
Szkolny Zestawu Programów Nauczania  

w oddziałach gimnazjalnych: 

 

Przedmiot 

nauczania 
Tytuł programu Autorzy 

Numer w szkolnym zestawie 

programów 

język polski 

 

„Po   polsku"   -   program    
nauczania   języka polskiego 

dla uczniów gimnazjum 

Jolanta Malczewska 

 
G-1-JP-1/2009 

plastyka 

 

„Kraina sztuki" - program 

nauczania plastyki w 

gimnazjum 

Elżbieta Jezierska 
 

G-l-P-1/2009 

 

historia 

„Śladami   przeszłości"   -   
program   nauczania historii w 

klasach l - III w gimnazjum 

Teresa  

Kowalewska 

Tomasz  

Maćkowiak 

G-l-H-1/2009 

muzyka 

 

„Gra muzyka" - program 
nauczania muzyki w 

gimnazjum 
Jan Oleszkowicz G-l-M-1/2009 

język angielski 

 

Program nauczania języka 

angielskiego dla klas I-III w 

gimnazjum - poziom III.O 

E. Lewandowska 

B. Maciszewka 

B. Czarnecka- 

Cicha 

 

G-l-JA-III.0-1/2009 

Program nauczania języka 

angielskiego dla klas I-III w 

gimnazjum - poziom III.l 

Katarzyna 

Niedźwiedź 
G-l-JA-III.1-2/2011 

język niemiecki 

 

Program nauczania języka 

niemieckiego  dla klas I-III w 

gimnazjum - poziom III.O 

Anna Jaroszewska 

 

G-l-JN-lll.0-2/2013 

Program nauczania języka 

niemieckiego dla klas I-III w 

gimnazjum - poziom III. l 

G-l-JN-lll.1-2/2013 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

 

Program nauczania edukacji 
dla bezpieczeństwa dla 

gimnazjum 
Jarosław Słoma 

G-l-EDB-2/2010 

 

     



 
matematyka 

„Matematyka z plusem" - program nauczania 

matematyki 

Marta Jucewicz 

Maciej Karpiński 

Jacek Lech 

 
 G-1-Mat-1/2009 

 
fizyka 

„Świat fizyki" - program nauczania fizyki w 

gimnazjum 

Barbara 

Sagnowska 

 
G-1-F-1/2009 

chemia 
„Chemia Nowej Ery" - program nauczania chemii 

w gimnazjum 

Teresa Kulawik 

Maria Litwin 
G-1-CH-1/2009 

  Anna Zdziennicka  
biologia „Puls życia" - program nauczania biologii w 

gimnazjum 

 
G-1-B-1/2009 

geografia 
„Puls ziemi" - program nauczania geografii w 

gimnazjum 
Ewa Maria Tuz G-1-G-1/2009 

 

wychowanie do 

życia w rodzime 

Wychowanie do życia w rodzinie-program 

nauczania w gimnazjum 

Teresa Król  
 
G-1-WdŻwR-1/2009 

 
informatyka 

Program nauczania informatyki w gimnazjum Marek Kołodziej  
G-1-INF-1/2010 

 

wiedza o 

społeczeństwie 

„Program nauczania KOSS"- program nauczania 

wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum 

Alicja Pancewicz 

Tomasz Merta 

Sylwia Żmijewska - 

Kwieręg 

 
 
G-1-WOS-1/2010 

 
zajęcia artystyczne 

„Program zajęć artystycznych - program 

nauczania w gimnazjum 

Agnieszka Czyżak 
Martyna Wójcik 

 
 
G-1-ZA-1/2010 

 
zajęcia techniczne 

„Zajęcia techniczne" - program nauczania w 

gimnazjum 

Urszula Białka  
 
G-1-ZT-1/2010 

 

wychowanie 

fizyczne 

Autorski program nauczania wychowania 

fizycznego w gimnazjum wraz z edukacją 

zdrowotną - III etap edukacyjny 

Anna Łysiak Jacek 

Andrysiak Janusz 

Raczyński  

B. Zdanowicz 

 
 
G-1-WF-2/2013 

 
religia 

„Droga do Emaus”- program nauczania religii  

w gimnazjum 

pod. red. 

Władysław Kubik 

 
 
G-1-R-3/2014 

 

   

 


