
TECHNIKUM NR 1 

(4-letni cykl nauczania od roku szkolnego 2017/2018 – podbudowa gimnazjum) 

 

WYKAZY PODRĘCZNIKÓW 

 

Dotyczy klas: IV 

                   

 

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE JEDNAKOWE DLA ZAWODÓW: 

TECHNIK INFORMATYK / TECHNIK MECHANIK / TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH / 

TECHNIK LOGISTYK / TECHNIK HANDLOWIEC / TECHNIK HOTELARSTWA 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

 

Kl. IV 

Język polski 

 

--- --- --- M.  Chmiel, R. Pruszczyński,                        

A. Równy, Ponad słowami. 

Podręcznik  do języka polskiego 

dla liceum i technikum,                      

kl. III, Nowa Era. 
Matematyka PR 

 

--- --- --- W. Babiański, L. Chańko,  

J. Czarnowska, Matematyka  

cz. III (zakres rozszerzony), Nowa 

Era. 
Język angielski 

 

--- --- --- G.J.Manin, D.Gryca, J.Sobierska, 

J.Sosnowska, 

Oxford Matura Trainer. Poziom 

podstawowy. Nowa Matura 2015, 

Wyd. Oxford University Press. 
Język niemiecki 

 

--- --- --- K. Łuniewska, U. Tworek,  

Z. Wąsik, 

„Alles klar Neu”, Język niemiecki. 

Podręcznik. Część 2. Zakres 

podstawowy. (z CD audio). Szkoły 

ponadgimnazjalne. 

 

K. Łuniewska, U. Tworek,  

Z. Wąsik, 



„Alles klar Neu”, Język niemiecki. 

Zeszyt ćwiczeń. Część 2. Zakres 

podstawowy. Szkoły 

ponadgimnazjalne. 
 

Repetytorium maturalne – 

szczegółowe informacje zostaną 

podane na przełomie września  

i października. 
WOK 

 

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

Historia 

 

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

Historia  

i społeczeństwo 

--- --- --- J. Centek, Poznać przeszłość. 

Wojna i wojskowość, Nowa Era. 
WOS 

 

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

Podstawy 

przedsiębiorczości 

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

Geografia PP 

 

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

Geografia PR 

 

--- --- --- M. Więckowski, R. Malarz, 

Oblicza geografii 3 (rozszerzenie), 

Nowa Era. 

 

M. Kupczyk, Maturalne karty 

pracy 3, Nowa Era. 
Biologia PP 

 

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

Biologia PR 

 

--- --- --- F. Dubert, M. Jurgowiak, Biologia 

na czasie 3, Nowa Era (zakres 

rozszerzony dla klas 

ponadgimnazjalnych). 
Chemia 

 

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

Fizyka PP 

 

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

Fizyka PR --- --- --- M. Braun, K. Byczuk, A. 



 Seweryn-Byczuk, E. Wójtowicz, 

Zrozumieć fizykę 3. 

Podręcznik dla szkół 

ponadgimnazjalnych 

Zakres rozszerzony, Nowa Era 
Informatyka PP 

 

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

Informatyka PR 

 

--- --- --- G.Zawadzka, 

Informatyka Europejczyka. 

Zakres rozszerzony, część 1, 

Helion. 
EDB 

 

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

Religia 

 

--- --- --- Informację o podręczniku 

nauczyciel poda we wrześniu. 
 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK INFORMATYK 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

 

Kl. IV 

Działalność 

gospodarcza 

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

BHP 

 

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

Język angielski 

zawodowy 

 

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

Kompetencje 

społeczne  

i organizacja pracy 

zespołów 

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

Urządzenia techniki 

komputerowej 

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

 

Systemy operacyjne 

 

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



Lokalne sieci 

komputerowe 

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

Witryny  

i aplikacje 

internetowe 

--- --- --- A.Klekot, T.Klekot, 

Programowanie i tworzenie stron 

internetowych oraz baz danych i 

administrowanie nimi. EE.09, 

WSiP. 
Systemy baz danych 

 

--- --- --- A.Klekot, T.Klekot, 

Programowanie i tworzenie stron 

internetowych oraz baz danych i 

administrowanie nimi. EE.09, 

WSiP. 
Eksploatacja 

urządzeń techniki 

komputerowej 

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

Administracja 

systemami 

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

Montaż  

i konfiguracja 

lokalnych sieci 

komputerowych 

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

Projektowanie baz 

danych 

--- --- --- A.Klekot, T.Klekot, 

Programowanie i tworzenie stron 

internetowych oraz baz danych i 

administrowanie nimi. EE.09, 

WSiP. 
Tworzenie stron  

i aplikacji 

internetowych 

--- --- --- A.Klekot, T.Klekot, 

Programowanie i tworzenie stron 

internetowych oraz baz danych i 

administrowanie nimi. EE.09, 

WSiP. 
 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK MECHANIK 



 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

 

Kl. IV 

Podstawy konstrukcji 

maszyn  

i maszynoznawstwo 

---  --- --- 

Technologia z 

materiałoznawstwem 

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

Układy sterowania  

i regulacji 

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

Techniki wytwarzania 

elementów maszyn, 

urządzeń i narzędzi 

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

Technologia napraw 

elementów maszyn, 

urządzeń i narzędzi 

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

Organizacja  

i nadzór procesów 

produkcji 

--- --- --- Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 
Podejmowanie 

działalności gospodarczej 

--- --- --- Materiały własne nauczyciela. 

Rysunek techniczny 

 

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

Język obcy zawodowy 

 

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

Pracownia podstaw 

konstrukcji maszyn 

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

Pracownia technologii 

 

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

Pracownia procesów 

produkcji 

--- --- --- Informacja o podręczniku 

zostanie podana przez 

nauczyciela we wrześniu. 
Techniki wytwarzania w 

praktyce – zajęcia 

praktyczne 

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

 

 



 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

 

Kl. IV 

Wyposażenie  

i zasady 

bezpieczeństwa  

w gastronomii 

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

Działalność 

gospodarza  

w gastronomii 

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

Technologia 

gastronomiczna z 

towaroznawstwem 

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

Język obcy zawodowy 

– język niemiecki 

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

Zasady żywienia 

 

--- --- --- Kontynuacja podręcznika z klasy 

II i III. 
Organizacja 

produkcji 

gastronomicznej 

--- --- --- A. Kmiołek, Organizacja 

produkcji gastronomicznej, 

wydawnictwo WSiP. 
Usługi 

gastronomiczne 

--- --- --- Kontynuacja podręcznika  

z kl. III. 
Pracownia 

gastronomiczna 

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

Pracownia 

planowania żywienia  

i produkcji 

--- --- --- J. Duda, S. Krzywda, Pracownia 

organizacji żywienia. 

Wydawnictwo WSiP.  
Pracownia obsługi 

klienta 

--- --- --- P. Dominik, Pracownia obsługi 

klientów. Praktyczna nauka 

zawodu, wydawnictwoWSiP. 
 

 

 

 

 



PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK LOGISTYK 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

 

Kl. IV 

BHP 

 

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

Kompetencje 

społeczne i 

organizacja pracy 

zespołów 

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

Działalność 

gospodarcza 

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

Język angielski 

zawodowy 

--- --- --- M. Grussendorf, English for 

logistics, wyd. OXFORD. 
Gospodarka 

magazynowa 

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

Magazyny 

przyprodukcyjne 

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

Magazyny 

dystrybucyjne 

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

 

Logistyka transportu 

 

 

--- 

 

--- 

--- --- 

Usługi logistyczno-

transportowe 

--- --- --- Materiały własne nauczyciela. 

Procesy magazynowe 

 

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

Organizacja prac 

magazynowych 

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

Procesy transportowe 

 

--- --- --- Materiały własne nauczyciela. 

Procesy magazynowo-

spedycyjne 

--- --- --- Materiały własne nauczyciela. 

 

 

 

 

 



PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK HANDLOWIEC 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

 

Kl. IV 

Towar jako przedmiot 

handlu 

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

Organizacja  

i technika sprzedaży 

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

Obsługa klienta 

 

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

Marketing  

w działalności 

handlowej 

--- --- --- Informację o podręczniku 

nauczyciel poda we wrześniu. 

Przedsiębiorca  

w handlu 

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

Język obcy  

w działalności 

handlowej 

---- --- --- A. Gurgul, A. Jarosz, J. Jarosz, A. 

Pietrus-Rajman, Deutsch fur 

Profis. Język niemiecki zawodowy 

dla szkół ponadgimnazjalnych, 

wyd. Lektorklett. 
Pracownia sprzedaży 

 

--- --- ---  

--- 
Symulacyjna firma 

handlowa 

--- --- --- Cwiczenia wypożycza się  

z biblioteki szkolnej. 
 

 

 

 

 

 

 


