
Szkolny zestaw programów nauczania 

II Liceum Ogólnokształcącego 

w Radomsku 

l.p. 
Nazwa zajęć 

edukacyjnych 
Tytuł programu 

Numer w szkolnym 
zestawie programów 

nauczania 

1. język polski Ponad słowami Program nauczania języka 
polskiego w liceum ogólnokształcącym  
i technikum od roku szkolnego 
2019/2020.Poziom podstawowy  
i rozszerzony. 
 
 
 
 
. 

JP/IILO-33/19 

2. język angielski Program nauczania języka angielskiego dla  
III etapu edukacyjnego (4-letnie liceum 
ogólnokształcące i 5-letnie technikum) na 
podbudowie wymagań II etapu edukacyjnego 
(8-letnia szkoła podstawowa)  
Poziom - III. 1.P - zakres podstawowy Poziom 
- III 1.R - zakres rozszerzony  

JA/IILO-34/19 

3. język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego jako 
drugiego języka obcego nowożytnego - 
kontynuacja nauki języka obcego nauczanego 
jako drugi w szkole podstawowej w kl. VII - 
VIII (podstawa programowa - wariant III.2.) 

JN/IILO-35/19 

4. język francuski Program nauczania języka francuskiego dla 
liceum i technikum - dla uczniów 
początkujących oraz kontynuujących naukę w 
wymiarze 2 godzin tygodniowo i więcej 

JF/IILO-36/19 

5. chemia Program nauczania chemii w zakresie 
podstawowym dla liceum ogólnokształcącego 
i technikum - To jest chemia 

CH/IILO-37/19 

6. chemia Program nauczania chemii w zakresie 
rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego 
i technikum - To jest chemia 

CH/IILO-38/19 

7. fizyka Fizyka w liceum i technikum - zakres 
podstawowy 

F/IILO-39/19 

8. fizyka Fizyka w liceum i technikum - zakres 
rozszerzony  
 

F/IILO-40/19 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. matematyka Matematyka. Solidnie od podstaw. Program 
nauczania w liceach i technikach – zakres  
podstawowy  

M/IILO-41/19 

  



10. geografia Program nauczania geografii w zakresie 
podstawowym dla liceum ogólnokształcącego 
i technikum 

G/IILO-42/19 

11. geografia Program nauczania geografii w zakresie 
rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego 
i technikum 

G/IILO-43/19 

12. biologia Biologia na czasie Program nauczania biologii 
w zakresie podstawowym dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum 

B/IILO-44/19 

13. biologia Biologia na czasie Program nauczania biologii 
w zakresie rozszerzonym dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum 

B/IILO-45/19 

14. historia Program nauczania. Historia. Liceum i 
technikum. Zakres podstawowy 

H/IILO-46/19 

15. historia Program nauczania. Historia. Liceum i 
technikum. Zakres rozszerzony 

H/IILO-47/19 

16. wiedza o 
społeczeństwie 

Wiedza o społeczeństwie. Zakres 
podstawowy. Program nauczania dla szkół 
ponadpodstawowych (liceum i technikum) 

WOS/IILO-48/19 

17. wiedza o 
społeczeństwie 

Wiedza o społeczeństwie. Zakres rozszerzony. 
Program nauczania dla szkół 
ponadpodstawowych (liceum i technikum) 

WOS/IILO-49/19 

18. religia Pójść za Chrystusem R/IILO-50/19 
19. informatyka Program nauczania Teraz bajty. 

Informatyka dla szkoły ponadpodstawowej. 
Zakres podstawowy. Klasy I - III 

I/IILO-51/19 

20. informatyka Program nauczania Teraz bajty. 
Informatyka dla szkoły ponadpodstawowej. 
Zakres rozszerzony 

I/IILO-52/19 

21. wychowanie 
fizyczne 

Ruch - zdrowie dla każdego 3 WF/IILO-53/19 

22. wychowanie do 
życia w rodzinie 

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do 
życia w rodzinie 

WDŻ/IILO-54/19 

23. filozofia Zakres podstawowy Program nauczania dla 
szkół ponadpodstawowych (liceum i 
technikum) 

FL/IILO-55/19 

24. podstawy 
przedsiębiorczości 

Program nauczania podstaw 
przedsiębiorczości dl Liceum 
Ogólnokształcącego i technikum - Krok w 
przedsiębiorczość. 

PP/IILO-56/19 

25. edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Program nauczania edukacji dla 
bezpieczeństwa w szkołach 
ponadgimnazjalnych. 
Żyję i działam bezpiecznie. 

EDB/IILO-57/19 

26. matematyka Matematyka. Solidnie od podstaw. Program 
nauczania w liceach i technikach. Zakres 
rozszerzony  

M/IILO-58/19 

27. Historia i 
teraźniejszość  

Historia i Program nauczania. teraźniejszość. 
Liceum i technikum. Zakres podstawowy 

 

HIT/ IILO- 59/22 

 


