TECHNIK ELEKTRYK [311303] kwalifikacje

E.7 E.8

E.24

KLASA 4
przedmioty

podręcznik

autor

wydawnictwo/
rok

Małgorzata Chmiel,
Robert Pruszczyński,
Anna Równy
Macmillan

Nowa Era

ogólnokształcące

język polski

Ponad słowami, klasa 3

ogólnokształcące

język angielski

ogólnokształcące

język niemiecki

zajęcia dodatkowe
w zakresie rozszerzonym i
podstawowym
w zakresie rozszerzonym

religia i etyka
matematyka - zakres podstawowy i rozszerzony

w zakresie rozszerzonym

język niemiecki - zakres rozszerzony

w zakresie uzupełniającym

historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający

zawodowe teoretyczne

instalacje elektryczne (sem.1)

zawodowe teoretyczne
zawodowe teoretyczne

maszyny i urządzenia elektryczne (sem.1)
działalność gospodarcza (sem.1)

Repetytorium Maturalne Macmillan
(poziom rozszerzony)
Hier Und da 3 +repetytorium
maturalne poziom podstawowy i
rozszerzony
W rodzinie,
Matematyka 3- zakres rozszerzony +
arkusze maturalne
Repetytorium Maturalne Macmillan
(poziom rozszerzony)
Hier Und da 3, + repetytorium
maturalne poziom podstawowy i
rozszerzony
Historia i społeczeństwo. Rządzący i
rządzeni.
Instalacje i urządzenia
elektroenergetyczne,
Materiały nauczyciela
Prowadzenie Działalności gospodarczej

język angielski - zakres rozszerzony

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ [311943] kwalifikacje

Macmillan

S. Rapacka

Wydawnictwo
Szkolne PWN

Z. Marek.
W. Babiński, L.
Chańko,
Macmillan

WAM
Nowa Era
Macmillan

S. Rapacka

WSZ PWN

Balicki A.

Operon

E. Musiał

Teresa Gorzelany

WSiP

A.54 A.55

KLASA 4
PRZEDMIOTY
ogólnokształcące

język polski

ogólnokształcące

język angielski

PODRĘCZNIK
Ponad słowami, klasa 3

Repetytorium Maturalne Macmillan

AUTOR
Małgorzata Chmiel,
Robert Pruszczyński,
Anna Równy
Macmillan

WYDAWNICTWO
/ ROK

Nowa Era

Macmillan

ogólnokształcące

język niemiecki

ogólnokształcące
zajęcia dodatkowe
w zakresie rozszerzonym
w zakresie rozszerzonym
w zakresie rozszerzonym
w zakresie uzupełniającym

matematyka
religia i etyka
geografia - zakres rozszerzony
język angielski - zakres rozszerzony
język niemiecki - zakres rozszerzony
historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający

zawodowe teoretyczne

Maszyny i urządzenia cyfrowe (1 sem.)

TECHNIK MECHANIK [311504] kwalifikacje

(poziom rozszerzony)
Hier Und da 3 +repetytorium
maturalne poziom podstawowy i
rozszerzony
Informacja we wrześniu
W rodzinie,
Informacja we wrześniu
Informacja we wrześniu
Informacja we wrześniu
Historia i społeczeństwo. Rządzący i
rządzeni.
Informacja we wrześniu

S. Rapacka

Wydawnictwo
Szkolne PWN

Z. Marek.

WAM

Balicki A.

Operon

MG.19 M.44

KLASA 4
przedmioty

podręcznik

autor
Małgorzata Chmiel,
Robert Pruszczyński,
Anna Równy
Macmillan

ogólnokształcące

język polski

Ponad słowami, klasa 3

ogólnokształcące

język angielski

ogólnokształcące
zajęcia dodatkowe
w zakresie rozszerzonym

język niemiecki
religia i etyka
język angielski - zakres rozszerzony

w zakresie rozszerzonym

język niemiecki – zakres rozszerzony

w zakresie rozszerzonym
w zakresie uzupełniającym

matematyka - zakres rozszerzony
historia i społeczeństwo - przedmiot
uzupełniający
organizacja i nadzór procesów produkcji
(sem.1)
Działalność gospodarcza
Język obcy zawodowy

Repetytorium Maturalne Macmillan
(poziom rozszerzony
Hier und da 3,
W rodzinie,
Repetytorium Maturalne Macmillan
(poziom rozszerzony)
Hier Und da 3, + repetytorium maturalne
poziom podstawowy i rozszerzony
Matematyka 3- zakres rozszerzony
Historia i społeczeństwo. Rządzący i
rządzeni.
Materiały nauczyciela

zawodowe teoretyczne
zawodowe teoretyczne
zawodowe teoretyczne

Informacja we wrześniu
Informacja we wrześniu

S. Rapacka

wydawnictwo/
rok
Nowa Era

Macmillan

Macmillan

WSZ PWN
WAM
Macmillan

S. Rapacka

WSZ PWN

W. Babiński, L. Chańko,

Nowa Era
Operon

Z. Marek.

Balicki A.

TECHNIK MECHATRONIK [311410] kwalifikacje EE.02 EE.24

KLASA 4
przedmioty
ogólnokształcące

język polski

ogólnokształcące

język angielski

podręcznik

autor

wydawnictwo/
rok

Ponad słowami, klasa 3

Małgorzata Chmiel,
Robert Pruszczyński,
Anna Równy
Macmillan

Nowa Era

S. Rapacka

Wydawnictwo
Szkolne PWN

Z. Marek.

WAM

M. Braun, K. Byczuk

Nowa Era

W. Babiński, L. Chańko

Nowa Era

Balicki A.

Operon

Olszewski M

REA

Teresa Gorzelany

WSiP

Macmillan

Repetytorium Maturalne Macmillan
(poziom rozszerzony)
ogólnokształcące

język niemiecki

zajęcia dodatkowe
w zakresie rozszerzonym

religia i etyka
fizyka - zakres rozszerzony

w zakresie podstawowym i
rozszerzonym
w zakresie uzupełniającym

matematyka - zakres podstawowy i
rozszerzony
historia i społeczeństwo - przedmiot
uzupełniający
urządzenia i systemy mechatroniczne
(sem.1)
działalność gospodarcza (sem.1)
język obcy zawodowy (sem.1)

zawodowe teoretyczne
zawodowe teoretyczne
zawodowe teoretyczne

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH [311513]

Hier Und da 3, + repetytorium maturalne
poziom podstawowy i rozszerzony
W rodzinie,
Zrozumieć fizykę 3, dla szkół
ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony,
Matematyka 3- zakres rozszerzony
+arkusze maturalne
Historia i społeczeństwo. Rządzący i
rządzeni.
Urządzenia i systemy mechatroniczne, cz.
1i2
Prowadzenie działalności gospodarczej
Informacja we wrześniu

kwalifikacje MG.18 MG.43

KLASA 4
przedmioty

podręcznik

autor
Małgorzata Chmiel,
Robert Pruszczyński,
Anna Równy
Macmillan

ogólnokształcące

język polski

Ponad słowami, klasa 3

ogólnokształcące

język angielski

Repetytorium Maturalne Macmillan (poziom

wydawnictwo/
rok
Nowa Era

Macmillan

ogólnokształcące

język niemiecki

zajęcia dodatkowe
w zakresie podstawowym i
rozszerzonym
w zakresie rozszerzonym

religia i etyka
matematyka - zakres podstawowy i
rozszerzony
język angielski - zakres rozszerzony

w zakresie rozszerzonym

język niemiecki - zakres rozszerzony

w zakresie uzupełniającym

historia i społeczeństwo - przedmiot
uzupełniający
działalność gospodarcza (sem.1)

zawodowe teoretyczne

zawodowe teoretyczne
zawodowe teoretyczne

rozszerzony)
Hier Und da 3, + repetytorium maturalne
poziom podstawowy i rozszerzony
W rodzinie
Matematyka 3- zakres rozszerzony+ arkusze
maturalne
Repetytorium Maturalne Macmillan (poziom
rozszerzony)
Hier Und da 3, + repetytorium maturalne
poziom podstawowy i rozszerzony
Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni.
Organizowanie obsługi pojazdów
samochodowych. M.42.1
Nadzorowanie obsługi pojazdów
samochodowych. M.42.2
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

obsługa pojazdów – zajęcia
specjalizujące (sem.1)
język obcy zawodowy (sem.1)

S. Rapacka

WSZ PWN

Z. Marek
W. Babiński, L. Chańko,

WAM
Nowa Era

Macmillan

Macmillan

S. Rapacka

WSZ PWN

Balicki A.

Operon

Stanisław Kowalczyk

WSiP 2014

Stanisław Kowalczyk

WSiP 2015
WSiP

Informacja we wrześniu

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY [333906] kwalifikacje

A.26

A.27

KLASA 4
PRZEDMIOTY

PODRĘCZNIK

ogólnokształcące

język polski

Ponad słowami, klasa 3

ogólnokształcące

język angielski

ogólnokształcące
zajęcia dodatkowe
w zakresie rozszerzonym

język niemiecki
religia i etyka
matematyka - zakres rozszerzony

w zakresie rozszerzonym

język angielski - zakres rozszerzony

w zakresie rozszerzonym

język niemiecki - zakres rozszerzony

Repetytorium Maturalne Macmillan (poziom
rozszerzony)
Hier und da 3
W rodzinie
Matematyka 3- zakres rozszerzony+ arkusze
maturalne
Repetytorium Maturalne Macmillan (poziom
rozszerzony)
repetytorium maturalne poziom podstawowy i

AUTOR
Małgorzata Chmiel,
Robert Pruszczyński,
Anna Równy
Macmillan
S. Rapacka
Z. Marek
W. Babiński, L.
Chańko,
Macmillan

WYDAWNICTWO
/ ROK
Nowa Era

Macmillan
WSZ PWN
WAM
Nowa Era
Macmillan
WSZ PWN

w zakresie uzupełniającym
zawodowe teoretyczne
zawodowe teoretyczne

historia i społeczeństwo - przedmiot
uzupełniający
język obcy zawodowy (sem.1)
Komunikacja w reklamie (sem.1)

zawodowe teoretyczne

Zawodowe praktyczne
Zawodowe praktyczne

rozszerzony
Materiały nauczyciela
Informacja we wrześniu
Informacja we wrześniu

Operon

organizacja reklamy (sem.1)

Informacja we wrześniu

empi2

Grafika komputerowa (sem.1)
Prowadzenie kampanii reklamowej
(sem.1)

Informacja zostanie podana we wrześniu
Informacja we wrześniu

empi2

