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KLASA B 
BIOLCHEM 

Przedmioty rozszerzone:  
● biologia,  
● chemia,  
● j. angielski. 

Języki obce obowiązkowe:  
● język angielski,  
● język niemiecki. 

Przedmiot uzupełniający w drugiej klasie:  

● wychowanie komunikacyjne (teoretyczna podstawa kursu prawa jazdy) 

 

„Żerom” zapewnia swoim uczniom: 
● rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, 
● wspomaganie w przygotowaniach do udziału w olimpiadach przedmiotowych i konkursach 

wiedzy, 
● kontynuowania nauki na uczelniach wyższych krajowych i zagranicznych, 
● udział w projektach Erasmus+ od września 2018 r. (współpraca m. in. z Grecją (Kreta), 

Portugalią, Norwegią, Rumunią, Litwą, Słowacją) 
● współpracę z uczelniami wyższymi (m. in. Uniwersytetem Gdańskim, Wyższą Szkołą 

Bezpieczeństwa w Gdańsku, Wyższą Szkołą Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższą Szkołą 
Administracji i Biznesu w Gdyni, Akademią Pomorską w Słupsku, Politechniką Koszalińską). 

● zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe i koła zainteresowań (również w odpowiedzi na 
potrzeby zgłaszane przez młodzież), 

● wyjazdy integracyjne, 
● organizację i udział w imprezach okolicznościowych, np.: Jesienny Piknik Naukowy, Nerd Night, 

Kiermasz świąteczny, Koncert świąteczno-noworoczny, itp. 
● włączenie się w kampanie społeczne. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!  OGŁOSZENIA   !!!!!!!!!!!!! 

● rozpoczęcie roku szkolnego – godz. 8.00 - 3 września 2018 roku; Zbiórka przed gabinetem 
Geograficznym-  o godzinie 7.45 (z tego gabinetu zabieramy krzesła i idziemy z nimi do auli). 

● szafka na odzież i podręczniki - można kupić szafkę w cenie 120 zł, z której będzie uczeń mógł                 
korzystać przez najbliższe trzy lata. Jeśli ktoś zdecyduje się na zakup szafki, to prosimy do               
13.07.2018 r. wpłacić określoną kwotę w sekretariacie szkoły. Termin wiąże się z koniecznością            
zamówienia u producenta nowych szafek. 

● Wszystkie ważne informacje- na stronie internetowej szkoły, którą warto śledzić (nawet           
podczas wakacji :)- http://lo1.lebork.pl/ 
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KLASA  1B 
biologiczna - chemiczna 

PODRĘCZNIKI 2018/2019 
 
Przedmiot Autor Tytuł Wydawnict

wo 
Poziom 

Język polski 
 

 
D. Chemperek, 
A. Kalbarczyk 

Zrozumieć tekst - 
zrozumieć człowieka. 
Klasa 1 część 1. 
Starożytność – 
średniowiecze; Klasa 1 
część 2. Renesans – 
preromantyzm 
 

WSiP Podstawowy 

Język angielski, 
Język niemiecki 

 Podręczniki we wrześniu   

Matematyka 
A. Przychoda,  
Z. Łaszczyk 

Matematyka. Poznać, 
zrozumieć. Podręcznik i 
zbiór zadań. Zakres 
podstawowy. 

WSiP 

Podstawowy 

Fizyka 
 

J. Gondek Fizyka GWO Podstawowy 

Chemia 
 

R. Hassa,  
A. Mrzigod,  
J. Mrzigod 

To jest chemia Nowa Era Podstawowy 

Biologia 
 

E. Bonar,  
W. Krzeszowiec 
- Jeleń,  
S.Czachorowski 

  

Biologia na czasie 
 

Nowa Era Podstawowy 

Geografia 
 

R. Uliszak 
K. Widermann 

Oblicza geografii Nowa Era Podstawowy 

Historia 
 

S. Roszak  
I. Kłaczkow 

Poznać przeszłość wiek 
XX 

Nowa Era Podstawowy 

WOS 
 

A. Janicki W centrum uwagi Nowa Era Podstawowy 

Podstawy 
przedsiębiorczości 
 

J. Korba 
Z. Smutek 

Podstawy 
przedsiębiorczości – seria 
odkrywamy na nowo 

Operon Podstawowy 

WOK 
 

M. Bokiniec 
B. Forysewicz 

Spotkanie z kulturą Nowa Era Podstawowy 

Edukacja dla 
bezpieczeństwa 
 

J. Słoma Żyję i działam bezpiecznie Nowa Era Podstawowy 

Informatyka 
 

 Podręcznik we wrześniu   

 

 
 

http://img.nowaera.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/szer_280px/035302.jpg

