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JĘZYK POLSKI 1, SZTUKA 
WYRAZU, podręcznik dla 

liceum i technikum zakres 
podstawowy i rozszerzony, 

część I, starożytność, 
średniowiecze 

 

1022/1/2019 
Gdańskie 

Wydawnictwo 
Oświatowe 

J. angielski  
 Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

J. niemiecki 
 

Jaroszewicz B. 
Szurmant J., 

Wojdat-
Niklewska A. 

Perfekt 1.            
Podręcznik i Zeszyt 

ćwiczeń.  
942/1/2019 Pearson 

Historia 
Kufel J., 

Ruchlewski P. 

„Historia. Ślady czasu. 
Starożytność i 

średniowiecze”. 
1102/1/2020 

Gdańskie 
Wydawnictwo 

Oświatowe 

Historia i teraźniejszość    

Fizyka – poziom 
podstawowy 

(dla technikum 
informatycznego, 

mechatronicznego, 
programista) 

 

Lehman L., 
Polesiuk W., 

Wojewoda G.  

Fizyka podręcznik kl. I dla 
liceum i technikum. Zakres 

podstawowy 
999/1/2 1z/220  WSiP 

Fizyka – poziom 
Fiałkowska M., 

Sagnowska 
Fizyka podręcznik Kl. I dla 

liceum i technikum. Zakres 
975/1/2 1z/220  WSiP 

ZSP1_Dell
           1155/1/2022

ZSP1_Dell
Historia  i teraźniejszość.

ZSP1_Dell
I.Modzelewska-Rysak,  L. Rysak, A.Cisek, K.Wilczyński

ZSP1_Dell
WSiP

ZSP1_Dell
Nowa edycja.



rozszerzony 

( dla technikum 
mechanicznego, 
elektrycznego, 

elektronicznego, 
budownictwa, 

urządzeń i systemów 
odnawialnych, 

pojazdów 
samochodowych, 

spawalnictwa) 

B.,Salach J. rozszerzony 

Matematyka 

Babiański W., 
Chańko L., 

Ponczek D., 
Wej K. 

 

Matematyka  kl. I.  
Zakres podstawowy                

i rozszerzony 
988/1/2019 Nowa Era 

Chemia 
Hassa R., 

Mrzigod A. 

 

To jest chemia 1. Zakres 
podstawowy. 

994/1/2019 Nowa Era 
 

 

Biologia 
Helmin A.,  
Holeczek J.  

 

Biologia na czasie. 1 
podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego i 

technikum. Zakres 
podstawowy 

 

1006/1/2019 Nowa Era 
 

Geografia Malarz R., 
Więckowski M., 

Oblicza geografii 1. Zakres 
podstawowy.  

983/1/2019 
 

Nowa Era 
 

Informatyka Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu.. 

Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Boniek B.,  
Kruczyński A. 

Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Podręcznik dla szkoły 
ponadpodstawowej. Zakres 

podstawowy.  

1007/2019 Operon 

Plastyka Przybyszewska-           
Pietrasik A. Plastyka 1054/2019 Operon 

Religia/etyka Brak podręcznika 

ZSP1_Dell
Nowa edycja



Wychowanie do życia  
w rodzinie Brak podręcznika 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE 

Technik mechanik 

Podstawy konstrukcji 
maszyn                   Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Technologia                                               
obróbki skrawaniem Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Techniki wytwarzania Figurski J., Popis S. 

Wykonywanie 
elementów 

maszyn, urządzeń i 
narzędzi metodą 
obróbki ręcznej. 
Podręcznik do 
nauki zawodu 

technik mechanik i 
ślusarz. 

23/2015 WSiP 

Pracownia konstrukcji 
maszyn 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Pracownia metrologii 
warsztatowej Figurski J., Popis S. 

Wykonywanie 
elementów 

maszyn, urządzeń i 
narzędzi metodą 
obróbki ręcznej. 
Podręcznik do 
nauki zawodu 

technik mechanik i 
ślusarz. 

23/2015 WSiP 

Technik elektryk 

Podstawy elektrotechniki  
i elektroniki 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Miernictwo elektryczne 
 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Pracownia rysunku 
technicznego Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

 

Technik elektronik 



Podstawy elektrotechniki Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Rysunek techniczny Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Podstawy miernictwa Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Pracownia elektrotechniki                       
i elektroniki  

 
Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Technik informatyk 

Urządzenia techniki 
komputerowej 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Sieci komputerowe i 
urządzenia sieciowe 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Systemy operacyjne 
klienckie i serwerowe 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Pracownia diagnostyki i 
naprawy urządzeń techniki 

komputerowej 
Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Pracownia 
administrowania 

systemami 
administracyjnymi 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

 

Technik budownictwa 

Podstawy budownictwa Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Technologia robót 
murarskich  i tynkarskich 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Pracownia dokumentacji 
technicznej 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 



Pracownia 
materiałoznawstwa 

budowlanego 
Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Pracownia projektowania 
konstrukcyjnego 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Technik mechatronik 

Elektrotechnika i 
elektronika 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Technologie i konstrukcje 
mechaniczne 

Zawora J. Podstawy 
technologii maszyn. 
Podręcznik do nauki 

zawodu technik 
mechanik. 

 
 

09/2007 

 
 

WSiP 

Urządzenia i systemy 
mechatroniczne 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Pracownia rysunku 
technicznego i systemów  

CAD/CAM 

 
Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
 

Rysunek techniczny 
Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Elektrotechnika i 
elektronika 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Systemy energetyki 
odnawialnej 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Technologia montażu 
systemów energetyki 

odnawialnej  

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Technik programista 
 



Podstawy informatyki 
Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Podstawy inżynierii 
oprogramowania 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Witryny i aplikacje 
internetowe 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Systemy baz danych 
Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

 Programowanie aplikacji   
desktopowych i mobilnych 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Pracownia podstaw 
inżynierii oprogramowania 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Pracownia systemów baz 
danych 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Pracownia programowania 
aplikacji internetowych 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Technik pojazdów samochodowych 
 

Podstawy konstrukcji 
maszyn 

 
Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Rysunek techniczny 
 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu 

Silniki pojazdów 
samochodowych 

 
Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Podwozia i nadwozia 
pojazdów samochodowych 

 
Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

Pracownia technik 
wytwarzania 

 
Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 



Pracownia obsługi                  
i naprawy podzespołów        

i zespołów pojazdów 
samochodowych 

 
 

Obecnie brak podręcznika - informacja we wrześniu. 

 

Technik spawalnictwa 

Podstawy konstrukcji 
maszyn 

Obecnie brak podręcznika-- informacja we wrześniu 

Rysunek techniczny 

(dokumentacja techniczna 
w spawalnictwie) 

Obecnie brak podręcznika-- informacja we wrześniu 

Techniki wytwarzania 
elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi. 

Obecnie brak podręcznika-- informacja we wrześniu 

 
 


