
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA MŁODZIEŻY W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  
                  GIEBUŁTOWIE 

 

 

Przedmioty ogólnokształcące- szkoła branżowa po szkole gimnazjalnej 
 

przedmiot Autor i tytuł wydawnictwo Nr klasa 

   dopuszczenia  
Język polski Podręcznik zostanie wskazany we wrześniu b. r,    

     

     

Język angielski Podręcznik zostanie wskazany we wrześniu b. r,    

     
historia Podręcznik zostanie wskazany we wrześniu b. r,    

     

     

     

informatyka Podręcznik zostanie wskazany we wrześniu b. r,    
     

     

matematyka 

To się liczy! Podrecznik do matematyki ze 
zbiorem zadań dla klasy I  branżowej szkoły  I 
stopnia  Nowa Era   

 

ISBN : 978-83-267-3614-8 .Autorzy: Wojciech 

Babiański. Karolina Wej  967/1/20  

     

biologia Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół Nowa Era 450/2012/2015 Klasy I 
 ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy,    

 E.Bonar,W.Krzeszowiec-    

 Jasień,S.Czachorowski;    

     

geografia Podręcznik zostanie wskazany we wrześniu b. r,    
     

     

chemia To jest chemia, zakres podstawowy, Nowa Era 438/2012/2015 Klasy I 
 R.Hassa,A.Mrzigod, J.Mrzigod + karty pracy    

 aut.A.Kwitek;    

fizyka Podręcznik zostanie wskazany we wrześniu b. r,    
     

     

edukacja dla Żyję i działam bezpiecznie, J.Słoma; Nowa Era 426/2012/2015 Klasy I 
bezpieczeństwa     

podstawy Podręcznik zostanie wskazany we wrześniu b. r,    
przedsiębiorczości      



 

 

Przedmioty ogólnokształcące- szkoła branżowa po szkole podstawowej 
 

przedmiot Autor i tytuł wydawnictwo Nr klasa 

   dopuszczenia  
Język polski Podręcznik zostanie wskazany we wrześniu b. r,    

     

     

Język angielski Podręcznik zostanie wskazany we wrześniu b. r,    

     
historia Podręcznik zostanie wskazany we wrześniu b. r,    

     

     

     

informatyka Podręcznik zostanie wskazany we wrześniu b. r,    
     

     

matematyka 

To się liczy! Podrecznik do matematyki ze 
zbiorem zadań dla klasy I  branżowej szkoły  I 
stopnia     

 
ISBN : 978-83-267-3614-8 .Autorzy: Wojciech 
Babiański. Karolina Wej      967/1/20  

     

biologia Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół Nowa Era 450/2012/2015 Klasy I 
 ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy,    

 E.Bonar,W.Krzeszowiec-    

 Jasień,S.Czachorowski;    

     

geografia Podręcznik zostanie wskazany we wrześniu b. r,    
     

     

chemia To jest chemia, zakres podstawowy, Nowa Era 438/2012/2015 Klasy I 
 R.Hassa,A.Mrzigod, J.Mrzigod + karty pracy    

 aut.A.Kwitek;    

fizyka Podręcznik zostanie wskazany we wrześniu b. r,    
     

     

edukacja dla Żyję i działam bezpiecznie, J.Słoma; Nowa Era 426/2012/2015 Klasy I 
bezpieczeństwa     

podstawy Podręcznik zostanie wskazany we wrześniu b. r,    
przedsiębiorczości      


