku.
KLASY TRZECIE - repetytorium maturalne - wydawnictwo i poziom do ustalenia na początku września.
KLASY CZWARTE- kontynuacja repetytorium wydawnictwa MacMillan z zeszłego roku. 4B - grupa p. Gawrońskiego- repetytorium do ustalenia
we wrześniu. 4 A repetytorium Matura Trainer wydawnictwa Oxford- poziom rozszerzony
Alles Klar Neu 1, podręcznik cz. 1, zakres podstawowy, K. Łuniewska, U. Tworek, wyd. WSiP (klasy: informatyk, turystyka, e-sport, fryzjer)

j. hiszpański

Do ustalenia z nauczycielem na pierwszej lekcji (klasy: weterynarz, reklama, fototechnik, logistyk)

geografia

Oblicza geografii. Podręcznik do szkół ponadpodstawowych, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era, R. Uliszak, K. Wiedermann
Oblicza geografii. Atlas geograficzny, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era

historia

WSiP - HISTORIA 1, wyd. WSiP autorzy Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski, Michał Faszcza.

biologia

Nowa Era, Biologia na czasie + karty pracy, zakres podstawowy (klasa technik weterynarii nie kupuje na razie książki – do ustalenia na
pierwszych zajęciach)
Nowa Era, To jest chemia + karty pracy, zakres podstawowy

chemia
fizyka

Odkryć fizykę. Podręcznik dla klas ponadpodstawowych + Odkryć fizykę ćwiczenia i zadania. Zakres podstawowy.
W. Śliwa, M. Braun, Wyd. Nowa Era

filozofia

Podręcznik Filozofia. Klasa 1. Zakres podstawowy. Wydawnictwo OPERON
Michał Koss Maria Łojek-Kurzętkowska - klasy technik reklamy, fotografii, usług fryzjerskich nie mają filozofii (nie kupują książki)
Żyję i działam bezpiecznie
Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum Wyd. Nowa Era, Jarosław Słoma, 2019
Z plastyki nie będzie podręcznika

edb
plastyka

