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WYKAZY PODRĘCZNIKÓW 

 

Dotyczy obecnych klas III 

                 

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE JEDNAKOWE DLA ZAWODÓW: 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / ŚLUSARZ / KLASA WELOZAWODOWA 

 

 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

Język polski 

 

--- --- E. Nowosielska, U. Szydłowska, 

Zrozumieć  świat, kl. III. Podręcznik do 

języka polskiego dla zasadniczej szkoły 

zawodowej – szkolnictwo zawodowe, 

Nowa  
Matematyka  

 

--- --- L. Wojciechowska, M. Bupiński, 

Matematyka do zasadniczej szkoły 

zawodowej 2, WSiP. 
Język niemiecki 

 

--- --- C. Tkadleckova, Genau! Część 3. 

Język niemiecki dla szkół 

ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo 

LektorKlett. 

C. Tkadleckova, Genau! 3. Język 

niemiecki. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła 

ponadgimnazjalna + CD. 
Historia 

 

--- --- --- 

WOS 

 

--- --- J. Janicki, W centrum uwagi, Nowa Era. 

Podstawy 

przedsiębiorczości 

 

--- --- --- 

Geografia  

 

--- --- --- 



Biologia 

 

--- --- --- 

Chemia 

 

--- --- --- 

Fizyka 

 

--- --- --- 

Informatyka 

 

--- --- --- 

EDB 

 

--- --- --- 

Religia 

 

--- --- Informację dotyczącą podręcznika 

przedstawi we wrześniu nauczyciel. 
 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – WSPÓLNE DLA MECHANIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 

 

ORAZ   ELEKTROMECHANIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOT Kl. I Kl. II Kl. III 

Bezpieczeństwo pracy w 

przedsiębiorstwie samochodowym 

Informację o podręczniku nauczyciel 

poda we wrześniu. 

--- --- 

Podstawy budowy maszyn Informację o podręczniku nauczyciel 

poda we wrześniu. 

Informację o podręczniku nauczyciel 

poda we wrześniu. 

--- 

Podstawy elektrotechniki  

i elektroniki 

Informację o podręczniku nauczyciel 

poda we wrześniu. 

Informację o podręczniku nauczyciel 

poda we wrześniu. 

--- 

Przepisy ruchu drogowego  

i technika kierowania pojazdami 

--- Informację o podręczniku nauczyciel 

poda we wrześniu. 

--- 

Język obcy  --- --- Informacja o podręczniku zostanie podana 



w warsztacie samochodowym przez nauczyciela we wrześniu. 

Podejmowanie działalności 

gospodarczej 

--- --- Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

Silniki pojazdów 

samochodowych 

Informację o podręczniku nauczyciel poda 

we wrześniu. 

Informację o podręczniku nauczyciel poda we 

wrześniu. 

--- 

Podwozia  

i nadwozia pojazdów 

samochodowych 

Informację o podręczniku nauczyciel poda 

we wrześniu. 

Informację o podręczniku nauczyciel poda we 

wrześniu. 

Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 

Elektryczne  

i elektroniczne 

wyposażenie 

pojazdów 

samochodowych 

--- Informację o podręczniku nauczyciel poda we 

wrześniu. 

--- 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

Budowa pojazdów 

samochodowych 

Informację o podręczniku nauczyciel 

poda we wrześniu. 

Informację o podręczniku nauczyciel poda we 

wrześniu. 

--- 

Mechatroniczne układy 

pojazdów 

Informację o podręczniku nauczyciel 

poda we wrześniu. 

Informację o podręczniku nauczyciel poda we 

wrześniu. 

Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 



samochodowych 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – SPRZEDAWCA 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

BHP 

 

Informację o podręczniku nauczyciel poda 

we wrześniu. 

--- --- 

Organizowanie 

sprzedaży towarów 

Materiały własne nauczyciela. Materiały własne nauczyciela. --- 

Obsługa klientów 

 

Materiały własne nauczyciela. Materiały własne nauczyciela. Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 
Obsługa kas 

fiskalnych 

--- Materiały własne nauczyciela. --- 

Sprzedaż internetowa 

 

--- Materiały własne nauczyciela. Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 
Język obcy  

w handlu 

--- Materiały własne nauczyciela. --- 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

--- --- Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – KUCHARZ 
 



 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

BHP 

 

M. Zienkiwicz, Sporządzanie potraw i 

napojów, część I.  

TG07, HGT.02, 

reforma 2017,  

wydawnictwo WSiP. 

--- --- 

Wyposażenie 

zakładów 

gastronomicznych 

M. Zienkiwicz, Sporządzanie potraw i 

napojów, część I.  

TG07, HGT.02, 

reforma 2017,  

wydawnictwo WSiP. 

--- --- 

Podstawy 

gastronomii 

Materiały własne nauczyciela. Materiały własne nauczyciela. --- 

Zasady żywienia 

człowieka 

--- 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. 

Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 

Język obcy  

w gastronomii 

---  --- 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

--- --- Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – ŚLUSARZ 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

BHP 

 

Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 

--- --- 

Rysunek techniczny 

zawodowy 

Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 

--- --- 



Podstawy 

elektrotechniki  

i mechatroniki 

--- Informacja o podręczniku zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

--- 

Podstawy konstrukcji 

maszyn 

Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 

Informacja o podręczniku zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

--- 

Technologia 

wytwarzania 

elementów maszyn, 

urządzeń i narzędzi 

Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 

Informacja o podręczniku zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 

Język obcy  

zawodowy 

--- Informacja o podręczniku zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 

--- 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

--- --- Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 

 
 


