
TECHNIK Elektryk [311303] na podbudowie gimnazjum                                           kwalifikacje                       ELE.02    ELE.03 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 

ogólnokształcące język polski 
Ponad słowami 2. Język polski. Podręcznik. Część 1. 

Zakres podstawowy i rozszerzony. Liceum i 

technikum 

 

Chmiel Małgorzata, Równy Anna Nowa Era 

ogólnokształcące język angielski Kontynuacja Solutions Gold pre-intermediate Tim Falla, Paul A Davies Oxford 

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

  

ogólnokształcące podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość 

 

Makieła, Rachwał Nowa Era 

ogólnokształcące matematyka kontynuacja MATeMAtyka 1 + od półrocza 
MATeMAtyka 2- zakres podstawowy i rozszerzony 

W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska, 
G.Janocha 

Nowa Era 

zajęcia dodatkowe religia i etyka    

zawodowe teoretyczne bezpieczeństwo i higiena pracy    

zawodowe teoretyczne elektrotechnika i elektronika 

Podstawy elektrotechniki w praktyce. 

Podręcznik do nauki zawodów z branży 

elektronicznej, informatycznej i 

elektrycznej 

Artur Bielawski, Joanna Grygiel 
 

WSiP 
 

zawodowe teoretyczne instalacje elektryczne Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych. ELE.02/EE.05. Podręcznik 
do nauki zawodów technik elektryk i 
elektryk. Cz.2 

Irena Chrząszczyk, Anna 
Tąpolska 
 

WSiP 

zawodowe teoretyczne maszyny i urządzenia elektryczne Maszyny elektryczne 

Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 
cz.1 

 

Elżbieta Goźlińska 
 
Artur Bielawski, Wacław Kuźma 

WSiP 
 
WSiP 

https://livro.pl/autor/451791/Chmiel+Ma%C5%82gorzata.html
https://livro.pl/autor/461424/R%C3%B3wny+Anna.html
http://sklep.wsip.pl/autorzy/artur-bielawski-213793/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/joanna-grygiel-213792/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/irena-chrzaszczyk-213578/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/anna-tapolska-213577/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/anna-tapolska-213577/


zawodowe praktyczne pomiary elektryczne i 
elektroniczne Podstawy elektrotechniki w praktyce. 

Podręcznik do nauki zawodów z branży 

elektronicznej, informatycznej i 

elektrycznej 

 

Artur Bielawski, Joanna Grygiel 
 

WSiP 
 

zawodowe praktyczne Montaż, uruchomienie i 
konserwacja instalacji 
elektrycznych 

Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych. ELE.02/EE.05. Podręcznik 
do nauki zawodów technik elektryk i 
elektryk. Cz.2 

Irena Chrząszczyk, Anna 
Tąpolska 
 

WSiP 

 

http://sklep.wsip.pl/autorzy/artur-bielawski-213793/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/joanna-grygiel-213792/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/irena-chrzaszczyk-213578/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/anna-tapolska-213577/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/anna-tapolska-213577/


TECHNIK Elektryk [311303] po szkole podstawowej                                         kwalifikacje                       ELE.02   ELE.03 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 

ogólnokształcące język polski 
Ponad słowami 1 część 2. Podręcznik do języka 

polskiego dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - 

Szkoła ponadpodstawowa 

 

Ponad słowami. Klasa 2 część 1. Podręcznik do 

języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - 

Szkoła ponadpodstawowa 

 

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, 
Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, 
Anna Równy, Aleksandra Wróblewska 

Nowa Era 

ogólnokształcące język angielski Kontynuacja Solutions Gold pre-intermediate Tim Falla Paul A Davies Oxford 

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

  

ogólnokształcące historia    

ogólnokształcące podstawy przedsiębiorczości    

ogólnokształcące geografia Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy. 

 

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, 
Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh 

Nowa Era 2020 

ogólnokształcące biologia Biologia na czasie 2. Zakres podstawowy. Anna Helmin, Jolanta Holeczek Nowa Era 

ogólnokształcące chemia Podręcznik zostanie podany na zajęciach.   

ogólnokształcące fizyka „Odkryć fizykę 1”-podręcznik do fizyki dla 
liceum ogólnokształcącego i technikum zakres 
podstawowy -szkoła ponadpodstawowa 

Marcin Braun, Weronika Śliwa 
 

Nowa Era 2019 

ogólnokształcące matematyka Kontynuacja MATeMAtyka 1 + od półrocza 
MATeMAtyka 2 – zakres podstawowy i rozszerzony 
(dla absolwentów szkół podstawowych) 

W.Babiański, L.Chańko, K.Wej Nowa Era 2020 

ogólnokształcące informatyka materiały nauczyciela   

zajęcia dodatkowe religia i etyka    

zawodowe teoretyczne elektrotechnika i elektronika Elektrotechnika  
Podstawy elektrotechniki w praktyce. 
Materiały nauczyciela 

Stanisław Bolkowski 
Artur Bielawski, Joanna Grygiel 
 

WSiP 
WSiP 



zawodowe teoretyczne instalacje elektryczne Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych. ELE.02/EE.05. Podręcznik 
do nauki zawodów technik elektryk i 
elektryk. Cz.2 

Irena Chrząszczyk, Anna 

Tąpolska 

 

WSiP 

zawodowe teoretyczne maszyny elektryczne i urządzenia 
elektryczne 

Maszyny elektryczne 
Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 
cz.1 

Elżbieta Goźlińska 
Artur Bielawski, Wacław Kuźma 

WSiP 
WSiP 

zawodowe praktyczne pomiary elektryczne i 
elektroniczne 

Materiały nauczyciela 
 

  

zawodowe praktyczne Montaż, uruchomienie i 
konserwacja instalacji 
elektrycznych 

Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych. ELE.02/EE.05. Podręcznik 
do nauki zawodów technik elektryk i 
elektryk. Cz.2 
 

Irena Chrząszczyk, Anna 

Tąpolska 

 

WSiP 

 

http://sklep.wsip.pl/autorzy/irena-chrzaszczyk-213578/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/anna-tapolska-213577/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/anna-tapolska-213577/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/irena-chrzaszczyk-213578/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/anna-tapolska-213577/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/anna-tapolska-213577/


TECHNIK grafiki i poligrafii cyfrowej [311943] na podbudowie gimnazjum                                kwalifikacje               PGF.04    PGF.05 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 

ogólnokształcące język polski 
Ponad słowami 2. Język polski. Podręcznik. Część 1. 

Zakres podstawowy i rozszerzony. Liceum i 

technikum 

 

Chmiel Małgorzata, Równy Anna Nowa Era 

ogólnokształcące język angielski Kontynuacja Solutions Gold pre-intermediate Tim Falla Paul A Davies Oxford 

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

  

ogólnokształcące podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość 

 

Makieła, Rachwał Nowa Era 

ogólnokształcące matematyka Kontynuacja MATeMAtyka 1 + od półrocza 
MATeMAtyka 2- zakres podstawowy 

W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska, 
G.Janocha 

Nowa Era 

zajęcia dodatkowe religia i etyka    

zawodowe teoretyczne bezpieczeństwo i higiena 
pracy 

Informacja we wrześniu   

zawodowe teoretyczne podstawy poligrafii Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

 

  

zawodowe teoretyczne podstawy projektowania 
graficznego 

Materiały nauczyciela   

zawodowe teoretyczne podstawy projektowania 
publikacji 

Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

 

  

zawodowe praktyczne pracownia projektowania 
graficznego 

Materiały nauczyciela 
 

  

zawodowe praktyczne pracownia projektowania 
publikacji 

Materiały nauczyciela 

 

  

zawodowe praktyczne Pracownia wydruków 
cyfrowych 

Materiały nauczyciela 
 

  

 

https://livro.pl/autor/451791/Chmiel+Ma%C5%82gorzata.html
https://livro.pl/autor/461424/R%C3%B3wny+Anna.html


TECHNIK Grafiki i poligrafii cyfrowej [311943] po szkole podstawowej                               kwalifikacje                       PGF.04   PGF.05 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 

ogólnokształcące język polski 
Ponad słowami 1 część 2. Podręcznik do języka 

polskiego dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - 

Szkoła ponadpodstawowa 

Ponad słowami. Klasa 2 część 1. Podręcznik do 

języka polskiego dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum. Zakres 

podstawowy i rozszerzony - Szkoła 

ponadpodstawowa 

 

 

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, 
Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, 
Anna Równy, Aleksandra Wróblewska 

Nowa Era 

ogólnokształcące język angielski Kontynuacja Solutions Gold pre-intermediate Tim Falla, Paul A Davies Oxford 

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

 

  

ogólnokształcące historia    

ogólnokształcące podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość 

 

Makieła, Rachwał Nowa Era 

ogólnokształcące geografia Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy. Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, 
Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh 

Nowa Era 

ogólnokształcące biologia Biologia na czasie 2.Zakres podstawowy. Anna Helmin, Jolanta Holeczek Nowa Era 

ogólnokształcące chemia Podręcznik zostanie podany na zajęciach   

ogólnokształcące fizyka „Odkryć fizykę 1”-podręcznik do fizyki dla 
liceum ogólnokształcącego i technikum zakres 
podstawowy -szkoła ponadpodstawowa 

 

Marcin Braun, Weronika Śliwa Nowa Era 2019 



ogólnokształcące matematyka Kontynuacja MATeMAtyka 1 + od półrocza 
MATeMAtyka 2 – zakres podstawowy (dla 
absolwentów szkół podstawowych) 

W.Babiański, L.Chanko, K.Wej Nowa Era 2020 

ogólnokształcące informatyka Materiały nauczyciela   

zajęcia dodatkowe religia i etyka    

zawodowe teoretyczne bezpieczeństwo i higiena pracy    

zawodowe teoretyczne podstawy poligrafii Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

 

  

zawodowe teoretyczne podstawy projektowania 
graficznego 

Materiały nauczyciela   

zawodowe teoretyczne podstawy projektowania 
publikacji 

Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

 

  

zawodowe praktyczne pracownia projektowania 
graficznego 

Materiały nauczyciela   

zawodowe praktyczne pracownia projektowania 
publikacji 

Materiały nauczyciela   

 



TECHNIK Mechanik [311504] na podbudowie gimnazjum                                           kwalifikacje                       MEC.05    MEC.09 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 

ogólnokształcące język polski 
Ponad słowami 2. Język polski. Podręcznik. Część 1. 

Zakres podstawowy i rozszerzony. Liceum i 

technikum 

 

Chmiel Małgorzata, Równy Anna Nowa Era 

ogólnokształcące język angielski Kontynuacja Solutions Gold pre-intermediate Tim Falla Paul A Davies Oxford 

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

  

ogólnokształcące podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość 

 

Makieła, Rachwał Nowa Era 

ogólnokształcące matematyka Kontynuacja MATeMAtyka 1 + od półrocza 
MATeMAtyka 2 – zakres podstawowy i rozszerzony 

W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska, 
G.Janocha 

Nowa Era 

zajęcia dodatkowe religia i etyka    

zawodowe teoretyczne bezpieczeństwo i higiena pracy    

zawodowe teoretyczne programowanie obrabiarek CNC Materiały nauczyciela   

zawodowe teoretyczne układy sterowania i regulacji Materiały nauczyciela   

zawodowe teoretyczne technologia obróbki skrawaniem Przygotowanie konwencjonalnych obrabiarek 
skrawających do obróbki 

Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych 
obrabiarkach skrawających 

Janusz figurski, Stanisław Popis WSIP 

zawodowe teoretyczne podstawy technik wytwarzania Materiały nauczyciela   

zawodowe praktyczne pracownia podstaw konstrukcji 
maszyn 

Podręcznik zostanie podany we wrześniu 

 

  

zawodowe praktyczne przygotowanie obrabiarek 
skrawających do obróbki i 
wykonywanie obróbki  

Uczniowie korzystają z materiałów nauczycieli   

zawodowe praktyczne wykonywanie obróbki na 
obrabiarkach cnc  

Uczniowie korzystają z materiałów nauczycieli 
 

  

 

https://livro.pl/autor/451791/Chmiel+Ma%C5%82gorzata.html
https://livro.pl/autor/461424/R%C3%B3wny+Anna.html


TECHNIK Mechatronik [311410] na podbudowie gimnazjum                                           kwalifikacje                       ELM.03    ELM.06 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 

ogólnokształcące język polski Ponad słowami 2. Język polski. Podręcznik. 

Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. 

Liceum i technikum 

 

Chmiel Małgorzata, Równy Anna Nowa Era 

ogólnokształcące język angielski Kontynuacja Solutions Gold pre-intermediate Tim Falla Paul A Davies Oxford 

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

  

ogólnokształcące podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość 

 

Makieła, Rachwał Nowa Era 

ogólnokształcące fizyka 
Zrozumieć fizykę. Część 1 

Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. 
Zakres rozszerzony. 

Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-
Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta 
Wójtowicz 

Nowa Era 

ogólnokształcące matematyka Kontynuacja MATeMAtyka 1 + od półrocza 
MATeMAtyka 2 – zakres podstawowy i rozszerzony 

W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska, 
G.Janocha 

Nowa Era 

zajęcia dodatkowe religia i etyka    

zawodowe teoretyczne elektrotechnika i elektronika Elektrotechnika  
Materiały nauczyciela 

Stanisław Bolkowski WSiP 

zawodowe teoretyczne podstawy technologii i 
konstrukcji mechanicznych 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie 
pierwszej 

  

zawodowe teoretyczne pneumatyka i hydraulika Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i 
systemów mechatronicznych (  kontynuacja 
podręcznika z klasy pierwszej) 

Robert Dziurski, Stanisław Sierny, 
Michał Tokarz 

WSIP 

zawodowe teoretyczne urządzenia i systemy 
mechatroniczne 

Materiały nauczyciela   

zawodowe praktyczne pracownia elektroniki i 
elektrotechniki 

Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym 

  

zawodowe praktyczne pracownia pneumatyki i 
hydrauliki 

Materiały nauczyciela   

https://livro.pl/autor/451791/Chmiel+Ma%C5%82gorzata.html
https://livro.pl/autor/461424/R%C3%B3wny+Anna.html


zawodowe praktyczne pracownia technologii i 
konstrukcji 

Materiały dostarczone przez nauczyciela   

zawodowe praktyczne montaż i obsługa urządzeń i 
systemów mechatronicznych - 
zajęcia praktyczne  

   

 



TECHNIK Mechatronik [311410] po szkole podstawowej                                         kwalifikacje                       ELM.03    ELM.06 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 

ogólnokształcące język polski 
Ponad słowami 1 część 2. Podręcznik do języka 

polskiego dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - 

Szkoła ponadpodstawowa 

Ponad słowami. Klasa 2 część 1. Podręcznik do 

języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - 

Szkoła ponadpodstawowa 

 

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, 
Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, 
Anna Równy, Aleksandra Wróblewska 

Nowa Era 

ogólnokształcące język angielski Kontynuacja Solutions Gold pre-intermediate Tim Falla Paul A Davies Oxford 

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

  

ogólnokształcące historia Poznać przeszłość 2.  Zakres podstawowy. Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska Nowa Era 2020 

ogólnokształcące podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość 

 

Makieła, Rachwał Nowa Era 

ogólnokształcące geografia Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy. Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, 
Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh 

Nowa Era 2020 

ogólnokształcące biologia Biologia na czasie 2. Zakres podstawowy Anna Helmin, Jolanta Holeczek Nowa Era 

ogólnokształcące chemia Podręcznik zostanie podany na zajęciach   

ogólnokształcące fizyka „Odkryć fizykę 1”-podręcznik do fizyki dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum zakres 
podstawowy -szkoła ponadpodstawowa 

Marcin Braun, Weronika Śliwa 
 

Nowa Era 2019 

ogólnokształcące matematyka Kontynuacja MATeMAtyka 1 + od półrocza 
MATeMAtyka 2 – zakres podstawowy i rozszerzony 
(dla absolwentów szkół podstawowych) 

W.Babiański, L.Chanko, K.Wej Nowa Era 2020 

ogólnokształcące informatyka Materiały nauczyciela   

zajęcia dodatkowe religia i etyka    



zawodowe teoretyczne elektrotechnika i elektronika 

Podstawy elektrotechniki w praktyce. 

Podręcznik do nauki zawodów z branży 

elektronicznej, informatycznej i elektrycznej 

 

 WSiP 

zawodowe teoretyczne podstawy technologii i 
konstrukcji mechanicznych 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie 
pierwszej 

  

zawodowe teoretyczne pneumatyka i hydraulika Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i 
systemów mechatronicznych (  kontynuacja 
podręcznika z klasy pierwszej) 

Robert Dziurski, Stanisław Sierny, 
Michał Tokarz 

 

WSIP 

zawodowe teoretyczne urządzenia i systemy 
mechatroniczne 

Metariały nauczyciela   

zawodowe praktyczne pracownia elektroniki i 
elektrotechniki 

Materiały nauczyciela   

zawodowe praktyczne pracownia pneumatyki i 
hydrauliki 

Materiały nauczyciela   

zawodowe praktyczne pracownia technologii i 
konstrukcji 

Materiały dostarczone przez nauczyciela   

zawodowe praktyczne montaż i obsługa urządzeń i 
systemów mechatronicznych - 
zajęcia praktyczne  

Materiały nauczyciela   

 



TECHNIK pojazdów samochodowych [311513] na podbudowie gimnazjum                             kwalifikacje               MOT.05    MOT.06 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 

ogólnokształcące język polski 
Ponad słowami 2. Język polski. Podręcznik. Część 1. 

Zakres podstawowy i rozszerzony. Liceum i 

technikum 

 

Chmiel Małgorzata, Równy Anna Nowa Era 

ogólnokształcące język angielski Kontynuacja Solutions Gold pre-intermediate Tim Falla Paul A Davies Oxford 

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

  

ogólnokształcące podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość 

 

Makieła, Rachwał Nowa Era 

ogólnokształcące matematyka Kontynuacja MATeMAtyka 1 + od półrocza 
MATeMAtyka 2 – zakres podstawowy i rozszerzony 

W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska, 
G.Janocha 

Nowa Era 

zajęcia dodatkowe religia i etyka    

zawodowe teoretyczne bezpieczeństwo i higiena 
pracy 

   

zawodowe teoretyczne rysunek techniczny Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie 
pierwszej 

 

  

zawodowe teoretyczne podstawy konstrukcji maszyn Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie 
pierwszej 

 

  

zawodowe teoretyczne podstawy elektrotechniki i 
elektroniki 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie 
pierwszej 

 

  

zawodowe teoretyczne budowa pojazdów 
samochodowych 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie 
pierwszej 

 

  

zawodowe teoretyczne wyposażenie elektryczne i 
elektroniczne pojazdów 
samochodowych 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie 
pierwszej 

 

  

https://livro.pl/autor/451791/Chmiel+Ma%C5%82gorzata.html
https://livro.pl/autor/461424/R%C3%B3wny+Anna.html


zawodowe teoretyczne diagnozowanie stanu 
technicznego podzespołów i 
zespołów pojazdów 
samochodowych 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie 
pierwszej 

 

  

zawodowe praktyczne pracowania elektrotechniki i 
elektroniki 

Podręcznik zostanie podany we wrześniu 

 

  

zawodowe praktyczne diagnozowanie stanu 
technicznego podzespołów i 
zespołów pojazdów 
samochodowych 

Uczniowie korzystają z materiałów dydaktycznych 
nauczycieli  

T.Sługocki; M.Cymbalista; K.Gryglas; 
K. Łotocki 

 

 

 

zawodowe praktyczne wykonywanie napraw 
pojazdów samochodowych 

Uczniowie korzystają z materiałów dydaktycznych 
nauczycieli 
 

T.Sługocki; M.Cymbalista; K.Gryglas; 
K. Łotocki 

 

 

 

 



TECHNIK pojazdów samochodowych [311513] po szkole podstawowej                          kwalifikacje                       MOT.05   MOT.06 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 

ogólnokształcące język polski 
Ponad słowami 1 część 2. Podręcznik do języka 

polskiego dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - 

Szkoła ponadpodstawowa 

Ponad słowami. Klasa 2 część 1. Podręcznik do 

języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - 

Szkoła ponadpodstawowa 

 

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, 
Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, 
Anna Równy, Aleksandra Wróblewska 

Nowa Era 

ogólnokształcące język angielski Kontynuacja Solutions Gold pre-inter   

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

  

ogólnokształcące historia Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska Nowa Era 2020 

ogólnokształcące podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość 

 

Makieła, Rachwał Nowa Era 

ogólnokształcące geografia Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy. 

 

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, 
Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh 

Nowa Era 

ogólnokształcące biologia Biologia na czasie 2. Zakres podstawowy. Anna Helmin, Jolanta Holeczek Nowa Era 

ogólnokształcące chemia Podręcznik zostanie podany na zajęciach   

ogólnokształcące fizyka „Odkryć fizykę 1”-podręcznik do fizyki dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum zakres 
podstawowy -szkoła ponadpodstawowa 

Marcin Braun, Weronika Śliwa Nowa Era 2019 

ogólnokształcące matematyka Kontynuacja MATeMAtyka 1 + od półrocza 
MATeMAtyka 2 – zakres podstawowy i rozszerzony 
(dla absolwentów szkół podstawowych) 

W.Babiański, L.Chańko, K.Wej Nowa era 2020 

ogólnokształcące informatyka Materiały nauczyciela   

zajęcia dodatkowe religia i etyka    

zawodowe teoretyczne Podstawy elektrotechniki i 
elektroniki 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie 
pierwszej 

  



 

zawodowe teoretyczne Budowa pojazdów 
samochodowych 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie 
pierwszej 

 

  

zawodowe teoretyczne Diagnozowanie stanu 
technicznego podzespołów i 
zespołów pojazdów 
samochodowych 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie 
pierwszej 

 

  

zawodowe praktyczne pracownia elektroniki i 
elektrotechniki 

Podręcznik zostanie podany we wrześniu   

zawodowe praktyczne pracownia podstaw konstrukcji 
maszyn 

Uczniowie korzystają z materiałów nauczyciela M.Wilk 
 

 

zawodowe praktyczne Diagnozowanie stanu 
technicznego podzespołów i 
zespołów pojazdów 
samochodowych 

Uczniowie korzystają z materiałów dydaktycznych 
nauczycieli  

T.Sługocki; M.Cymbalista; K.Gryglas; 
K. Łotocki 

 

 

zawodowe praktyczne Wykonywanie napraw pojazdów 
samochodowych 

Uczniowie korzystają z materiałów dydaktycznych 
nauczycieli 
 

T.Sługocki; M.Cymbalista; K.Gryglas; 
K. Łotocki 

 

 

 



TECHNIK reklamy [333907] na podbudowie gimnazjum                                                        kwalifikacje               PGF.07    PGF.08 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 

ogólnokształcące język polski 
Ponad słowami 2. Język polski. Podręcznik. Część 1. 

Zakres podstawowy i rozszerzony. Liceum i 

technikum 

 

Chmiel Małgorzata, Równy Anna Nowa Era 

ogólnokształcące język angielski Kontynuacja Solutions Gold pre-intermediate Tim Falla Paul A Davies Oxford 

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

  

ogólnokształcące geografia Oblicza geografii 1. Zakres rozszerzony. 

 

Roman Malarz, Marek Więckowski 

 

Nowa Era 

ogólnokształcące podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość 

 

Makieła, Rachwał Nowa Era 

ogólnokształcące matematyka Kontynuacja MATeMAtyka 1 + od półrocza 
MATeMAtyka 2 – zakres podstawowy 

W.Babiański, L.Chańko, J.Czrnowska, 
G.Janocha 

Nowa Era 

zajęcia dodatkowe religia i etyka    

zawodowe teoretyczne podstawy reklamy Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

 

  

zawodowe teoretyczne marketing w działalności 
reklamowej 

Kontynuacja podręcznika i zeszytu ćwiczeń z kl.1   

zawodowe teoretyczne prawo i etyka w reklamie Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

 

  

zawodowe teoretyczne psychologia reklamy Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

 

  

zawodowe teoretyczne techniki i produkcja reklamy Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

  

https://livro.pl/autor/451791/Chmiel+Ma%C5%82gorzata.html
https://livro.pl/autor/461424/R%C3%B3wny+Anna.html


 

zawodowe teoretyczne Język obcy zawodowy    

zawodowe praktyczne Organizacja sprzedaży reklamy Kontynuacja podręcznika z kl.1 

Sprzedaż produktów i usług reklamowych - 
ćwiczenia   

Repetytorium do kwalifikacji A.26/AU.29. Sprzedaż 
produktów i usług reklamowych. Egzamin 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

 
 

Leszek Zaborowski 
 
 

Małgorzata Drygała, Anna Terejko 

 

 
 

wyd. Ekonomik 
 
 
wyd. Ekonomik 
 
 

zawodowe praktyczne Pracownia grafiki 
komputerowej 

Materiały nauczyciela   

zawodowe praktyczne Projektowanie i prowadzenie 
kampanii reklamowej 

Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

 

  

 



TECHNIK reklamy [311907] po szkole podstawowej                          kwalifikacje                       PGF.07      PGF.08 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 

ogólnokształcące język polski 
Ponad słowami 1 część 2. Podręcznik do języka 

polskiego dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - 

Szkoła ponadpodstawowa 

Ponad słowami. Klasa 2 część 1. Podręcznik do 

języka polskiego dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum. Zakres 

podstawowy i rozszerzony - Szkoła 

ponadpodstawowa 

 

 

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, 
Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, 
Anna Równy, Aleksandra Wróblewska; 

 

 

Nowa Era 

ogólnokształcące język angielski Kontynuacja Solutions Gold pre-intermediate Tim Falla Paul A Davies Oxford 

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

  

ogólnokształcące historia    

ogólnokształcące podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość 

 

Makieła, Rachwał Nowa Era 

ogólnokształcące geografia Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy. 

 

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, 
Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh 

Nowa Era 2020 

ogólnokształcące biologia Biologia na czasie 2. Zakres podstawowy. Anna Helmin, Jolanta Holeczek Nowa Era 

ogólnokształcące chemia Podręcznik zostanie podany na zajęciach   

ogólnokształcące fizyka „Odkryć fizykę 1”-podręcznik do fizyki dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum zakres 
podstawowy -szkoła ponadpodstawowa 

Marcin Braun, Weronika Śliwa Nowa Era 2019 

ogólnokształcące matematyka Kontynuacja MATeMAtyka 1 + od półrocza 
MATeMAtyka 2 – zakres podstawowy i rozszerzony 
(dla absolwentów szkół podstawowych) 

W.Babiański, L.Chanko, K.Wej Nowa Era 2020 

ogólnokształcące informatyka Materiały nauczyciela   



zajęcia dodatkowe religia i etyka    

zawodowe teoretyczne podstawy reklamy Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

 

  

zawodowe teoretyczne Marketing w działalności 
reklamowej 

Kontynuacja podręcznika i zeszytu ćwiczeń z kl.1   

zawodowe teoretyczne Prawo i etyka w reklamie Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

 

  

zawodowe teoretyczne Psychologia reklamy Podręcznik zostanie podany na pierwszych 
zajęciach z nauczycielem prowadzącym. 

 

  

zawodowe praktyczne Organizacja sprzedaży reklamy Kontynuacja podręcznika z kl.1 

Sprzedaż produktów i usług reklamowych - 
ćwiczenia   

Repetytorium do kwalifikacji A.26/AU.29. Sprzedaż 
produktów i usług reklamowych. Egzamin 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

 

Leszek Zaborowski 

Małgorzata Drygała, Anna Terejko 

 

 
 

wyd. Ekonomik 

wyd. Ekonomik 

 

 

zawodowe praktyczne Pracownia grafiki komputerowej Materiały nauczyciela   

 



ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH [741203]  po gimnazjum                                                kwalifikacje    MOT.02 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 
ogólnokształcące język polski 

Zrozumieć świat. Klasa 2  
Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły 
zawodowej 

Elżbieta Nowosielska, 
Urszula Szydłowska 

Nowa Era 

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych zajęciach z 
nauczycielem prowadzącym. 

  

ogólnokształcące Historia    

ogólnokształcące podstawy przedsiębiorczości Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie pierwszej 

 

 

  

ogólnokształcące matematyka Matematyka. Część 2. Podręcznik dla zasadniczych 
szkół zawodowych 

W.Babiański, K.Wej Nowa Era 

ogólnokształcące religia i etyka    

zawodowe teoretyczne Podstawy elektrotechniki i 
elektroniki 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie pierwszej 

 

  

zawodowe teoretyczne 
Budowa pojazdów 
samochodowych 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie pierwszej 

 
  

zawodowe teoretyczne Wyposażenie elektryczne i 
elektroniczne 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie pierwszej 

 

  

zawodowe praktyczne Pracownia elektrotechniki 
elektroniki 

Podręcznik zostanie podany na pierwszych zajęciach z 
nauczycielem prowadzącym 

  

zawodowe praktyczne Wykonywanie napraw 
mechatronicznych systemów 
pojazdów samochodowych 

Uczniowie korzystają z materiałów dydaktycznych 
nauczyciela 
 

M. Wiatr  

zawodowe praktyczne Diagnozowanie stanu 
technicznego mechatronicznych 
systemów pojazdów 
samochodowych 

Uczniowie korzystają z materiałów dydaktycznych 
nauczyciela 
 

M. Wiatr  

 



ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH [741203]  po podstawówce                                             kwalifikacje    MOT.02 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 
ogólnokształcące język polski To się czyta! Klasa 2 Podręcznik dla branżowej szkoły 

pierwszego stopnia 

 

Joanna Klimowicz, Ginter 

Joanna 

 

Nowa Era 2020 

 

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych zajęciach z 
nauczycielem prowadzącym. 

  

ogólnokształcące Historia    

ogólnokształcące geografia Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy. Tomasz Rachwał, 
Radosław Uliszak, 
Krzysztof Wiedermann, 
Paweł Kroh 

Nowa Era 2020 

ogólnokształcące fizyka Fizyka  2    Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia       
( po podstawówce) 

Grzegorz Kornaś Operon  2020 

ogólnokształcące matematyka To się liczy! Klasa 2 Podręcznik dla branżowej szkoły 
pierwszego stopnia 

K.Wej, W.Babiański Nowa Era 2020 

ogólnokształcące religia i etyka    

zawodowe teoretyczne Podstawy konstrukcji maszyn Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie pierwszej 

 

  

zawodowe teoretyczne Podstawy elektrotechniki i 
elektroniki 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie pierwszej 

 

  

zawodowe teoretyczne 
Budowa pojazdów 
samochodowych 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie pierwszej 

 

  

zawodowe teoretyczne Wyposażenie elektryczne i 
elektroniczne 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie pierwszej 

 

  

zawodowe praktyczne Pracownia elektrotechniki 
elektroniki 

Podręcznik zostanie podany na pierwszych zajęciach z 
nauczycielem prowadzącym 

  

zawodowe praktyczne Wykonywanie napraw 
mechatronicznych systemów 
pojazdów samochodowych 

Uczniowie korzystają z materiałów dydaktycznych 
nauczyciela 

M. Wiatr  

https://multiszop.pl/joanna-klimowicz,f145827
https://multiszop.pl/ginter-joanna,f103690
https://multiszop.pl/ginter-joanna,f103690


zawodowe praktyczne Diagnozowanie stanu 
technicznego mechatronicznych 
systemów pojazdów 
samochodowych 

Uczniowie korzystają z materiałów dydaktycznych 
nauczyciela 

 

M. Wiatr  

 



Elektryk  [742103]  po podstawówce                                                        kwalifikacje    ELE.02 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 
ogólnokształcące język polski To się czyta! Klasa 2 Podręcznik dla branżowej szkoły 

pierwszego stopnia 
 

Joanna Klimowicz, Ginter 

Joanna 

 

Nowa Era 2020 

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych zajęciach z 
nauczycielem prowadzącym. 

  

ogólnokształcące Historia    

ogólnokształcące geografia Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy. Tomasz Rachwał, 
Radosław Uliszak, 
Krzysztof Wiedermann, 
Paweł Kroh 

Nowa Era 2020 

ogólnokształcące fizyka Fizyka  2    Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia       
( po podstawówce) 

Grzegorz Kornaś Operon  2020 

ogólnokształcące matematyka To się liczy! Klasa 2 Podręcznik dla branżowej szkoły 
pierwszego stopnia 

K.Wej, W.Babianski Nowa Era 2020 

ogólnokształcące religia i etyka    

zawodowe teoretyczne Elektrotechnika i elektronika Informacja we wrześniu 
 

  

zawodowe teoretyczne Instalacje elektryczne 

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, 
maszyn i urządzeń elektrycznych. ELE.02/EE.05. 
Podręcznik do nauki zawodów technik elektryk i 
elektryk. Cz.2 

Irena Chrząszczyk, 
Anna Tąpolska 

 

WSiP 2019 

zawodowe teoretyczne Maszyny i urządzenia elektryczne Informacja we wrześniu 
 

  

zawodowe praktyczne Pomiary elektryczne i 
elektroniczne 

Informacja we wrześniu   

zawodowe praktyczne Montaż, uruchomienie i 
konserwacja instalacji 
elektrycznych 

brak   

zawodowe praktyczne Montaż, uruchomienie i 
konserwacja maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

brak   

 

https://multiszop.pl/joanna-klimowicz,f145827
https://multiszop.pl/ginter-joanna,f103690
https://multiszop.pl/ginter-joanna,f103690
http://sklep.wsip.pl/autorzy/irena-chrzaszczyk-213578/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/anna-tapolska-213577/


MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH    [723103]  po gimnazjum                                                          kwalifikacje    MOT.05 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 
ogólnokształcące język polski 

Zrozumieć świat. Klasa 2  
Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły 
zawodowej 

Elżbieta Nowosielska, 
Urszula Szydłowska 

Nowa Era 

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych zajęciach z 
nauczycielem prowadzącym. 

  

ogólnokształcące Historia    

ogólnokształcące podstawy przedsiębiorczości Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie pierwszej 

 

  

ogólnokształcące matematyka Matematyka. Część 2. Podręcznik dla zasadniczych 
szkół zawodowych 

W.Babiański, K.Wej Nowa Era 

ogólnokształcące religia i etyka    

zawodowe teoretyczne Podstawy elektrotechniki i 
elektroniki 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie pierwszej 

 

  

zawodowe teoretyczne 
Budowa pojazdów 
samochodowych 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie pierwszej 

 

  

zawodowe teoretyczne Wyposażenie elektryczne i 
elektroniczne 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie pierwszej 

 

  

zawodowe teoretyczne Diagnostyka i naprawa pojazdów 
samochodowych 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie pierwszej 

 

  

zawodowe praktyczne Pracownia elektrotechniki 
elektroniki 

Uczniowie korzystają z materiałów dydaktycznych 
nauczycieli  

T.Sługocki; M.Cymbalista; 
K.Gryglas; K. Łotocki 

 

 



MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH    [723103]  po podstawówce                                                        kwalifikacje    MOT.05 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 
ogólnokształcące język polski To się czyta! Klasa 2 Podręcznik dla branżowej szkoły 

pierwszego stopnia 

 

Joanna Klimowicz, Ginter 

Joanna 

 

Nowa Era 2020 

 

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych zajęciach z 
nauczycielem prowadzącym. 

  

ogólnokształcące Historia    

ogólnokształcące geografia 

Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy. 

 

Tomasz Rachwał, 
Radosław Uliszak, 
Krzysztof Wiedermann, 
Paweł Kroh 

Nowa Era 2020 

ogólnokształcące fizyka 
Fizyka  2    Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia       
( po podstawówce) 

Grzegorz  
Kornaś 

Operon 2020 

ogólnokształcące matematyka To się liczy! Klasa 2 Podręcznik dla branżowej szkoły 
pierwszego stopnia 

K.Wej, W.Babiański Nowa Era 2020 

ogólnokształcące religia i etyka    

zawodowe teoretyczne Podstawy konstrukcji maszyn Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie pierwszej 

 

  

zawodowe teoretyczne Elektrotechnika i elektronika 
Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie pierwszej 

 

  

zawodowe teoretyczne 
Budowa pojazdów 
samochodowych 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie pierwszej 

 

  

zawodowe teoretyczne Wyposażenie elektryczne i 
elektroniczne 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie pierwszej 

 

  

zawodowe teoretyczne Diagnostyka i naprawa pojazdów 
samochodowych 

Kontynuacja podręcznika zakupionego w klasie pierwszej 

 

  

zawodowe praktyczne Pracownia elektrotechniki 
elektroniki 

Uczniowie korzystają z materiałów dydaktycznych 
nauczycieli 

T.Sługocki; M.Cymbalista; 
K.Gryglas; K. Łotocki 

 

https://multiszop.pl/joanna-klimowicz,f145827
https://multiszop.pl/ginter-joanna,f103690
https://multiszop.pl/ginter-joanna,f103690


Operator obrabiarek skrawających    [723307]  po gimnazjum                                                          kwalifikacje    MEC.05 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 
ogólnokształcące język polski 

Zrozumieć świat. Klasa 2  
Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły 
zawodowej 

Elżbieta Nowosielska, 
Urszula Szydłowska 

Nowa Era 

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych zajęciach z 
nauczycielem prowadzącym. 

  

ogólnokształcące Historia 
Poznać przeszłość. Wiek XX. - kontynuacja. Stanisław Roszak, 

Jarosław Kłaczkow 
Nowa Era 

ogólnokształcące podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiebiorczosc Makieła, Rachwał Nowa Era 

ogólnokształcące matematyka Matematyka. Część 2. Podręcznik dla zasadniczych 
szkół zawodowych 

W.Babianski, K.Wej Nowa Era 

ogólnokształcące religia i etyka    

zawodowe teoretyczne Podstawy konstrukcji maszyn Materiały nauczyciela Jacek Goński  

zawodowe teoretyczne Układy sterowania i regulacji Materiały nauczyciela  Jacek Goński  

zawodowe teoretyczne Podstawy technik wytwarzania Materiały nauczyciela Jacek Goński  

zawodowe teoretyczne Technologia obróbki skrawaniem Przygotowanie konwencjonalnych obrabiarek 
skrawających do obróbki 
Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych 
obrabiarkach skrawających 

Janusz Figurski, Stanisław 
Popis 

 

zawodowe praktyczne Programowanie obrabiarek CNC Uczniowie korzystają z materiałów nauczyciela 
 
 

L.Klag  
 

zawodowe praktyczne Wykonywanie obróbki na 
obrabiarkach konwencjonalnych 

Uczniowie korzystają z materiałów nauczyciela 
 
 
 

L.Klag 
 

 

zawodowe praktyczne Wykonywanie obróbki na 
obrabiarkach CNC 

Uczniowie korzystają z materiałów nauczyciela 
 
 

L.Klag 
 

 

 



Operator obrabiarek skrawających    [723307]  po podstawówce                                                        kwalifikacje    MEC.05. 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 
ogólnokształcące język polski To się czyta! Klasa 2 Podręcznik dla branżowej szkoły 

pierwszego stopnia 
Joanna Klimowicz, Ginter 

Joanna 

 

 

Nowa Era 2020 

 

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych zajęciach z 
nauczycielem prowadzącym. 

  

ogólnokształcące Historia 
Dziś historia 2. Podręcznik dla klasy drugiej szkoły 
branżowej I stopnia. 

Stanisław Zając SOP Oświatowiec 
Toruń 2020 

ogólnokształcące geografia Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy. Tomasz Rachwał, 
Radosław Uliszak, 
Krzysztof Wiedermann, 
Paweł Kroh 

Nowa Era 2020 

ogólnokształcące fizyka Fizyka  2    Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia       
( po podstawówce) 

Grzegorz Kornaś Operon 2020 

ogólnokształcące matematyka To się liczy! Klasa 2 Podręcznik dla branżowej szkoły 
pierwszego stopnia 

K.Wej, W.Babiański Nowa Era 2020 

ogólnokształcące religia i etyka    

zawodowe teoretyczne Podstawy konstrukcji maszyn Materiały nauczyciela Jacek Goński  

zawodowe teoretyczne Układy sterowania i regulacji Materiały nauczyciela Jacek Goński  

zawodowe teoretyczne Podstawy technik wytwarzania Materiały nauczyciela Jacek Goński  

zawodowe teoretyczne Technologia obróbki skrawaniem Przygotowanie konwencjonalnych obrabiarek 
skrawających do obróbki 

Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych 
obrabiarkach skrawających 

Janusz Figurski, Stanisław 
Popis 

WSIP 

zawodowe praktyczne Programowanie obrabiarek CNC Uczniowie korzystają  z materiałów nauczycieli 

 

L.Klag 

 

 

zawodowe praktyczne Wykonywanie obróbki na 
obrabiarkach konwencjonalnych 

Uczniowie korzystają  z materiałów nauczycieli L.Klag  

https://multiszop.pl/joanna-klimowicz,f145827
https://multiszop.pl/ginter-joanna,f103690
https://multiszop.pl/ginter-joanna,f103690


  

zawodowe praktyczne Wykonywanie obróbki na 
obrabiarkach CNC 

Uczniowie korzystają  z materiałów nauczycieli 

 
 

L.Klag 

 

 

 



Stolarz    [752205]  po gimnazjum                                                          kwalifikacje    DRM.04 

KLASA 2 

przedmioty podręcznik autor wydawnictwo/ rok 
ogólnokształcące język polski 

Zrozumieć świat. Klasa 2  

Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły 
zawodowej 

 

Elżbieta Nowosielska, 
Urszula Szydłowska 

 

Nowa Era 

 

ogólnokształcące język niemiecki Podręcznik zostanie podany na pierwszych zajęciach z 
nauczycielem prowadzącym. 

  

ogólnokształcące Historia 
Poznać przeszłość. Wiek XX. - kontynuacja Stanisław Roszak, 

Jarosław Kłaczkow 
Nowa Era 

ogólnokształcące podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość Makieła, Rachwał Nowa Era 

ogólnokształcące matematyka Matematyka. Część 2. Podręcznik dla zasadniczych 
szkół zawodowych 

W.Babiański, K.Wej Nowa Era 

ogólnokształcące religia i etyka    

zawodowe teoretyczne Rysunek techniczny Rysunek zawodowy dla stolarza (do dyspozycji w 
bibliotece) 

- M. Sławiński WSiP 

zawodowe teoretyczne Technologia i materiałoznawstwo 
Stolarstwo cz.1. Technologia (do dyspozycji w bibliotece) 

Stolarstwo cz.2. Technologia (do dyspozycji w bibliotece) 

- Janusz Prażmo 

- Włodzimierz Prządka, 
Jerzy Szczuka 

WSiP 

WSiP 

zawodowe praktyczne Wykonywanie wyrobów 
stolarskich 

Uczniowie korzystają z materiałów nauczyciela 
 

  

 


