
Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022 w ZSP w Chojnie  
 

Przedmiot  Tytuł programu  Informacja o autorze/ach programu  Numer w szkolnym zestawie 
programów  

j. angielski   Program nauczania języka angielskiego w IV etapie 
edukacyjnym dla uczniów kontynuujących naukę.  

Opracowany na podstawie programu: 
M. Kłos, A. Sikorzyńskiej, B. 
Czarneckiej-Cichej  

2/JA/ZSP1/2012  

historia  Po prostu historia  Aneta Żurawska 23/H/ZSP1/2012  
wiedza o 
społeczeństwie  

Program nauczania z wiedzy o społeczeństwie Zakres 
podstawowy. Szkoła zawodowa. 

Opracowany na podstawie programu: 
M. Menzy  37/WOS/ZSP1/2012 

edukacja dla 
bezpieczeństwa  

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w 
szkole ponadgimnazjalnej.  Marek Bednarz  79/EB/ZSP1/2012  

wychowanie fizyczne  
(uczniowie po 
gimnazjum) 

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas 
liceum i wielozawodowych w ZSP nr 1 w Chojnie.  

Opracowany na podstawie programu: 
R. Rapacza, S. Stankiewicza, J. 
Jeziorskiego  

84/WF/ZSP1/2012  

j. niemiecki  Program nauczania języka niemieckiego w technikum 
budowlanym i technikum zawodowym.  

Opracowany na podstawie programu: 
E. Muszyńskiej, K. Łuniewskiej, U. 
Tworek, Z. Wąsik  

86/IN/ZSP1/2012  

j. niemiecki  Program nauczania języka niemieckiego w liceum 
ogólnokształcącym.  

Opracowany na podstawie programu: 
E. Muszyńskiej, K. Łuniewskiej, U. 
Tworek, Z. Wąsik  

87/JN/ZSP1/2012  

j. angielski  Program nauczania języka angielskiego dla szkoły 
ponadgimnazjalnej.  

Opracowany na podstawie programu: 
M. Krajewskiej  89/JA/ZSP1/2012  

język angielski  Program nauczania języka angielskiego ( szkoła 
ponadgimnazjalna)  

Opracowany na podstawie programu: 
M. Krajewskiej  105/ JA/ZSP1/2013  

historia  Program nauczania historii dla szkół 
ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony  Norbert Oleśków  106/4/ZSP1/2013  

historia i 
społeczeństwo  Historia i społeczeństwo  Opracowany na podstawie programu 

WSiP  107/HS/ZSP1/2013  

geografia  Geografia Zakres rozszerzony Do klas Liceum 
Ogólnokształcącego i Technikum  Edyta Daszkiewicz  115/G/ ZSP1/2013  



biologia  Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym  Agnieszka Pawlaczyk  116/B/ ZSP1/2013  
chemia  Chemia – zakres rozszerzony  Justyna Sumara  120/CH/ZSP1/2013  

przyroda  Przyroda  Edyta Daszkiewicz, Agnieszka 
Pawlaczyk, Justyna Sumara, Agata  121/P/ZSP1/2013  

podstawy wojskowości  Podstawy wojskowości Marek Bednarz 131/PW/ZSP1/2013 

język polski  

Program nauczania języka polskiego dla klasy o 
kierunku humanistyczno-dziennikarskim dla Liceum 
Ogólnokształcącego w ZSP w Chojnie. Poziom 
podstawowy z rozszerzeniem  

 
Zespół nauczycieli języka polskiego 185/JP/ZSP/2014 

język polski  
Program nauczania języka polskiego dla Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Chojnie  

zespół nauczycieli języka polskiego  188/JP/ZSP/2015  

język polski  
Program nauczania języka polskiego dla Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Chojnie  

zespół nauczycieli języka polskiego  189/JP/ZSP/2015  

język polski  
Program nauczania języka polskiego dla Technikum 
Zawodowego i Budowlanego w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Chojnie  

zespół nauczycieli języka polskiego  190/JP/ZSP/2015  

matematyka  
Program nauczania matematyki w liceach 
ogólnokształcących i technikach ( IV etap edukacyjny) - 
zakres podstawowy i rozszerzony  

Alicja Cewe, Alina Magryś-Walczak, 
Halina Nahorska  193/M/ZSP/2015  

matematyka  
Program nauczania matematyki w liceach 
ogólnokształcących i technikach ( IV etap edukacyjny) - 
zakres podstawowy.  

Alicja Cewe, Alina Magryś-Walczak, 
Halina Nahorska  194/M/ZSP/2015  

matematyka  Program nauczania w ZSZ. Matematyka. IV etap 
edukacyjny  

Alicja Cewe, Alina Magryś-Walczak, 
Halina Nahorska  195/M/ZSP/2015  

mikroekonomia 
przedsiębiorstw  Mikroekonomia przedsiębiorstw  Emilia Skrzypa   

199/MP/ZSP/2017  

edukacja wojskowa Program nauczania dla klas szkół ponadgimnazjalnych 
przedmiotu „Edukacja wojskowa”  

Zespół oficerów Biura do Spraw 
Proobronnych  200/EW/ZSP/2017  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie technik 

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 
311203  

Krzysztof Janik, Kamila Góra, 
Agnieszka Świercz – Siwiera, Emilia 

 
202/TI/ZSP/2017  



informatyk  Skrzypa, Leszek Lejman, Joanna 
Gorska- Hamkało i na podstawie 
programu M. Kębłowskie  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie technik 
hotelarstwa  

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 
422402  

Izabela Barylska, Bianka Małysz - 
Lewandowska, Emilia Skrzypa i na 
podstawie programu M. Kębłowskiej  

204/TH/ZSP/2017  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie technik 
żywienia i usług 
gastronomicznych 

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług 
gastronomicznych 343404  

Izabela Barylska, Bianka Małysz - 
Lewandowska, Justyna Sumara, 
Małgorzata Zarzycka, Emilia Skrzypa i 
na podstawie programu M. Kębłowskie  

 
205/TŻ/ZSP/2017  

elementy 
kryminalistyki  

Program nauczania dla przedmiotu Elementy 
kryminalistyki  Agnieszka Pawlaczyk  207/EK/ZSP/2018  

religia  Program nauczania religii  Program dopuszczony do użytku przez 
Kongregację Episkopatu Polski.  208/R/ZSP/2018  

język angielski  Program nauczania języka angielskiego w branżowej 
szkole I stopnia  zespół nauczycieli języka angielskiego 220/JA/ZSP/2018  

biologia  
Program nauczania biologii dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. 
Biologia na czasie  

Na podstawie programu Urszuli 
Poziomek Nowa Era  221/B/ZSP/2019  

biologia  
Program nauczania biologii dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. 
Biologia na czasie  

Katarzyna Kłosowska Nowa Era  222/B/ZSP/2019  

biologia  
Z biologią w szkole branżowej. program nauczania 
biologii dla branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów 
szkół podstawowych  

Małgorzata Miękus Nowa Era  223/B/ZSP/2019  

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

Maria Litwin Szarota Styka-Wlazło 
Nowa Era  224/CH/ZSP/2019  

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

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod 
Janusz Mrzigod Nowa Era  225/CH/ZSP/2019  

edukacja dla Edukacja dla bezpieczeństwa. program nauczania dla Barbara Boniek OPERON  226/EdB/ZSP/2019  



bezpieczeństwa  szkół ponadpodstawowych.  

edukacja wojskowa  

Program nauczania Edukacja wojskowa realizowany w 
ramach programów innowacyjnych lub 
eksperymentalnych przysposobienia obronnego lub 
edukacji dla bezpieczeństwa, odpowiadający w 
określonym zakresie programowi kształcenia 
realizowanemu w ramach służby przygotowawczej.  

 
Zespół oficerów Biura do Spraw 
Proobronnych  

 
227/EW/ZSP/2019  

fizyka  
Program nauczania fizyki dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. 
Odkryć fizykę  

Marcin Braun, Weronika Śliwa, Nowa 
Era  228/F/ZSP/2019  

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

Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa 
Maria Tuz Nowa Era  229/G/ZSP/2019  

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

Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa 
Maria Tuz Nowa Era  230/G/ZSP/2019  

geografia  Geografia. Program nauczania dla szkoły branżowej I 
stopnia  Sławomir Kurek  231/G/ZSP/2019  

historia  Historia. Program nauczania dla szkoły branżowej.  Jarosław Bonecki OPERON  232/ZSP/2019  

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

Jolanta Choinska-Mika, Katarzyna 
Zielińska, Jakub Lorenc WSiP  233/H/ZSP/2019  

historia  Historia. Program nauczania. Liceum ogólnokształcące 
i technikum. Zakres podstawowy.  Jakub Lorenc  234/H/ZSP/2019  

informatyka  
Program nauczania informatyki dla liceum 
ogólnokształcącego po szkole podstawowej. 
Informatyka zakres rozszerzony.  

 
Nowa Era  

 
235/I/ZSP/2019  

informatyka  Informatyka. Program nauczania dla szkoły branżowej I 
stopnia  Wojciech Hermanowski OPERON  236/I/ZSP/2019  

informatyka  Informatyka. Zakres podstawowy. Program nauczania 
dla szkół ponadpodstawowych ( liceum i technikum).  Wojciech Hermanowski OPERON  237/I/ZSP/2019  

informatyka  Program nauczania. Informatyka. dla liceum 
ogólnokształcącego  Grażyna Koba  238/I/ZSP/2019  



język angielski  
Program nauczania języka angielskiego dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum. Poziom III.1.P i 
III.1.R  

Oparty na programie Anny Kulińskiej  239/JA/ZSP/2019  

język niemiecki  Program nauczania języka niemieckiego dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum.  

Oparty na programie Przemysława 
Gębali  240/JN/ZSP/2019  

język niemiecki  
Program nauczania języka niemieckiego w branżowej 
szkole I stopnia – kontynuacja języka nauczanego jako 
drugi w szkole podstawowej.  

Oparty na programie Anny Abramczyk  241/JN/ZSP/2019  

język polski  
Oblicza epok. Program nauczania języka polskiego. 
Liceum ogólnokształcące i technikum. zakres 
podstawowy i rozszerzony  

Adam Kalbarczyk, Katarzyna Olejnik 
WSiP  

 
242/JP/ZSP/2019  

język polski  To się czyta! program nauczania języka polskiego dla 
szkoły branżowej I stopnia  Krystyna Brząkalik Nowa Era  243/JP/ZSP/2019  

matematyka  

Matematyka w branżowej szkole I stopnia. Program 
nauczania do podstawy z dnia 26 lipca 2018 roku. 
Program dla uczniów będących absolwentami 
ośmioklasowej szkoły podstawowej.  

Alicja Cewe Alina Magryś-Walczak 
Halina Nahorska  

 
244/M/ZSP/2019  

matematyka  

Matematyka i przykłady jej zastosowań. Program 
nauczania do podstawy z dnia 30 stycznia 2018 roku. 
Kształcenie w zakresie podstawowym: licea 
ogólnokształcące, technika.  

Alicja Cewe Małgorzata Krawczyk, 
Maria Kruk Alina Magryś-Walczak 
Halina Nahorska  

 
245/M/ZSP/2019  

matematyka  

Matematyka i przykłady jej zastosowań. Program 
nauczania do podstawy z dnia 30 stycznia 2018 roku. 
Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym: 
licea ogólnokształcące, technika.  

Alicja Cewe, Alina Magryś-Walczak, 
Halina Nahorska  

 
246/M/ZSP/2019  

muzyka  Muzyka. Program nauczania dla szkół 
ponadpodstawowych (liceum i technikum)  Małgorzata Rykowska OPERON  247/MUZ/ZSP/2019  

plastyka  Program nauczania przedmiotu plastyka.  Andżelika Szkuciak  248/P/ZSP/2019  

podstawy 
przedsiębiorczości  

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości do 
Szkoły branżowej I stopnia  

Na podstawie programu Krok w 
przedsiębiorczość Nowa Era  249/PP/ZSP/2019  

wos  Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkoły 
branżowej.  Antonina Telicka-Bonecka OPERON  250/WOS/ZSP/2019  



wos  
W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o 
społeczeństwie w zakresie podstawowym dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum.  

Nowa Era  251/WOS/ZSP/2019  

wychowanie fizyczne  
(uczniowie po 
podstawówce) 

Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, 
technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia. 
Aktywność fizyczna i zdrowie  

Krzysztof Warchoł  252/WF/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie technik 
informatyk  

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 
351203 na podbudowie szkoły podstawowej  

Opracowany we współpracy z innymi 
nauczycielami szkoły  253/TI/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie technik 
informatyk  

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 
351203 na podbudowie gimnazjum  

Opracowany we współpracy z innymi 
nauczycielami szkoły  254/TI/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie technik 
budownictwa  

Program nauczania dla zawodu technik budownictwa 
311204 na podbudowie szkoły podstawowe  

Opracowany we współpracy z innymi 
nauczycielami szkoły  255/TB/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie technik 
budownictwa  

Program nauczania dla zawodu technik budownictwa 
311204 na podbudowie gimnazjum  

Opracowany we współpracy z innymi 
nauczycielami szkoły  256/TB/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie technik 
żywienia i usług 
gastronomicznych  

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług 
gastronomicznych 343404 dla technikum 4 letniego na 
podbudowie gimnazjum  

Program opracowany przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji  257/TŻ/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie technik 
żywienia i usług 
gastronomicznych  

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług 
gastronomicznych 343404 dla technikum 5 letniego po 
szkole podstawowej  

Program opracowany przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji  258/TŻ/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie technik 
hotelarstwa 

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 
422402 dla technikum 4 letniego na podbudowie 
gimnazjum  

Program opracowany przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji  259/TH/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie technik 
hotelarstwa  

Program nauczania dla zawodu technik hotelarstwa 
422402 dla technikum 5 letniego po szkole podstawowe  

Program opracowany przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji  260/TH/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe Program nauczania dla zawodu monter zabudowy i Opracowany we współpracy z innymi 261/MZ/ZSP/2019  



w zawodzie monter 
zabudowy i robót 
wykończeniowych w 
budownictwie  

robót wykończeniowych w budownictwie 712 905 na 
podbudowie szkoły podstawowej  

nauczycielami szkoły  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie monter 
zabudowy i robót 
wykończeniowych w 
budownictwie  

Program nauczania dla zawodu monter zabudowy i 
robót wykończeniowych w budownictwie 712 905 na 
podbudowie gimnazjum  

Opracowany we współpracy z innymi 
nauczycielami szkoły  262/MZ/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie mechanik 
pojazdów 
samochodowych  

Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów 
samochodowych. Podbudowa szkoła podstawowa  

Na podstawie programu opracowanego 
i udostępnionego przez Wydawnictwo 
Komunikacji i Łączności  

263/MPS/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie mechanik 
pojazdów 
samochodowych  

 
Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów 
samochodowych. Podbudowa gimnazjum  

Na podstawie programu opracowanego 
i udostępnionego przez Wydawnictwo 
Komunikacji i Łączności  

 
264/MPS/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie lakiernik 
samochodowy  

Program nauczania zawodu lakiernik samochodowy 
713203. Podbudowa gimnazjum  

Program opracowany na podstawie 
programu opracowanego przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji  

 
265/L/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie kucharz  

Program nauczania zawodu kucharz 512001. 
Podbudowa gimnazjum  

Program opracowany na podstawie 
programu opracowanego przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji  

 
266/KUCH/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie kucharz  

Program nauczania zawodu kucharz. 512001. 
Podbudowa szkoła podstawowa.  

Program opracowany na podstawie 
programu opracowanego przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji  

 
267/KUCH/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie 
sprzedawca  

Program nauczania zawodu sprzedawca 522301. 
Podbudowa gimnazjum  

Program opracowany na podstawie 
programu opracowanego przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji  

 
268/SP/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie 
sprzedawca  

Program nauczania zawodu sprzedawca 522301. 
Podbudowa szkoła podstawowa.  

Program opracowany na podstawie 
programu opracowanego przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji  

 
269/SP/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe Program nauczania zawodu fryzjer 514101. Podbudowa Program opracowany na podstawie  



w zawodzie fryzjer  gimnazjum  programu opracowanego przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji  

270/FR/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie fryzjer  

Program nauczania zawodu fryzjer 514101. Podbudowa 
szkoła podstawowa.  

Program opracowany na podstawie 
programu opracowanego przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji  

 
271/FR/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie elektryk  

Program nauczania zawodu elektryk 741103. 
Podbudowa szkoła podstawowa  

Program opracowany na podstawie 
programu opracowanego przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji  

 
272/E/ZSP/2019  

przedmioty zawodowe 
w zawodzie ślusarz  

Program nauczania zawodu ślusarz 722204. Podbudowa 
gimnazjum  

Program opracowany na podstawie 
programu opracowanego przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji  

 
273/ŚL/ZSP/2019  

wychowanie do życia 
w rodzinie  

Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku 
dorosłości”  Teresa Król  274/WDŻ/ZSP/2019  

podstawy 
przedsiębiorczości 

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla 
liceum ogólnokształcącego i technikum - Krok w 
przedsiębiorczość 

Marek Niesłuchowski 275/PP/ZSP/2020 

religia Z Bogiem w dorosłe życie. 
 Program AZ-3-01/18 

Komisja Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski 276/R/ZSP/2020 

religia Z Bogiem w dorosłe życie. 
 Program AZ-4-01/18 

Komisja Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski 277/R/ZSP/2020 

religia Ku dorosłości 
Program AZ-5-01/18 

Komisja Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski 278/R/ZSP/2020 

przedmioty 
zawodowe w 
zawodzie ślusarz 

Program nauczania zawodu ślusarz 722204 Program opracowany przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji 279/ŚL/ZSP/2020 

przedmioty 
zawodowe z 
zawodzie operator 
maszyn i urządzeń do 
robót ziemnych i 
drogowych 

Modelowy program praktycznej nauki zawodu 
operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych  
i drogowych  

Magdalena Lewandowska, 
Katarzyna Majewska –
Mrówczyńska, Iwona Greiner, 
Danuta Rak, Adam Trześkowski 280/OP/ZSP/2020 



informatyka Program nauczania informatyki dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum 
Informatyka na czasie Zakres podstawowy 

Janusz Mazur 
Konsultacja Zbigniew Talaga 281/I/ZSP/2021 

podstawy filozofii Program nauczania podstaw filozofii 

Na podstawie 
programu nauczania filozofii dla 
czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego i pięcioletniego 
technikum. 
Spotkania z filozofią 
Monika Bokiniec 
Sylwester Zielka 

282/PF/ZSP/2021 

musztra i szkolenie 
strzeleckie 

Program nauczania przedmiotu Musztra i szkolenie 
strzeleckie 

Marek Bednarz 283/MS/ZSP/2021 

geometria w praktyce Geometria w praktyce 

Anna Krzemińska, Agata Motyl,  
na podstawie programu 
Geometria w praktyce 
127/GP/ZSP1/2013 
 

284/GP/ZSP/2021 

 


