
Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego Szkolny zestaw podręczników 2013/14 15 czerwca 2013

przedmiot poziom podręcznik numer

biologia gimnazjum Nowa Era - "Puls życia" 58/1/2009
58/2/2009
58/3/2010

biologia l. podstawowy Nowa Era - "Biologia na czasie" 450/2012
biologia l. rozszerzony Nowa Era - "Biologia na czasie" 564/1/2012

564/2/2013
chemia gimnazjum Nowa Era - "Chemia Nowej Ery" 49/1/2009
chemia l. podstawowy Nowa Era - "To jest chemia" 438/2012
chemia l. rozszerzony Nowa Era - "To jest chemia" 528/1/2012
edb gimnazjum lekcje od roku szkolnego 2014/15

edb liceum Nowa Era - "Żyję i działam bezpiecznie" 426/2012
etyka gimnazjum brak podręcznika
etyka liceum Czarna Owca - "Etyka dla myślących" 354/2011
fizyka gimnazjum Zamkor - "Świat Fizyki" 11/1/2009

11/2/2010
11/3/2010

fizyka l. podstawowy Zamkor - "Świat Fizyki" 394/2011
fizyka l. rozszerzony Zamkor - "Z fizyką w przyszłość" 548/1/2012
geografia gimnazjum Nowa Era - "Puls ziemi" 5/1/2009

5/2/2010
5/3/2010

geografia l. podstawowy PWN - "Nasz świat" 380/2011
geografia l. rozszerzony Nowa Era - "Oblicza geografii" 501/1/2012

501/2/2013
historia gimnazjum WSiP - "Bliżej historii" 61/1/2009

61/2/2009
61/3/2009

historia l. podstawowy WSiP - "Historia Po prostu" 558/2012
historia l. rozszerzony Nowa Era - "Zrozumieć przeszłość" 642/1/2013
historia i społeczeństwol. uzupełniający WSiP - "Ojczysty panteon i ojczyste spory" 644/1/2013
informatyka gimnazjum WSiP - "Lekcje z komputerem" 115/2009
informatyka l. podstawowy Helion - "Informatyka Europejczyka" 556/2012
informatyka l. rozszerzony Helion - "Informatyka Europejczyka" 410/1/2012

410/2/2012
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j. angielski gimnazjum Oxford - "English File" 291/6/2010
499/2/2012
499/3/2012
499/4/2012

j. angielski liceum EGIS - "Upstream" 487/2/2012
487/3/2012
487/4/2012
487/5/2012
487/6/2012
487/7/2012

j. angielski liceum Oxford - "English File" 291/6/2010
499/2/2012
499/3/2012
499/4/2012

j. angielski liceum Pearson - "Matura Success" 315/1/2011
315/2/2011
315/3/2011
315/4/2011

j. angielski liceum Pearson - "Repetytorium Maturalne" 351/2011
257/2011

j. angielski liceum Pearson - "Success" 127/1/2009
127/2/2009
127/3/2009
127/4/2009
127/5/2009
127/6/2009

j. francuski gimnazjum Hachette - "Extra" 211/1/2009
j. francuski liceum Hachette - "LE NOUVEAUX TAXI" 141/1/2009

141/2/2010
j. hiszpański liceum Editioral Edinumen - "PRISMA COMIENZA" 482/1/2012
j. łaciński liceum PWN - "Porta Latina nova" 416/2012
j. niemiecki gimnazjum Langenscheidt - "Logisch!" 272/1/2012/z1

272/2/2011
272/2/2011
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j. niemiecki gimnazjum Nowa Era - "Das ist Deutsch! Kompakt" 341/1/2011
341/2/2012
341/3/2013

j. niemiecki gimnazjum Pearson - "Mit links" 529/1/2012
529/2/2013

j. niemiecki gimnazjum PWN - "Kompass" 51/1/2009
51/2/2009
51/3/2009
51/4/2010

j. niemiecki liceum Nowa Era - "Welttour" 459/1/2012
459/2/2012
459/3/2013

j. niemiecki liceum Pearson - "Infos" 451/1/2012
451/2/2012
451/3/2012
451/4/2012
451/5/2012

j. niemiecki liceum WSiP - "Ales Klar - zakres podstawowy" 255/1/2010
255/2/2010
255/3/2010
255/4/2010
255/5/2010

j. niemiecki liceum WSiP - "Ales Klar - zakres rozszerzony" 281/1/2010
281/2/2010
281/3/2011
281/4/2011
281/5/2011

j. polski gimnazjum Nowa Era - "Słowa na czasie" 95/1/2009
95/2/2009
95/3/2009
95/4/2009
95/5/2010
95/6/2010
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j. polski liceum Stentor - "Przeszłość to dziś" 498/1/2012
498/2/2012
brak
brak

j. rosyjski liceum PWN - "Wot i my" 324/1/2011
324/2/2012
294/3/2010

j. włoski gimnazjum Nowela - "Progetto italiano. Junior" 319/1/2011
319/2/2012

j. włoski liceum Nowela - "Nuovo. Progetto italiano" 557/1/2012
matematyka gimnazjum Operon - "Matematyka" 54/1/2009

54/2/2010
54/3/2011

matematyka l. podstawowy Pazdro - "Matematyka" 412/1/2012
412/2/2012
412/3/2012

matematyka l. rozszerzony Pazdro - "Matematyka" 563/1/2012
brak
brak

muzyka gimnazjum Operon - "Muzyka" 166/2009
plastyka gimnazjum Operon - "Plastyka" 47/2009
pp l. podstawowy Operon - "Podstawy przedsiębiorczości" 483/2012
przyroda l. uzupełniający Nowa Era - "Przyroda" brak
religia gimnazjum "Pójść za Chrystusem" AZ - 3 - 01/10
religia liceum "Drogi Świadków Chrystusa" AZ - 4 - 01/10
wf gimnazjum bez podręcznika

wf liceum bez podręcznika

wok liceum Nowa Era - "Spotkania z kulturą" 449/2012
wos gimnazjum PWN - "Bliżej świata" 140/2009
wos l. podstawowy WSiP - "Po prostu wos" 531/2012
wos l. rozszerzony Nowa Era - "W centrum uwagi" 630/1/2012
zajęcia artystyczne gimnazjum bez podręcznika

zajęcia techniczne gimnazjum Nowa Era - "Technika w praktyce" 196/1/2009
196/2/2010


