
Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu w roku szkolnym 2022/2023 

 

 

numer 

w 

zestawie 
przedmiot nazwa programu autor 

rok 

opraco

wania 

zakres 

(podstawowy/ 

rozszerzony) 

     typ szkoły 

technikum branżowa 

1  język polski „Nowe Lustra Świata”. Program nauczania 

języka polskiego szkoły ponadgimnazjalne 

Witold Bobiński 

Anna Janus-Sitarz 

Maciej Pabisek 

2012 podstawowy T G 

2  wiedza o kulturze Program nauczania przedmiotu wiedza 

o kulturze w liceum i technikum 

i pięcioletniego technikum – Spotkania 

z kulturą 

Barbara Łabęcka 2012 podstawowy T G 

3  matematyka MATeMAtyka  Program nauczania 

matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych 

kończących się maturą Nowa Era 

Dorota Ponczek 2012 podstawowy/ 

rozszerzony 

T G 

4  religia ,,Żyć aby wierzyć i kochać” - Program 

nauczania religii dla czteroletniego  

technikum. 

Autorzy programu 

ks.Tadeusz Śmiech, 

Elżbieta Kondrak, 

Bogusław Nosek 

2012 podstawowy T G 

5  etyka „Etyka program nauczania dla liceum 

ogólnokształcącego, liceum profilowanego i 

technikum” OPERON  (klasy 

ponadgimnazjalne) 

 

Paweł Kołodziński 

 

2008 podstawowy 4GRS G 



6  wychowanie 

fizyczne 

Koncepcja edukacji fizycznej ,,Zdrowie-

sport-rekreacja” Program nauczania 

wychowania fizycznego dla czwartego etapu 

edukacyjnego 

    Urszula Kierczak 

 

 

2012 

 

podstawowy 

 

T 

 

G 

7  język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w 

szkołach ponadgimnazjalnych (dla 

początkujących IV.0 i kontynuujących IV.1) 

Paweł Piszczatowski 2015 podstawowy/ 

rozszerzony 

      T G 

8  język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w 

liceum ogólnokształcącym i technikum 

Krystyna Łuniewska 

Urszula Tworek 

Zofia Wąsik 

2012 

(2015 

aktuali-

zacja) 

podstawowy 

 

      T 

 

G 

9  język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego dla 

klas I-III liceum i I-IV technikum. IV.1 

Arleta Fischer 2012 rozszerzony T G 

10  historia 

i 

społeczeństwo 

Program nauczania historii 

i społeczeństwa w szkołach 

ponadgimnazjalnych 

P. Wasilewski 

M. Wiktorowski 

2013 podstawowy T G 

11  język angielski Program nauczania języka angielskiego 

Typ szkoły: liceum ogólnokształcące 

technikum 

Etap nauki: IV etap edukacyjny 

Poziom: IV. 1  – dla uczniów 

kontynuujących naukę 

w zakresie podstawowym 

Maria Kłos 

Anna Sikorzyńska 

Barbara Czarnecka-

Cicha 

2012 

Aktuali

zacja z 

2016 

podstawowy 

i rozszerzony 

klasy IV 

T G 

12  biologia Program nauczania biologii w zakresie 

rozszerzonym Biologia na czasie 

Urszula Poziomek 2012 rozszerzony 4TŻ 

 

G 

13  podstawy 

przedsiębiorczości 

Program nauczania podstaw 

przedsiębiorczości dla szkół 

ponadgimnazjalnych 

Fundacja 

młodzieżowej 

przedsiębiorcości 

2012 podstawowy       T 

 

G 



14  geografia Program nauczania geografii w zakresie 

rozszerzonym dla liceum 

ogólnokształcącego 

i technikum – Oblicza geografii 

Ewa Maria Tuz, 

Dawid Szczypiński 

2012 rozszerzony, 

podstawowy 

T 

 

G 

15  przedmioty 

zawodowe 

Projekt programu nauczania technik reklamy 

333 907                          

(modyfikacja planów nauczania) 

opracowany w 

oparciu o projekt 

podstawy 

programowej 

kształcenia w 

zawodzie 

w ramach projektu 

Partnerstwo na rzecz 

kształcenia 

zawodowego. 

2019 4 TR  T G 

16  przedmioty 

zawodowe 

Projekt programu nauczania  dla zawodu 

technik żywienia i usług gastronomicznych  

343404 

(modyfikacja planów nauczania) 

opracowany w 

oparciu o projekt 

podstawy 

programowej 

kształcenia w 

zawodzie 

w ramach projektu 

Partnerstwo na rzecz 

kształcenia 

zawodowego. 

2019 4 TŻ       T G 



17  przedmioty 

zawodowe 

Projekt programu nauczania dla zawodu 

technik ekonomista 331 403                   

 (modyfikacja planów nauczania) 

opracowany 

w oparciu o projekt 

podstawy 

programowej 

kształcenia 

w zawodzie 

w ramach projektu 

Partnerstwo na rzecz 

kształcenia 

zawodowego. 

2019 4 TE      T G 

18  przedmioty 

zawodowe 

Projekt programu nauczania technik 

spedytor 333108 (modyfikacja planów 

nauczania) 

opracowany w 

oparciu o projekt 

podstawy 

programowej 

kształcenia w 

zawodzie 

w ramach projektu 

Partnerstwo na rzecz 

kształcenia 

zawodowego. 

2019 4TS  T G 

19  religia 

 

Z Bogiem w dorosłe życie. AZ-4-01/18 Komisja Wychowania 

Katolickiego KEP 

2018 podstawowy  T P 

20  etyka „Program nauczania dla szkół 

ponadpodstawowych (liceum i technikum) 

Paweł Kołodziński 

Wydawnictwo 

Pedagogiczne Operon 

2019 podstawowy 4PTE p 

21  Wiedza o 

społeczenstwie 

"W centrum uwagi. Program nauczania 

Wiedzy o społeczeństwie w zakresie 

podstawowym dla Licem 

Ogólnokształcącego i Technikum"  

Barbara Furman 2019 podstawowy T P 



22  wychowanie 

fizyczne 

Program nauczania wychowania fizycznego 

dla liceum i technikum wraz z planami 

pracy i kryteriami oceniania. 

Stanisław Żołyński 2019 podstawowy T P 

23  język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego 

jako drugiego języka obcego w liceum 

i technikum (zgodny z podstawą 

programową  III,2.0 i III.2) 

dr. Marta Torenc 2019 podstawowy/ 

rozszerzony 

T 

 

P 

24  historia Poznać przeszłość Program nauczania 

historii w zakresie podstawowym dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum 

Robert Śniegocki 2019 podstawowy T P 

25  Historia i 

terażniejszość 

Brak programu   Podstawowy  

Klasy I 

T P 

26  informatyka Program nauczania  informatyki do liceum 

i technikum 

Katarzyna Olędzka 

Wanda Jochemczuk 

2019 podstawowy T P 

27  j. polski Sztuka wyrazu. Program nauczania języka 

polskiego w czteroletnim liceum 

ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum 

Barbara Pałasz 2019 podstawowy/ 

rozszerzony 

T 

 

P 

28  plastyka Spotkania ze sztuką. Program nauczania 

przedmiotu plastyka dla czteroletniego 

liceum ogólnokształcącego 

Marta Ipczyńska, 

Natalia Mrozkowiak 

 

2019 podstawowy T 

 

P 

29  matematyka Program nauczania matematyki dla 

liceum/technikum MATeMAtyka Nowa Era 

Dorota Ponczek 2019 podstawowy/ 

rozszerzony 

T 

 

P 

30  fizyka Program nauczania fizyki w liceum i 

technikum 

Witold Polesiuk, 

Ludwik Lehman, 

Grzegorz Wojewoda 

2019 podstawowy T P 



31  j. angielski Program nauczania języka angielskiego: 

„Kształtowanie kompetencji kluczowych 

na lekcji j. angielskiego” dla liceum 

i technikum; poziom III.1.R – na 

podbudowie wymagań dla szkoły 

podstawowej 

Anna Abramczyk, 

Anna Pasternak, 

Joanna Stefańska 

2019 rozszerzony T 

II,III,IV 

P 

32  j. angielski 

 

Program nauczania j. angielskiego 

„Kompetentny nauczyciel kształtuje 

kompetencje kluczowe” dla liceum 

i technikum. 

Anna Abramczyk, 

Anna Pasternak, 

Joanna Stefańska 

2019 

 

podstawowy T 

II,III,IV 

P 

33  j. angielski Program nauczania języka nagielskiego dla 

liceum ogólnokształcącego i technikum 

Poziom III.1.P i III.1.R 

Anna Kulińska 2019 rozszerzony 

 

T 

klasy I 

P 

34  j. angielski Program nauczania języka nagielskiego dla 

liceum ogólnokształcącego i technikum 

Poziom III.2 i III.2.0 

Anna Kulińska 2019 podstawowy 

 

T 

klasy I 

P 

35  biologia ,,Biologia na czasie” Program nauczania 

biologii dla liceum 

i technikum 

Katarzyna Kłosowska 2019 podstawowy T P 

36  biologia ,,Biologia na czasie” Program nauczania 

biologii dla liceum 

i technikum 

Urszula poziomek 2019 rozszrzony T P 

37  wychowanie 

do życia w rodzinie 

Program nauczania dla klasy 1LO, 

technikum, szkoły branżowej 1 stopnia 

Teresa Król 2019 podstawowy T P 

38  edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Program nauczania edukacji dla 

bezpieczeństwa dla liceum 

i technikum ,,Żyję i działam bezpiecznie” 

Jarosław Słoma 2019 podstawowy T P 



39  geografia 

 

Program nauczania geografii w zakresie 

podstawowym dla liceum 

ogólnokształcącego 

i technikum – Oblicza geografii 

Barbara Dziedzic, 

Barbara Korbiel,  

Ewa Maria Tuz 

2019 podstawowy        T 

 

P 

40  geografia 

 

Program nauczania geografii w zakresie 

rozszerzonym dla liceum 

ogólnokształcącego 

i technikum – Oblicza geografii 

Barbara Dziedzic, 

Barbara Korbiel,  

Ewa Maria Tuz 

2019 rozszerzony 

 

      T 

 

P 

41  chemia 

 

Program nauczania chemii w zakresie 

podstawowym dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum – 

To jest chemia 

Romuald Hassa 

Aleksandra Mrzigod 

Janusz Mrzigod 

2019 podstawowy 

 

T P 

42  postawy 

przedsiębiorczośći 

Program nauczania dla szkół 

ponadpodstawowych (liceum i technikum) 

Marii Gaertner 2019 podstawowy T P 

43  przedmioty 

zawodowe 

Projekt programu nauczania technik 

ekonomista 

331 403                   

 (modyfikacja planów nauczania) 

Opracowany 

w oparciu o projekt 

podstawy 

programowej 

kształcenia 

w zawodzie 

w ramach projektu 

Partnerstwo na rzecz 

kształcenia 

zawodowego. 

2019 klasa I, II,III,IV 

 

 

T 

 

 

 

P 

 

 



44  przedmioty 

zawodowe 

Projekt programu nauczania technik reklamy 

333 907                   

 (modyfikacja planów nauczania) 

Opracowany 

w oparciu o projekt 

podstawy 

programowej 

kształcenia 

w zawodzie 

w ramach projektu 

Partnerstwo na rzecz 

kształcenia 

zawodowego. 

2019 klasa I, II,III 

 

 

T 

 

 

 

 

P 

 

 

 

45  przedmioty 

zawodowe 

Projekt programu nauczania technik 

spedytor 

333 108                  

 (modyfikacja planów nauczania) 

Opracowany 

w oparciu o projekt 

podstawy 

programowej 

kształcenia 

w zawodzie 

w ramach projektu 

Partnerstwo na rzecz 

kształcenia 

zawodowego. 

2019 klasa I, II,III 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 



46  przedmioty 

zawodowe 

Projekt programu nauczania technik 

rachunkowości 

431 103                   

 (modyfikacja planów nauczania) 

Opracowany 

w oparciu o projekt 

podstawy 

programowej 

kształcenia 

w zawodzie 

w ramach projektu 

Partnerstwo na rzecz 

kształcenia 

zawodowego. 

2019  T 

 

P 

47  przedmioty 

zawodowe 

 

Projekt programu nauczania technik 

hotelarstwa o strukturze spiralnej  

422 402                                                           

(modyfikacja planów nauczania) 

 

opracowany 

w oparciu o projekt 

podstawy 

programowej 

kształcenia 

w zawodzie 

w ramach projektu 

Partnerstwo na rzecz 

kształcenia 

zawodowego. 

2019 klasa I, II,III,IV 

 

 

 

T 

 

 

 

P 

 

 

 



48  przedmioty 

zawodowe 

 

 

 Programu nauczania technik żywienia i 

usług gastronomicznych  

343 404  

o strukturze spiralnej 

( modyfikacja planów nauczania) 

 

opracowany 

w oparciu o projekt 

podstawy 

programowej 

kształcenia 

w zawodzie 

w ramach projektu 

Partnerstwo na rzecz 

kształcenia 

zawodowego. 

2019 klasa I, II,III,IV 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

49  język polski 

 

To się czyta! Program nauczania języka 

polskiego dla szkoły branżowej I stopnia 

Krystyna Brząkalik 

Konsultacje 

merytoryczne: Anna 

Klimowicz 

2019 podstawowy BS P 

50  matematyka 

 

Program nauczania matematyki dla 

branżowej szkoły I stopnia do serii 

To się liczy! 

Dorota Ponczek 

 

2019 podstawowy BS P 

51   

religia 

 

Ku dorosłości. Program nauczania religii 

katolickiej  dla szkoły branżowej I stopnia 

AZ-5-01/18 

Komisja Wychowania 

Katolickiego KEP 

2018 podstawowy 

 

BS P 

52  wychowanie 

fizyczne 

Program nauczania wychowania fizycznego 

dla szkoły branżowej I i II stopnia. 

Stanisław Żółtyński 2019 podstawowy BS P 

53  Język niemiecki  Program nauczania języka niemieckiego w 

działalności produkcyjnej i usługach. 

Józef Jarosz  klasa II,III KC 

 

BS P 

 

54  język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego 

zmodyfikowany na podstawie Programu 

nauczania języka niemieckiego dla 

Branżowej Szkoły I stopnia poziom IV.0, 

IV.1 

Ewa Muszyńska 2019 podstawowy BS P 



55  wychowanie 

do życia w rodzinie 

Program nauczania dla klasy 1LO, 

technikum, szkoły branżowej 1 stopnia 

Teresa Król 2019 podstawowy BS P 

56  geografia Program nauczania geografii w szkole 

branżowej I stopnia 

Sławomir Kurek 2019 podstawowy BS P 

57  historia Program nauczania  do branżowej szkoły I 

stopnia ,,Dziś historia” 

Stanisław Zając 2019 podstawowy BS P 

58  Historia i 

terażniejszość 

Brak programu   Podstawowy  

Klasa I 

BS P 

59  przedmioty 

zawodowe 

Program nauczania dla zawodu zdobnik 

ceramiki o strukturze przedmiotowej. 

 

 

Program autorski: 

mgr Laura Słocka 

Przydróżna,  

mgr inż. Alicja 

Krzyszczak,  

mgr inż. Paweł Kubat, 

mgr inż. Krystyna 

Urbaniak 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

podstawowy      BS 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

60  przedmioty 

zawodowe 

Program programu nauczania 

dla zawodu kucharz o strukturze spiralnej 

512 001 

( modyfikacja planów nauczania dla 

Branżowej szkoły I stopnia) 

 

 

 

 

opracowany w 

oparciu o projekt 

podstawy 

programowej 

kształcenia w 

zawodzie 

w ramach projektu 

Partnerstwo na rzecz 

kształcenia 

zawodowego. 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

    BS 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

61  podstawy 

przedsiębiorczości 

Program nauczania dla  Szkoły Branżowej I 

Stopnia autorki Marii Gaertner 

Marii Gaertner 2019 podstawowy BS P 



62  chemia Chemia Program nauczania dla szkoły 

branżowej I Stopnia 

Maria Barbara 

Szczepanik 

2019 podstawowy BS P 

63  informatyka Program nauczania informatyki w liceum i 

technikum 

Katarzyna Olędzka, 

Wanda Jochemczyk 

2019 podstawowy BS P 

64  edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Program nauczania edukacji dla 

bezpieczeństwa dla Branżowej szkoły I 

Stopnia  „Żyję i działam bezpiecznie” 

Jarosław Słoma 2019 podstawowy BS P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Edukacja wojskowa 

                                                                                  

63 przedmioty 

zawodowe 

Projekt programu nauczania dla zawodu 

technik ekonomista 331 403 

(modyfikacja planów nauczania) 

 

Opracowany w 

oparciu o projekt 

podstawy 

programowej 

kształcenia w 

zawodzie w ramach 

projektu  Partnerstwo 

na rzecz kształcenia 

zawodowego 

2019  EKA.04 

 

 



 

 

64 przedmioty 

zawodowe 

Projekt programu nauczania dla zawodu 

technik rachunkowości 431 103 

Opracowany w 

oparciu o  projekt 

podstawy 

programowej 

kształcenia w 

zawodzie w ramach 

projektu Partnerstwo 

na rzecz kształcenia 

zawodowego 

 

 

2019  EKA.07  

65 edukacja 

wojskowa 

„Program nauczania przedmiotu «Edukacja 

wojskowa» realizowany w ramach 

programów innowacyjnych lub 

eksperymentalnych przysposobienia 

obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa, 

odpowiadający w określonym zakresie 

programowi kształcenia realizowanemu w 

ramach służby przygotowawczej” 

Autorzy programu: 

Zespół oficerów Biura 

do spraw 

proobronnych: 

płk mgr inż. Mirosław 

Mika 

2017    


