
Wykaz podręczników - rok szkolny 2021/2022- podstawa programowa - po gimnazjum 

Klasa Typ szkoły Przedmiot Tytuł podręcznika STENOR 
Wydawnictwo 

II technikum Język polski K. Mrowcewicz - Przeszłość to dziś - 1 cz.2 STENTOR 

II technikum Język angielski "Oxford Solutions Pre-Intermediate" -  Falla Tim, Davies Paul   Oxford University 
Press 

II technikum Język niemiecki Infos 1/ Infos 2 Pearson 

II technikum Historia  “ Ciekawi Świata”, zakres podstawowy Operon 

II technikum Matematyka "MATeMAtyka 1” zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era 

II technikum Fizyka "Zrozumieć fizykę 1". Podręcznik do fizyki dla szkół 
ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. 

Autorzy: M. Braun, A. Seweryn-Byczuk, K. Byczuk, E. Wójtowicz 

Nowa Era 

II Technikum 
(bud.) 

Chemia "To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna". 

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakr. roz. 
Nowa Era 

II technikum Religia "Moje miejsce w świecie” Wydawnictwo 
świętego Wojciecha 

II technikum 
mechatr. 

Wprowadzenie do mechatroniki "Podstawy mechatroniki" - M. Olszewski 
 

Rea 

II technikum 
mechatr. 

Technologie i konstrukcje 
mechaniczne 

  

II technikum 
mechatr. 

Montowanie elementów, 
urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

"Części maszyn" - A. Rutkowski 
"Pracownia pomiarów warsztatowych" – Z. Grzesiczak 

"Podstawy technologii maszyn" – J. Zawora 
"Urządzenia i systemy mechatroniczne" – cz. 1 

WSiP 
PWSZ 
WSiP 
REA 

II technikum 
mechatr. 

Działalność gospodarcza w 
branży mechatronicznej 

"Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej" 
 

Ekonomik 
 

II technikum 
mechatr. 

Język obcy w branży 
mechatronicznej 

"Tech talk"  Poziom trudności językowej: A2/B1 
 

Oxford University 
Press 

II technikum 
budow. 

Technologia robót 
konstrukcyjno - budowlanych 

"Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych" 
Część 1 

WSiP 

II technikum 
budow. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy "BHP w branży budowlanej" 
M. Karbowiak, W. Bukała 

WSiP 

II technikum 
budow. 

Podstawy konstrukcji 
budowlanych 

Konstrukcje budowlane - M. Popek WSiP 

https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=falla+tim
https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=davies+paul+a.


II technikum 
budow. 

Organizacja robót budowlanych "Organizacja i przygotowanie budowy" 
 

WSiP 

II technikum 
poj.sam. 

Podstawy konstrukcji maszyn   

II technikum 
poj. sam. 

Technologia napraw zespołów i 
podzespołów mechanicznych 
pojazdów samochodowych 

„Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych m.18" 

 

WSiP 
 
 

II technikum 
poj. sam. 

Techniki wytwarzania   

II technikum 
poj.sam. 

Przepisy ruchu drogowego w 
zakresie kategorii B 

- - 

II technikum 
poj. sam. 

Technologia napraw 
elektrycznych i elektronicznych 

układów pojazdów 
samochodowych 

„Podstawy elektrotechniki i elektroniki pojazdów 
samochodowych m.12” 

 

WSiP 
 

II technikum 
mechanicz. 

Wykonywanie elementów 
maszyn i urządzeń 

- - 

II technikum 
mechanicz. 

Wykonywanie połączeń - - 

II technikum 
mechanicz. 

Działalność gospodarcza w 
branży mechanicznej 

"Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej" 
 

Ekonomik 
 

III technikum Język polski K. Mrowcewicz - "Przeszłość to dziś" -  2 cz. 1 STENTOR 

III technikum Język angielski "Oxford Matura Trainer. Repetytorium z języka angielskiego" Poziom 
podstawowy.  D. Gryca, J. Sobierska, J. Sosnowska 

Oxford University 
Press 

III technikum Język niemiecki Infos 2 Person 

III technikum Matematyka "MATeMAtyka 1,  2” zakres rozszerzony Nowa Era 

III technikum Fizyka "Zrozumieć fizykę 2". Podręcznik do fizyki dla szkół 
ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. 

Autorzy: M. Braun, A.  Seweryn-Byczuk, K.  Byczuk, E. Wójtowicz 

Nowa Era 

III technikum 
(bud.) 

Chemia "To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna". 

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakr. roz. 
Nowa Era 

III technikum Religia „Moje miejsce w rodzinie” Wydawnictwo 
świętego Wojciecha 

III technikum Historia i społeczeństwo “ Ojczysty Panteon i ojczyste spory”, seria: Odkrywamy na nowo; 

“ Starożytność”, seria: Odkrywamy na nowo 
Operon 



III technikum 
mechatr. 

Montowanie elementów, 
urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

 
"Urządzenia i systemy mechatroniczne" – cz. 1 REA 

III technikum 
mechatr. 

Uruchamianie i obsługiwanie 
urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

„Podstawy mechatroniki” 
 REA 

III technikum 
mechatr. 

Projektowanie i programowanie 
urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

„Podstawy mechatroniki” 
 

REA 

III technikum 
budow. 

Technologia murowania i 
tynkowania 

"Wykonywanie tynków" WSiP 

III technikum 
budow. 

Organizacja robót budowlanych "Organizacja i technologia robót stanu surowego" 
 

"Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych" 

WSiP 

III technikum 
budow. 

Kosztorysowanie w 
budownictwie 

"Sporządzanie kosztorysów" - T. Maj WSiP 

III technikum 
budow. 

Pracownia kosztorysowania i 
dokumentacji przetargowej 

"Przygotowywanie dokumentacji przetargowej" - T. Maj WSiP 

III technikum 
budow. 

Pracownia organizacji i nadzoru 
robót budowlanych 

"Organizacja i przygotowanie budowy. 
Utrzymanie obiektów budowlanych" 

WSiP 

III technikum 
poj. sam. 

Technologia napraw zespołów i 
podzespołów mechanicznych 
pojazdów samochodowych 

„Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych m.18" 

 

WSiP 
 
 

III technikum 
poj. sam. 

Technologia napraw 
elektrycznych i elektronicznych 

układów pojazdów 
samochodowych 

„Podstawy elektrotechniki i elektroniki pojazdów 
samochodowych m.12” 

 

WSiP 

III technikum 
poj. sam. 

Działalność gospodarcza w 
branży samochodowej 

"Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej" 
 

Ekonomik 
 

IV technikum Język polski "Repetytorium z języka polskiego" dowolne 

IV technikum Język angielski "Oxford Matura Trainer. Repetytorium z języka angielskiego". 
 Poziom podstawowy.  

Oxford University 
Press 

IV technikum Język niemiecki Infos 2/ Infos 3 Pearson 

IV technikum Matematyka "MATeMAtyka 3 ” zakres rozszerzony Nowa Era 

IV technikum Fizyka "Zrozumieć fizykę 2". Podręcznik do fizyki dla szkół 
ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. 

Autorzy: M. Braun, A.  Seweryn-Byczuk, K.  Byczuk, E. Wójtowicz 

Nowa Era 



IV Technikum Chemia "To jest chemia". Chemia organiczna." Podręcznik dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony 
Nowa Era 

IV technikum Religia „Moje miejsce w rodzinie” Wydawnictwo 
świętego Wojciecha 

IV technikum Historia i społeczeństwo “ Ojczysty Panteon i ojczyste spory”, seria: Odkrywamy na nowo; 

“ Starożytność”, seria: Odkrywamy na nowo 

Operon 

IV technikum 
mechatr. 

Projektowanie i programowanie 
urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

„Podstawy mechatroniki” 
 

REA 

IV technikum 
budow. 

Kosztorysowanie w 
budownictwie 

"Sporządzanie kosztorysów" - T. Maj WSiP 

IV technikum 
budow. 

Działalność gospodarcza w 
branży budowlanej 

"Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej" 
 

Ekonomik 
 

IV technikum 
budow. 

Język obcy zawodowy "Tech talk"  Poziom trudności językowej: A2/B1 
 

Oxford University 
Press 

IV technikum 
budow. 

Pracownia kosztorysowania i 
dokumentacji przetargowej 

"Przygotowywanie dokumentacji przetargowej" - T. Maj WSiP 

IV technikum 
mechanicz. 

Organizowanie i nadzorowanie 
procesu produkcji 

""Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń" 
WSiP 

II branżowa 
szkoła I st. 

Język polski "Odkrywamy na nowo cz.1" Operon 

II branżowa 
szkoła I st. 

Język niemiecki "Infos 1"/ "Infos 2" Pearson 

II branżowa 
szkoła I st. 

Język angielski "Oxford Solutions Elementary" -  Falla Tim, Davies Paul   
Oxford University Press 

II branżowa 
szkoła I st. 

Historia  "Ciekawi Świata”, zakres podstawowy Operon 

II branżowa 
szkoła I st. 

Podstawy przedsiębiorczości "Krok w przedsiębiorczość" Nowa Era 

II branżowa 
szkoła I st. 

Matematyka „Matematyka do zasadniczych szkół zawodowych” podręcznik 2 
 

WSiP 

II branżowa 
szkoła I st. 

Religia „Moje miejsce w świecie”  Wydawnictwo 
świętego Wojciecha 

II branżowa 
szkoła I st.- 
kier. mech. 

Techniki wytwarzania - - 

https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=falla+tim
https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=davies+paul+a.


II branżowa 
szkoła I st. .- 
kier. mech. 

Silniki pojazdów 
samochodowych 

"Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych"  
- M. Gabrylewicz 

"Silniki pojazdów samochodowych" - P .Zając 

WKŁ 
 

WKŁ 

II branżowa 
szkoła I st. .- 
kier. mech. 

Podwozia i nadwozia pojazdów 
samochodowych 

"Naprawa pojazdów samochodowych"   
- S.Orzełowski , S. Kowalczyk 

"Podwozia i nadwozia pojazdów samoch." - M. Gabrylewicz 

WSiP 
 

WKŁ 

II branżowa 
szkoła I st. .- 
kier. mech. 

Przepisy ruchu drogowego w 
zakresie kategorii B 

- - 

II branżowa 
szkoła I st. .- 
kier. mech. 

Elektrotechnika i elektronika 
samochodowa 

„Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych m.18" 

 

WSiP 
 
 

III branżowa 
szkoła I st. 

Język polski "Odkrywamy na nowo cz.2" Operon 

III branżowa 
szkoła I st. 

Język niemiecki "Infos 2" 
 

Pearson 

III branżowa 
szkoła I st. 

Wiedza o społeczeństwie "Odkrywamy na nowo";  zakres podstawowy Operon 

III branżowa 
szkoła I st. 

Matematyka „Matematyka do zasadniczych szkół zawodowych” podręcznik 2 
 

WSIP 

III branżowa 
szkoła I st. 

Religia „Moje miejsce w rodzinie”  Wydawnictwo 
świętego Wojciecha 

III branżowa 
szkoła I st. 

kier. mech.-  

Działalność gospodarcza w 
branży samochodowej 

"Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej" 
 

Ekonomik 
 

III branżowa 
szkoła I st.- 
kier. mech. 

Język obcy zawodowy "Deutsch für Profis" LektorKlett 

III branżowa 
szkoła I st.- 
kier. mech. 

Elektrotechnika i elektronika 
samochodowa 

„Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych m.18" 

 

WSiP 
 
 

III branżowa 
szkoła I st.- 
kier. mech. 

Transport - - 

III branżowa 
szkoła I st. 
kier.-mech. 

Język obcy w branży 
samochodowej 

"Deutsch für Profis" LektorKlett 



 


