
Programy nauczania – języki obce 

Rok szkolny 2021/2022 

(dla klas po szkole podstawowej ) 

 

Język niemiecki Bożena 
Niebrzydowska 

podstawowy Program nauczania języka 
niemieckiego zgodny z 
nową podstawą 
programową dla III etapu 
edukacyjnego (4-letnie 
liceum oraz 5-letnie 
technikum) na podbudowie 
II etapu edukacyjnego (8-
letnia szkoła podstawowa) 

Język francuski Karolina Hadło, 
Agnieszka Wasil, 
Małgorzata 
Piotrowska-Krzępek, 
Marzena Deckert 

podstawowy Program nauczania języka 
francuskiego 

Język hiszpański Karolina Hadło, 
Katarzyna Palonka 

podstawowy Program nauczania języka 
hiszpańskiego, Kraków 
2019 

Język angielski 
(LO i T) 

Anna Abramczyk, 
Anna Pasternak, 
Joanna Stefańska 

Podstawowy i 
rozszerzony 

Program nauczania języka 
angielskiego zgodny z nową 
podstawą programową dla 
III etapu edukacyjnego (4-
letnie liceum oraz 5-letnie 
technikum) na podbudowie 
II etapu edukacyjnego (8-
letnia szkoła podstawowa): 
„Kompetentny nauczyciel 
kształtuje kompetencje 
kluczowe” 

Język angielski Maria Kłos, Anna 
Mikorzyńska, Barbara 

Czarnecka-Cicha 

podstawowy Program nauczania języka 
angielskiego w szkole 
branżowej I stopnia - 

poziom III.1– kontynuacja 
języka nauczanego jako 

pierwszego w gimnazjum 

Język angielski 
branżowy 

Magdalena 
Kębłowska 

podstawowy Program nauczania języka 
obcego zawodowego w 
kształceniu w zawodach 
szkolnictwa branżowego 
Kurs kontynuacyjny dla 

uczniów klas 1–3 branżowej 
szkoły I stopnia i klas 1–5 
technikum zgodny z nową 

podstawą programową 
obowiązującą od 2019 roku 



III etap edukacyjny 

 

 

Programy nauczania – języki obce 

2021/2022 

(dla klas  po gimnazjum - klasy 3 i 4 Technikum) 

 

Język niemiecki Arleta Fischer podstawowy Program nauczania 
języka niemieckiego 

Język francuski Radosław Kucharczyk podstawowy Program nauczania 
języka francuskiego w 

szkołach 
ponadgimnazjalnych 

Język hiszpański Agnieszka Dudziak, 
Piotr Przystanowicz 

podstawowy Program nauczania 
języka hiszpańskiego w 

szkołach 
ponadgimnazjalnych 

Język angielski Maria Kłos, Anna 
Mikorzyńska, Barbara 

Czarnecka-Cicha 

podstawowy i 
rozszerzony 

Program nauczania 
języka angielskiego- 

Poziom IV.0 oraz 
Poziom IV.1 w LO i 

Technikum 

Język angielski 
branżowy 

Magdalena Kębłowska podstawowy Program nauczania 
języka obcego 

zawodowego  w 
kształceniu 

zawodowym Kurs 
(IV.1) dla: technikum o 

profilu zawodowym 
zgodny z podstawą 

programową 
obowiązującą od 2012 

roku, IV etap 
edukacyjny 

Język niemiecki Arleta Fischer podstawowy Program nauczania 
języka niemieckiego w 
szkołach 
ponadgimnazjalnych 

 

 


