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j. polski 

Język polski, 
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U. Jagiełło, R. 
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Steblecka -Jankowska/ 
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Duckworth/Oxford 

      

muzyka 

 
 

------------ 
 
 

------------- 

 
 

-------------------------------------------- 
 

 

---------------------------------- ----------------------------- ---------------------------- 

historia 

Poznać przeszłość , 
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zakres podstawowy 
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Era 

Poznać przeszłość 2 
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Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego i 
technikum, zakres 
podstawowy 

Roman Molarz, Marek 
Węckowski 

zakres podstawowy Tomasz Rachwał, 
Radosław Uliszak 

biologia 

„Biologia na czasie 1” 

Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego i 
technikum, zakres 
podstawowy 

Wyd. Nowa Era,  
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zadań dla liceum 
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fizykę" zakres 
podstawowy 

Wyd. Nowa Era  

Marcin Braun, 
Weronika Śliwa , części 
1,2,3 
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zbiorem zadań dla 
liceum 
ogólnokształcącego 
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Wyd. Nowa Era  
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Weronika Śliwa 
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ponadpodstawowych. 
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Chodźmy razem. 3 
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pracownia produkcji 
roślinnej 

Produkcja roślinna 

cz. I i II 

Praca zbiorowa pod 
redakcją Witolda 

Grzebisza 

Hortpress sp. z o.o. 2008 

 
Produkcja roślinna 
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Praca zbiorowa pod 
redakcją Witolda 

Grzebisza 

Hortpress sp. z o.o. 
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pracownia produkcji 
zwierzęcej 

Produkcja zwierzęca 

Cz. I i II 

A. Rekiel 
Hortpress 

Produkcja 
zwierzęca 

Cz. II i III 

A. Rekiel 
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mechanizacja 
rolnictwa, 
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mechanizacji 
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Technika w rolnictwie. 
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