
TECHNIKUM NR 1 

(5-letni cykl nauczania – absolwenci szkoły podstawowej) 

 

WYKAZY PODRĘCZNIKÓW 

 

Dotyczy klas: I i II 

                   

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE JEDNAKOWE DLA ZAWODÓW: 

TECHNIK INFORMATYK / TECHNIK LOGISTYK / TECHNIK MECHANIK / TECHNIK HOTELARSTWA / 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

 

Kl. IV 

 

Kl. V 

Język polski 

 

M. Chmiel,                                  

A. Cisowska,                          

J. Kościerzyńska,                     

H. Kusy,  A. Wróblewska, 

Ponad słowami, Podręcznik   

do języka polskiego dla 

liceum i technikum,             

kl. I, cz. I, Nowa Era. 

 

M. Chmiel, A. Cisowska,                            

J. Kościerzyńska,                                

H. Kusy, A. Równy,                 

A. Wróblewska, Ponad 

słowami, Podręcznik do 

języka polskiego dla liceum i 

technikum, kl. I, cz. II, Nowa 

Era. 

M.  Chmiel,                         

A. Cisowska,                           

J. Kościerzyńska,                    

H. Kusy, A. Równy,             

A. Wróblewska, Ponad 

słowami, Podręcznik do 

języka polskiego dla liceum  

i technikum,  kl. II, cz. I, 

Nowa Era. 

 

-  ( W przygotowaniu ) 

Ponad słowami, Podręcznik 

do języka polskiego dla 

liceum i technikum, kl. II,                 

cz. II, Nowa Era. 

--- --- --- 

Matematyka PR 

 

M. Dobrowolska,  

M. Karpiński, J. Lech, 

Matematyka z +, cz. I 

(zakres rozszerzony), Wyd. 

GWO. 

M. Dobrowolska,  

M. Karpiński, J. Lech, 

Matematyka z +, cz. II 

(zakres rozszerzony), Wyd. 

GWO. 

--- --- --- 

Język angielski 

 

E.Sharman, M.Duckworth 

VISION cz.2 (książka + 

E.Sharman, M.Duckworth 

VISION cz.2 (książka + 

--- --- --- 



ćwiczenia), wyd. Oxford 

University Press. 

ćwiczenia), wyd. Oxford 

University Press. 

Język niemiecki 

 

A. Życka, E. Kościelniak-

Walewska, A. Christian 

Körber, Trends część 1. 

Podręcznik do języka 

niemieckiego dla liceów i 

techników. Poziom A1,Nowa 

Era. 

E. Kościelniak-Walewska, 

trends część 1. 

Zeszyt ćwiczeń do języka 

niemieckiego dla liceów  

i techników. Poziom A1, 

Nowa Era. 

 

A. Życka, E. Kościelniak-

Walewska, A. Christian 

Körber, Trends część 2. 

Podręcznik do języka 

niemieckiego dla szkół 

ponadpodstawowych 

Poziom A1+, Nowa Era. 

E. Kościelniak-Walewska, 

trends część 2. Zeszyt 

ćwiczeń do języka 

niemieckiego dla liceów i 

techników. Poziom A1 +, 

Nowa Era. 

--- --- --- 

Muzyka 

 

Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

--- --- --- --- 

Historia 

 

M. Pawlak, A. Szweda, 

Poznać przeszłość 1, Nowa 

Era. 

A. Kucharski,  

A. Niewęgłowska, Poznać 

przeszłość 2, Nowa Era. 

--- --- --- 

WOS 

 

--- --- --- --- --- 

Podstawy 

przedsiębiorczości 

 

--- Materiały własne 

nauczyciela. 

--- --- --- 

Geografia  

 

R. Malarz, M. Więckowski, 

Oblicza geografii 1, Nowa 

Era (zakres podstawowy). 

R. Malarz, M. Więckowski, 

Oblicza geografii 2, Nowa 

Era (zakres podstawowy). 

--- --- --- 

Biologia 

 

A. Helmin, J. Holeczek, 

Biologia na czasie 1, 

Nowa Era (zakres podst.). 

A. Helmin, J. Holeczek, 

Biologia na czasie 2, 

Nowa Era (zakres podst.). 

--- --- --- 

Chemia 

 

To jest chemia, Chemia 

ogólna i nieorganiczna; 

Część 1; zakres podstawowy. 

Podręcznik dla liceum i 

To jest chemia, Chemia 

ogólna i nieorganiczna; 

Część 2; zakres 

podstawowy. Podręcznik 

--- --- --- 



technikum, Nowa Era. dla liceum i technikum, 

Nowa Era. 

Fizyka 

 

M. Braun, W. Śliwa, Odkryć 

fizykę 1. 

Podręcznik do fizyki dla 

liceum ogólnokształcącego i 

technikum zakres 

podstawowy, Nowa Era. 

M. Braun, W. Śliwa, 

Odkryć fizykę 2. 

Podręcznik do fizyki dla 

liceum ogólnokształcącego i 

technikum zakres 

podstawowy, Nowa Era. 

--- --- --- 

Informatyka 

 

J. Mazur, P. Perekietka,  

Z. Talaga, J.S.Wierzbicki, 

Informatyka na czasie 1, 

zakres podstawowy, 

Nowa Era. 

J. Mazur, P. Perekietka,  

Z. Talaga, J.S. Wierzbicki, 

Informatyka na czasie 2, 

zakres podstawowy 

Nowa Era. 

--- --- --- 

EDB 

 

B. Boniek, A. Kruczyński, 

Podręcznik dla szkół 

ponadpodstawowych. 

Edukacja dla 

Bezpieczeństwa, wyd. 

OPERON.  

B. Boniek, Karty pracy, wyd. 

OPERON.  

--- --- --- --- 

Religia 

 

Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

--- --- --- 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK INFORMATYK 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

 

Kl. IV 

 

Kl. V 

Język angielski 

zawodowy 

 

--- --- --- --- --- 

BHP 

 

Materiały własne 

nauczyciela. 

--- --- --- --- 



Podstawy 

informatyki 

Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

--- --- --- --- 

Przygotowanie 

stanowiska 

komputerowego do 

pracy 

T. Marciniuk, 

Administracja i eksploatacja 

systemów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych i 

lokalnych sieci 

komputerowych. część 1, 

część 2, część 3. Podręcznik 

do nauki zawodu Technik 

Informatyk, WSiP. 

--- --- --- --- 

Urządzenia techniki 

komputerowej 

Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

--- --- --- 

Sieci komputerowe 

 

--- T. Marciniuk, 

Administracja i eksploatacja 

systemów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych i 

lokalnych sieci 

komputerowych. część 1, 

część 2, część 3. Podręcznik 

do nauki zawodu Technik 

Informatyk, WSiP. 

--- --- --- 

Administrowanie 

serwerowymi 

systemami 

operacyjnymi 

--- T. Marciniuk, 

Administracja i eksploatacja 

systemów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych i 

lokalnych sieci 

komputerowych. część 1, 

część 2, część 3. Podręcznik 

do nauki zawodu Technik 

Informatyk, WSiP. 

--- --- --- 

Witryny i aplikacje 

internetowe 

--- --- --- --- --- 

Projektowanie i 

administrowanie 

bazami danych 

--- --- --- --- --- 

Pracownia T. Marciniuk --- --- --- --- 



przygotowania 

stanowiska 

komputerowego do 

pracy 

Administracja i eksploatacja 

systemów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych i 

lokalnych sieci 

komputerowych. część 1, 

część 2, część 3. Podręcznik 

do nauki zawodu Technik 

Informatyk, WSiP. 

Pracownia urządzeń 

techniki 

komputerowej 

Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

--- --- --- 

Pracownia sieci 

komputerowych 

--- T. Marciniuk, 

Administracja i eksploatacja 

systemów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych i 

lokalnych sieci 

komputerowych. część 1, 

część 2, część 3. Podręcznik 

do nauki zawodu Technik 

Informatyk, WSiP. 

--- --- --- 

Pracownia 

administrowania 

serwerowymi 

systemami 

operacyjnymi 

--- T. Marciniuk, 

Administracja i eksploatacja 

systemów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych i 

lokalnych sieci 

komputerowych. część 1, 

część 2, część 3. Podręcznik 

do nauki zawodu Technik 

Informatyk, WSiP. 

--- --- --- 

Pracownia witryn i 

aplikacji 

internetowych 

--- --- --- --- --- 

Pracownia baz 

danych 

--- --- --- --- --- 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK LOGISTYK 
 



 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

 

Kl. IV 

 

Kl. V 

Język obcy  

w logistyce 

 

--- 

A.Matulewska, 

M.Matulewski, 

My Logistics. Język 

angielski dla logistyków, 

Wydanie 2, 

Wyd. Biblioteka Logistyka. 

--- --- --- 

BHP 

 

Materiały własne 

nauczyciela. 

--- --- --- --- 

Zapasy  

i magazynowanie 

Materiały własne 

nauczyciela. 

Materiały własne 

nauczyciela. 

--- --- --- 

Obsługa klientów i 

kontrahentów 

Materiały własne 

nauczyciela. 

--- --- --- --- 

Gospodarka 

magazynowa 

Materiały własne 

nauczyciela. 

Materiały własne 

nauczyciela. 

--- --- -- 

Podstawy logistyki 

 

J. Śliżewska, J. Stochaj, 

Podstawy logistyki. 

Podręcznik do nauki 

przedmiotów logistyczno-

spedycyjnych, WSiP. 

J. Śliżewska, J. Stochaj, 

Podstawy logistyki. 

Podręcznik do nauki 

przedmiotów logistyczno-

spedycyjnych, WSiP. 

--- --- --- 

Logistyka transportu 

 

--- --- --- --- --- 

Usługi logistyczno-

transportowe 

--- --- --- --- --- 

Laboratorium 

magazynowe 

Materiały własne 

nauczyciela. 

Materiały własne 

nauczyciela. 

--- --- --- 

Pracownia 

organizacji procesów 

magazynowych 

Materiały własne 

nauczyciela. 

Materiały własne 

nauczyciela. 

--- --- --- 

Pracownia procesów 

transportowych 

--- --- --- --- --- 

Laboratorium 

transportowo-

spedycyjne 

 

--- 

 

--- 

--- --- --- 

Procesy 

informatyczne w 

--- --- --- --- --- 



logistyce 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK MECHANIK 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

 

Kl. IV 

 

Kl. V 

Podstawy konstrukcji 

maszyn  

i maszynoznawstwo 

Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

--- --- --- 

Technologia  

z materiałoznawstwem 

Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

--- --- --- --- 

Układy sterowania  

i regulacji 

Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

--- --- --- 

Rysunek techniczny 

 

Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

--- --- --- --- 

Techniki wytwarzania 

elementów maszyn, 

urządzeń i narzędzi 

--- Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

--- --- --- 

Technologia napraw 

elementów maszyn, 

urządzeń i narzędzi 

--- Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

--- --- --- 

Organizacja i nadzór 

procesów produkcji 

--- --- ---  --- 

BHP 

 

Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

--- --- --- --- 

Język obcy zawodowy 

 

--- --- --- --- --- 

Pracownia podstaw 

konstrukcji maszyn 

Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

--- --- --- --- 



nauczyciela we wrześniu. 

Pracownia technologii 

 

Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

--- --- --- 

Pracownia procesów 

produkcji 

--- --- --- --- --- 

Techniki wytwarzania w 

praktyce – zajęcia 

praktyczne 

--- Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

--- --- --- 

Projektowanie 3D 

 

--- --- --- --- --- 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK HOTELARSTWA 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

 

Kl. IV 

 

Kl. V 

Język angielski 

zawodowy 

Materiały własne 

nauczyciela. 

Materiały własne 

nauczyciela. 

--- --- --- 

BHP 

 

Materiały własne 

nauczyciela. 

--- --- --- --- 

Podstawy hotelarstwa 

 

W. Drogoń, B. Granecka-

Wrzosek, Podstawy 

hotelarstwa i usługi 

dodatkowe, WSiP. 

W. Drogoń, B. Granecka-

Wrzosek, Podstawy 

hotelarstwa i usługi 

dodatkowe, WSiP. 

--- --- --- 

Organizacja pracy 

służby pięter 

--- W. Drogoń, B. Granecka-

Wrzosek, Organizacja pracy 

służby pięter, WSiP. 

--- --- --- 

Usługi żywieniowe  

w hotelarstwie 

--- B. Granecka-Wrzosek, 

Usługi żywieniowe w 

hotelarstwie, WSiP. 

--- --- --- 

Obsługa konsumenta 

i usługi dodatkowe w 

B. Granecka-Wrzosek, W. 

Drogoń, HGT.03. Obsługa 

Obsługa gości w obiekcie 

świadczącym usługi 

--- --- --- 



hotelarstwie gości w obiekcie 

świadczącym usługi 

hotelarskie, cz. 1, WSiP. 

hotelarskie, pod red. B. 

Sawickiej, cz. 2, wyd. AB 

Format. 

Rezerwacja usług 

hotelarskich 

--- --- --- --- --- 

Obsługa gości  

w recepcji 

--- --- --- --- --- 

Pracownia służby 

pięter w obiekcie 

hotelarskim 

B. Bodusz, Dokumentacja 

hotelowa. HGT.03,  

wyd. AB Format. 

B. Bodusz, Dokumentacja 

hotelowa. Ćwiczenia dla 

zawodu technik hotelarstwa,  

wyd. AB Format. 

--- --- --- 

Pracownia usług 

dodatkowych  

w obiekcie 

hotelarskim 

A. Lewandowska, Zbiór 

zadań przygotowujący do 

egzaminu T.13, wyd. AB 

Format. 

A. Lewandowska, Zbiór 

zadań przygotowujący do 

egzaminu T.13, wyd. AB 

Format. 

--- --- --- 

Pracownia 

przygotowania 

śniadań i obsługi 

konsumenta 

--- B. Granecka-Wrzosek, W. 

Drogoń, Obsługa gości w 

obiekcie świadczącym 

usługi hotelarskie, cz. 2, 

WSiP. 

--- --- --- 

Pracownia 

informatyczna  

w hotelarstwie 

--- --- --- --- --- 

Pracownia obsługi 

gościa  

w recepcji 

--- --- --- --- --- 

Pracownia języka 

obcego zawodowego 

--- --- --- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

 

Kl. IV 

 

Kl. V 

Wyposażenie 

techniczne zakładów 

gastronomicznych i 

BHP 

M. Zienkiwicz, Sporządzanie 

potraw i napojów, część I.  

TG07, HGT.02, 

reforma 2017,  

wydawnictwo WSiP. 

--- --- --- --- 

Podstawy 

gastronomii 

Materiały własne 

nauczyciela. 

--- --- --- --- 

Technologia 

gastronomiczna 

A. Kmiołek, Sporządzanie 

napojów i potraw. 

Towaroznawstwo i 

przechowywanie żywności.  

Wydawnictwo WSiP. 

A. Kmiołek, Sporządzanie i  

ekspedycja  potraw i 

napojów. Technologia 

gastronomiczna, część 1. 

Wydawnictwo WSiP. 

--- --- --- 

Język obcy zawodowy 

w gastronomii 

--- --- --- --- --- 

Zasady żywienia 

człowieka 

--- D. Czerwińska, Zasady 

żywienia część 1. 

wydawnictwo WSiP. 

--- --- --- 

Planowanie żywienia 

człowieka  

i produkcji 

gastronomicznej 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- --- 

Usługi 

gastronomiczne  

i cateringowe 

--- --- --- --- --- 

Pracownia 

technologii 

gastronomicznej 

A. Kmiołek-Gizara, 

Pracownia gastronoiczna. 

Wydawnictwo WSiP. 

A. Kmiołek-Gizara, 

Pracownia gastronoiczna. 

Wydawnictwo WSiP.  

--- --- --- 

Informatyka  

w gastronomii 

--- --- --- --- --- 

Pracownia --- --- --- --- --- 



planowania żywienia 

i organizacji 

produkcji 

gastronomicznej 

Pracownia usług  

i obsługi konsumenta 

--- --- --- --- --- 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK HOTELARSTWA 

 

Informacje dotyczące podręczników do przedmiotów zawodowych zostaną podane przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia we wrześniu 2020 r. 


