
TECHNIKUM NR 1 

(4-letni cykl nauczania od roku szkolnego 2019/2020) 

absolwenci gimnazjum 

 

WYKAZY PODRĘCZNIKÓW 

 

Dotyczy klas II  

                

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE JEDNAKOWE DLA ZAWODÓW: 

TECHNIK INFORMATYK / TECHNIK LOGISTYK / TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

 

Kl. IV 

Język polski 

 

--- M.  Chmiel,  A. Równy, Ponad 

słowami, Podręcznik do języka 

polskiego dla liceum  i technikum, 

kl. II, cz. I, Nowa Era. 

--- --- 

Matematyka PR 

 

--- W. Babiański, L. Chańko,  

J. Czarnowska, Matematyka, cz. II 

(zakres rozszerzony), Nowa Era. 

--- --- 

Język angielski 

 

--- E.Sharman, M.Duckworth, 

VISION, cz.2 (książka + 

ćwiczenia), wyd. Oxford 

University Press. 

Jest to kontynuacja podręcznika  

z klasy pierwszej. 

--- --- 

Język niemiecki 

 

--- 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. 

WOK 

 

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

Historia 

 

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

Historia  

i społeczeństwo 

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

WOS 

 

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

Podstawy 

przedsiębiorczości 

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

Geografia PP 

 

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

Geografia PR 

 

--- R. Malarz i M. Więckowski, 

Oblicza geografii 1 (rozszerzenie), 

Nowa Era. 

 

K.Cichoszewski, Maturalne karty 

pracy 1, Nowa Era. 

--- --- 

Biologia PP 

 

 

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

Biologia PR 

 

--- M. Guzik, E Jastrzębska i inni, 

Biologia na  czasie 1, Nowa Era 

(zakres rozszerzony dla klasy 

ponadgimnazjalnej). 

--- --- 

Chemia 

 

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

Fizyka PP 

 

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

Fizyka PR 

 

--- M. Braun, K. Byczuk, A. Seweryn-

Byczuk, E. Wójtowicz, Zrozumieć 

fizykę 1. 

Podręcznik dla szkół 

ponadgimnazjalnych 

Zakres rozszerzony, Nowa Era 

--- --- 



Informatyka PP 

 

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

Informatyka PR 

 

--- G.Zawadzka, 

Informatyka Europejczyka. 

Zakres rozszerzony, część 1, 

Helion. 

  

EDB 

 

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

Religia 

 

--- Informacja o podręczniku zostanie 

podana przez nauczyciela we 

wrześniu. 

--- --- 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK INFORMATYK 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

 

Kl. IV 

Język angielski 

zawodowy 

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

BHP 

 

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

Podstawy 

informatyki 

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

Przygotowanie 

stanowiska 

komputerowego do 

pracy 

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

Urządzenia techniki 

komputerowej 

--- Nauczyciel poda informację o 

podręczniku 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 

--- A.Klekot, T.Klekot, 

Programowanie i tworzenie stron 

internetowych oraz baz danych i 

administrowanie nimi EE.09, 

WSiP. 

  

Projektowanie i 

administrowanie 

bazami danych 

 

--- 

 

--- 

--- --- 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

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

Pracownia 

przygotowania 

stanowiska 

komputerowego do 

pracy 

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

Pracownia urządzeń 

techniki 

komputerowej 

--- Nauczyciel poda informację o 

podręczniku 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 

Pracownia witryn i 

aplikacji 

internetowych 

--- A.Klekot, T.Klekot, 

Programowanie i tworzenie stron 

internetowych oraz baz danych i 

administrowanie nimi EE.09, 

WSiP. 

--- --- 

Pracownia baz 

danych 

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

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK LOGISTYK 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

 

Kl. IV 

Język obcy  

w logistyce 

--- A.Matulewska, M.Matulewski, 

My Logistics. Język angielski dla 

logistyków, Wydanie 2, 

Wyd. Biblioteka Logistyka. 

--- --- 

BHP 

 

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

Zapasy  

i magazynowanie 

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

Obsługa klientów i 

kontrahentów 

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

Gospodarka 

magazynowa 

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

Podstawy logistyki 

 

--- J. Śliżewska, J. Stochaj, Podstawy 

logistyki. Podręcznik do nauki 

zawodów z branży logistyczno-

spedycyjnej, WSiP. 

--- --- 

Logistyka transportu 

 

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

Usługi logistyczno-

transportowe 

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

Podejmowanie 

działalności 

--- -- --- --- 



gospodarczej 

Laboratorium 

magazynowe 

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

Pracownia 

organizacji procesów 

magazynowych 

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

Pracownia procesów 

transportowych 

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

Laboratorium 

transportowo-

spedycyjne 

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

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYC 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

 

Kl. IV 

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 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 

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

 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

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

Pracownia 

technologii 

gastronomicznej 

--- A. Kmiołek-Gizara, Pracownia 

gastronoiczna. Wydawnictwo 

WSiP. 

--- --- 

Informatyka  

w gastronomii 

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

Pracownia 

planowania żywienia 

i organizacji 

produkcji 

gastronomicznej 

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

Pracownia usług  

i obsługi konsumenta 

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

 

 

 


