
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 

(3-letni cykl nauczania dla absolwentów gimnazjum – od 2018/2019) 

 

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 – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

BHP 

 

--- --- --- 

Kompetencje 

personalne  

i społeczne 

--- --- --- 

Rysunek  

techniczny 

--- --- --- 

Podstawy konstrukcji 

maszyn 

--- --- --- 

Elektrotechnika  

i elektronika 

--- --- --- 

Budowa pojazdów 

samochodowych 

--- --- Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 
Diagnostyka  

i naprawa pojazdów 

samochodowych 

--- --- Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 

Elektryczne  --- --- Informacja o podręczniku zostanie podana 



i elektroniczne 

wyposażenie 

pojazdów 

samochodowych 

przez nauczyciela we wrześniu. 

Przepisy ruchu 

drogowego w zakresie 

kategorii B 

--- --- --- 

Działalność 

gospodarcza 

--- --- Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 
Język obcy zawodowy 

 

--- --- Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 
 

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – ŚLUSARZ 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

Podstawy konstrukcji 

maszyn 

--- --- --- 

Podstawy technik 

wytwarzania 

--- --- Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 
Technologia napraw 

elementów  maszyn, 

urządzeń i narzędzi 

--- --- --- 

Język obcy w branży 

mechanicznej – język 

niemiecki 

--- --- Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 

Bezpieczeństwo pracy 

 

--- --- --- 

Działalność gospodarcza  

w branży mechanicznej 

--- --- Informacja o podręczniku zostanie podana 

przez nauczyciela we wrześniu. 
 

 

 

 



PRZEDMIOTY ZAWODOWE – KLASA WIELOZAWODOWA 
 

 

PRZEDMIOT 

 

 

Kl. I 

 

Kl. II 

 

Kl. III 

Kształtowanie 

kompetencji 

zawodowych 

--- --- Materiały własne nauczyciela. 

 

Kurs dokształcający 

 

 

Podręczniki według wykazu ośrodka 

prowadzącego kurs 

 

Podręczniki według wykazu ośrodka 

prowadzącego kurs 

 

Podręczniki według wykazu ośrodka 

prowadzącego kurs 
 

 

 


