
Szkolny zestaw programów nauczania dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 

Dotyczy oddziałów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2008/2009 i kończących ją w roku szkolnym 2009/2010 i obowiązuje w całym okresie nauki tych oddziałów 
w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym. 

Lp. przedmiot nr dopuszczenia tytuł podręcznika autor/autorzy i wydawnictwo 
dla oddziału/ oddzia-

łów 
w szkole 

1. biologia DKOS-4015-35/02 
Program nauczania biologii dla LO, liceum 
profilowanego i technikum - kształcenie 
w zakresie podstawowym. 

Janina Grzegorek, Andrzej Jerzmanow-
ski/WSiP S.A 

I-II 

2. chemia DKOS-4015-33/02 

Chemia. Kształcenie w zakresie podstawo-
wym. Program nauczania w liceum ogólno-
kształcącym, liceum profilowanym i techni-
kum 

M. Pomniczek, Z.Kluz, E.OdrowąŜ/WSiP I 

3. fizyka DKOS-5002-46/04 

Fizyka i astronomia. Program nauczania dla 
dwuletniego uzupełniającego liceum ogól-
nokształcącego oraz trzyletniego techni-
kum uzupełniającego po zasadniczej szkole 
zawodowej. 

Aleksandra Miłosz, Zenobia 
Mróz/Wydawnictwo REA s. j. 

I-II 

4. geografia DKOS-4015-37/02 

Geografia. Kształcenie w zakresie podsta-
wowym. Program nauczania w liceum 
ogólnokształcącym, liceum profilowanym 
i technikum 

Florian Plit, Dorota Makowska, Zbigniew 
Podgórski, Maria Krystyna Szmigiel/WSiP 
S.A. 

I-II 

5. historia DKOS-5002-64/04 

Program nauczania historii dla dwuletniego 
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego 
oraz trzyletniego technikum uzupełniające-
go po zasadniczej szkole zawodowej. 

Paweł Kozłowski, Wiesław Zdzia-
bek/Wydawnictwo REA 

I-II 

6. technologia informacyjna DKOS-4015-18/02 

Technologia informacyjna. Kształcenie 
w zakresie podstawowym. Program na-
uczania dla liceum ogólnokształcącego, 
liceum profilowanego i technikum. 

Ewa Gurbiel, GraŜyna Hardt-Olejniczak, 
Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. 
Sysło/WSiP S.A. 

I 

7. język niemiecki DKOS-4015-186/02 

Uniwersalny program nauczania języka 
niemieckiego dla liceum ogólnokształcące-
go, liceum profilowanego i technikum. 
Poziom podstawowy i rozszerzony. 

U.Boszulak, E.Ciemnicka/Hueber Polska I-II 

8. język polski DKOS-5002-50/04 

Język polski. Program nauczania dla dwu-
letniego uzupełniającego liceum ogólno-
kształcącego oraz trzyletniego technikum 
uzupełniającego po zasadniczej szkole 
zawodowej. 

Anna Kowara/Wydawnictwo REA s. j. I-II 



9. matematyka DKOS-5002-54/04 

Matematyka w otaczającym nas świecie. 
Program nauczania matematyki dla absol-
wentów zasadniczej szkoły zawodowej. 
Kształcenie w zakresie podstawowym 
i rozszerzonym. 

Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria 
Kruk, Halina Nahorska, Irena Pancer, Re-
nata Ropela/Wydawnictwo PODKOWA BIS 

I-II 

10. podstawy przedsiębiorczości DKOS-5002-19/07 Przedsiębiorczość bez tajemnic. 
S.Gregorczyk, M.Romanowska, A Sopińska, 
P.Wachowiak/WSiP 

II 

11. wiedza o społeczeństwie DKOS-5002-4/02 

Wiedza o społeczeństwie. Program na-
uczania dla liceum ogólnokształcącego, 
liceum profilowanego i technikum (w za-
kresie podstawowym) 

J.Maleska, Zb.Smutek/Operon II 

 


