
Szkolny zestaw programów nauczania  

dopuszczonych do użytku  

w Technikum Poligraficzno-Medialnym nr 20 

 Rok szkolny  2019/2020 
 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa o systemie oświaty art. 22 ab (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 60)  art. 15 pkt 31 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

Oświatowe 

• Zarządzenie nr 17 /2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona 

Klemensiewicza 

• Uchwała Rady Pedagogicznej   nr   /2018/2019/TPM  z dnia  24  czerwca 2019r. w sprawie szkolnego zestawu programów  

dopuszczonych do użytku w Technikum Poligraficzno- Medialnym nr 20  w Krakowie na rok szkolny 2019/2020 

 

Opinia Rady Rodziców: pozytywna 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza - mgr Marzena Lenar 



ABSOLWENCI GIMNAZJUM 

Numer w szkolnym 

zestawie na rok 

szkolny 2019/2020 

Nazwa zajęć 

edukacyjnych 

 

Klasa/klasy 

 

Tytuł programu  

Numer programu 

w wykazie MEN 

Wydawnictwo, 

rok wydania 

 Programy kształcenia 

ogólnego 

 

J.POL/T/1 język polski kl. I - IV Ponad słowami. Program 

nauczania  j. polskiego  

w  lic. i techn. Zgodny  

z nową podstawą 

programową  

425/1/2012, 

425/2/2012, 

425/3/2013/2015, 

425/4/2013/2015, 

425/5/2014 

Nowa Era 2012 

J.ANG/T/2 język angielski kl. I - IV Progr. naucz. j.ang. IV etap 

edukacyjny  poziom IV.1p 

dla kontynuujących naukę 

w zakresie podstawowym 

  

 Oxford  University  

Press 2012 

HIST/T/3 historia kl. I Program nauczania historii 

dla szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Zakres podstawowy. Seria 

Odkrywamy na nowo.  

Autor B. Burda 

 Wydaw. Pedagogiczne 

Operon 2012 

HIST i SPOŁ/T/4 historia  

i społeczeństwo 

kl. II- IV Program naucz. Historii  

i Społ.:  POZNAĆ 

PRZESZŁOŚĆ dla IV 

etapu edukacyjnego dla LO 

i Technikum. 

Autor. K. Panimasz  

 Nowa Era 

2012 

J.NIEM/T/5 język niemiecki kl. I  

“Exakt  fuer Dich” 

Program: Program 

nauczania języka niem. dla 

717/1/2014/2015 
 

LektorKlett   2014 



Starter” klas I-III liceum 

ogólnokształcącego i klas  

I -IV technikum, IV etap 

edukacyjny (poziom IV.0 

dla początkujących  

i poziom IV.1p - dla 

kontynuujących naukę. 

Autor:H.Podczaska- Tomal 

J.NIEM/T/6 język niemiecki kl. II 

„Exakt  fuer Dich 

„Starter “  oraz 

„Exakt fuer Dich 1” 

Program: Program 

nauczania języka 

niemieckiego dla klas I-III 

liceum ogólnokształcącego 

i klas I-IV technikum, IV 

etap edukacyjny (poziom 

IV.0 dla początkujących  

i poziom IV.1p - dla 

kontynuujących naukę. 

Autor: Hanna Podczaska- 

Tomal 

717/2/2014/2015 
 

LektorKlett   2014 

J.NIEM/T/7 język niemiecki kl. III 

“Exakt  fuer Dich  2” 

Program: Program 

nauczania języka niem. dla 

klas I-III liceum 

ogólnokształcącego i klas  

I-IV technikum, IV etap 

edukacyjny (poziom IV.0 

dla początkujących  

i poziom IV.1p dla 

kontynuujących naukę. 

Autor: Hanna Podczaska- 

Tomal  

717/2/2014 
 

LektorKlett   2014 



J.NIEM/T/8 język niemiecki kl. IV 

„ Exakt fuer Dich 3” 

Program: Program 

nauczania języka niem. dla 

klas I-III liceum 

ogólnokształcącego i klas  

I-IV technikum, IV etap 

edukacyjny (poziom IV.0 

dla początkujących  

i poziom IV.1p - dla 

kontynuujących naukę. 

Autor: Hanna Podczaska- 

Tomal  

717/4/2016 
 

LektorKlett 2016 

WOS/T/9 wiedza  

o społeczeństwie 

kl. II Program naucz. przedm.  

wiedza o społ. w szkole 

ponadgimnazjalnej.  Zakres 

podstawowy. Seria  -

Odkrywamy na nowo  

 

 

 

Wyd. Pedagogiczne 

Operon  2012 

WOK/T/10 

 

wiedza o kulturze kl. II Spotkania z kulturą. 

Program zgodny z nową 

podstawą programową  

 Nowa Era 2012 

MAT/T/11 matematyka klasy I – IV  technik 

grafiki i poligrafii 

cyfrowej  

Program zgodny  

z podstawą  programową 

obowiązującą od 

2012/2013- zakres 

rozszerzony 

 
Pazdro  2012 

MAT/T/12 matematyka klasy I - IV technik 

fotografii  

i multimediów, 

technik reklamy kl.I 

technik organizacji 

reklamy kl.II-IV 

  

Program zgodny  

z podstawą  programową 

obowiązującą od 2012/13- 

zakres podstawowy  

 
Pazdro 2012 



FIZ/T/13 fizyka kl. I Program nauczania  fizyki 

do podręcznika -„ Fizyka to 

nie katastrofa” 

 
ZamKor 2013 

CHEM/T/14 chemia kl. I To jest chemia. Program 

nauczania chemii w 

zakresie podstawowym dla 

szkół ponadgimnazjalnych 

438/2012 Nowa Era 2012 

CHEM/T/15 

 

 

 

chemia 

 

 

 

 

 

klasy II df, II ef, IV 

df 

 

 

To jest chemia 1. Program 

nauczania chemii dla 

liceum ogólnokształcącego 

i technikum. Zakres 

rozszerzony 

528/1/2012 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era 2012 

 

 

 

CHEM/T/16 chemia klasy III df, III ef To jest  chemia 2. Program 

nauczania chemii dla 

liceum ogólnokształcącego 

i technikum. Zakres 

rozszerzony.  

528/2/2013 Nowa Era 2013 

INF/T/17 informatyka kl. I Odkrywamy na nowo. 

Program nauczania 

informatyki dla szkół 

ponadgimnazjalnych.  

 
Operon 2012 

INF/T/18 informatyka IIdf, IIef, IIfr, IIIdf, 

IIIef , IIIfr, IIIgr, 

IVdf, IVer, IVfr, 

Ciekawi świata 

Program nauczania dla 

szkół ponadgimnazjalnych 

(zakres rozszerzony)  

 
Operon 2012 

BIOL/T/19 biologia kl. II Biologia na czasie. 

Program nauczania biologii 

– zakres podstawowy dla 

szkół ponadgimnazjalnych. 

  

450/2012 Nowa Era 2012. 



GEOGR/T/20 geografia kl. I technik reklamy, 

II ag, II bg, II cg,  

II df, II ef 

Program nauczania 

geografii w zakresie 

podstawowym dla szkół 

ponadgimnazjalnych -

Oblicza geografii  

 Nowa Era 2012 

GEOGR/T/21 geografia II fr Program nauczania 

geografii w zakresie 

rozszerzonym  dla liceum 

ogólnokształcących  

i technikum-Oblicza 

geografii 1 - 

Geografia fizyczna  

 
Nowa Era 2012 

GEOGR/T/22 geografia III fr, III gr Program nauczania 

geografii w zakresie 

rozszerzonym  dla liceum 

ogólnokształcących i 

technikum-Oblicza 

geografii 2 - Geografia 

społ.-ekonomiczna świata  

501/2/2013 Nowa Era 2013 

GEOGR/T/23 geografia IV er,  IV fr Program nauczania dla 

geografii  w zakresie 

rozszerzonym dla liceum 

ogólnokształcących  

i technikum – Oblicza 

geografii 3 - Geografia 

Polski  

501/3/2014 Nowa  Era 2014 

PRZEDS/T/24 Podstawy 

przedsiębior- 

czości 

kl. I Program nauczania 

podstaw przedsiębiorczości  

w zakresie podst.  dla szkół 

ponadgimnazjalnych - 

Krok w przedsiębiorczość 

  

 
Nowa Era 2012 



WF/T/25 wychowanie 

fizyczne 

kl. I - IV Program nauczania  

z przedmiotu wychowanie 

fiz. wg nowej podstawy 

programowej 

 ZSPKM2012 

EDUBEZ/T/26 edukacja dla 

bezpieczeństwa 

kl. I Program nauczania 

edukacji dla 

bezpieczeństwa 

 WSiP 2012 

ET/T/27 etyka kl. I - IV Etyka – program nauczania 

dla szkół ponadgimn. 

 
Operon 2012 

REL/T/28 religia kl. I -IV Program nauczania religii 

rzymsko katolickiej we 

wszystkich diecezjach 

AZ-4-06/12 

22.10.2012r. 

Św. Stanisława 2013 

WDŻ/T/29 wychowanie do 

życia w rodzinie 

kl. I - III Wędrując ku dorosłości. 

Wychowanie do życia  

w rodzinie. Program naucz. 

dla szkół ponadgimn.  

 
Rubikon  2013 

   
Programy kształcenia 

zawodowego 

 

  

Technik        

cyfrowych 

procesów 

graficznych/ 

PKZ/T/1 

 
kl. IV Program nauczania  

o strukturze przedmiotowej 

dla zawodu Technik 

Cyfrowych Procesów 

Graficznych 311935 

  

Autorski program 

nauczania dla 

zawodu technik 

cyfrowych procesów 

graficznych  

ZSPK Kraków  2012 

Technik grafiki   

i  poligrafii 

cyfrowej/PKZ/T/2 

 kl. II -III Program nauczania dla 

zawodu Technik Grafiki   

i Poligrafii Cyfrowej dla 

technikum  5-letniego  

311943 

Ośrodek Rozwoju 

Edukacji 

ORE, Warszawa    2017 



Technik grafiki   

i  poligrafii 

cyfrowej/PKZ/T/3 

 kl. I Program w opracowaniu   

 

Fototechnik/ 

PKZ/T/4 

 

  

kl. IV 

Program nauczania  

o strukturze przedmiotowej 

dla zawodu Fototechnik 

343104 

Autorski program 

nauczania dla 

zawodu fototechnik 

ZSPK Kraków  2012 

Technik fotografii   

i multimediów/ 

PKZ/T/5 

 kl. II - III Program nauczania dla 

zawodu Technik Fotografii 

i Multimediów dla 

technikum 5-letniego  

343105 

Ośrodek Rozwoju 

Edukacji 

ORE, Warszawa    2017 

Technik fotografii   

i multimediów/ 

PKZ/T/6 

 kl. I Program w opracowaniu   

Technik organizacji 

reklamy /PKZ/T/7 

 kl. II - IV Program nauczania  

o strukturze przedmiotowej 

dla zawodu Technik 

Organizacji Reklamy 

333906 

Autorski program 

nauczania dla 

zawodu technik 

organizacji reklamy 

ZSPK Kraków  2012 

Technik reklamy/ 

PKZ/T/8 

 kl. I Program w opracowaniu 
  

 

 

 

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 



Numer w szkolnym 

zestawie na rok 

szkolny 2019/2020 

Nazwa zajęć 

edukacyjnych 

 

Klasa/klasy 

 

Tytuł programu  

Numer programu 

w wykazie MEN 

Wydawnictwo, 

rok wydania 

 Programy 

kształcenia ogólnego 

 

J.POL/TP/1 język polski klasy pierwsze Program nauczania  

w liceum 

ogólnokształcącym  

i technikum od roku 

2019/20 

Barbara Łabęcka Wydawnictwo Nowa 

Era 2019 

J.ANG/TP/2 język angielski klasy pierwsze  Program nauczania języka 

angielskiego dla liceum 

ogólnokształcącego  

i technikum – poziom 

III.1p 

Anna Kulińska Wydawnictwo Oxford 

2019 

J.NIEM/TP/3 język niemiecki klasy pierwsze Program nauczania języka 

niemieckiego dla klas I-IV  

liceum 

ogólnokształcącego i klas 

I-V technikum, etap 

edukacyjny III, zakres 

podstawowy III.2.0, III.2 , 

III.Ip 

Bożena 

Niebrzydowska 

Wydawnictwo Klett 

2019 

PLAST/TP/4 plastyka klasy pierwsze Program nauczania 

plastyki dla szkół 

ponadpodstawowych 

 Nowa Era 2019 



HIST/TP/5 historia klasy pierwsze „Poznać przeszłość”. 

Program nauczania 

historii w zakresie 

podstawowym dla liceów 

ogólnokształcących  

i technikum. 

Robert Śniegocki Wydawnictwo Nowa 

Era 2019 

GEOGR/TP/6 geografia klasy pierwsze Program nauczania 

geografii w zakresie 

podstawowym dla liceum 

ogólnokształcącego  

i technikum 

Barbara Dziedzic, 

Ewa Maria Tuz 

 

FIZ/TP/7 fizyka klasy pierwsze Program nauczania  

w liceum 

ogólnokształcącym  

i technikum od roku 

2019/20, „Odkryć fizykę” 

Marcin Braun, 

Weronika Śliwa 

Wydawnictwo Nowa 

Era 2019 

MAT/TP/8 matematyka klasy pierwsze 

technik grafiki  

i poligrafii cyfrowej 

 

Program nauczania  

w liceum 

ogólnokształcącym  

i technikum od roku 

2019/20 

 979/1/2019 Pazdro 2019 

MAT/TP/9 matematyka klasy pierwsze 

technik fotografii  

i multimediów, 

technik reklamy 

Program nauczania  

w liceum 

ogólnokształcącym  

i technikum od roku 

2019/20 

 972/1/2019 Pazdro 2019 



INF/TP/10 informatyka klasy pierwsze Program nauczania  

w liceum 

ogólnokształcącym  

i technikum od roku 

2019/20 

Janusz Mazur 

Zbigniew Talaga 

Wydawnictwo Nowa 

Era 2019 

WF/TP/11 wychowanie 

fizyczne 

klasy pierwsze Program nauczania  

z przedmiotu wychowanie 

fiz. wg nowej podstawy 

programowej 

 ZSPM2019 

REL/TP/12 religia  klasy pierwsze Program nauczania religii 

rzymskokatolickiej we 

wszystkich diecezjach 

AZ-4-06/12 

22.10.2012r. 

Św. Stanisława 2013 

EDUBEZ/TP/13 edukacja dla 

bezpieczeństwa 

klasy pierwsze  Program nauczania 

edukacji dla 

bezpieczeństwa dla szkół 

ponadpodstawowych 

 WSiP 2019 

   Programy 

kształcenia 

zawodowego 

 

  

Technik grafiki 

 i poligrafii 

cyfrowej/PKZ//TP/1 

 klasy pierwsze Program nauczania  

o strukturze 

przedmiotowej dla 

zawodu – programy  

w opracowaniu 

  

Technik fotografii 

i 

multimediów/PKZ/TP/2 

 klasy pierwsze Program nauczania  

o strukturze 

przedmiotowej dla 

zawodu – programy  

w opracowaniu 

  



Technik 

reklamy/PKZ/TP/3 

 klasy pierwsze Program nauczania  

o strukturze 

przedmiotowej dla 

zawodu – programy  

w opracowaniu 

  

 

 

 

 


