
Wykaz podręczników do klas pierwszych TZ i TB po szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020 

Nazwa przedmiotu Tytuł podręcznika Autor Wydawca  Nr dopuszczenia  zawód 
język polski Oblicza epok 1.1,1.2 Chemperek D., 

Kalbarczyk A., 
Trześniowski D. 

WSiP WSiP wszystkie zawody 

język angielski Vision 2 

 

Vision 3 

 

Helen Casay, 
Joanna Szuwart 

Oxford University 
Press 

Część 2: 
985/2/2019 
 
 
Część 3: 
985/3/2019 

wszystkie zawody 
w zależności od 
poziomu 
zaawansowania; 
informacja we 
wrześniu 

język niemiecki Schritte international neu Sławomira Kołsut Hueber Część 2: 
962/2/2019 

wszystkie zawody 

plastyka    informacja o 
podręczniku we 
wrześniu 

technik informatyk, 
technik 
budownictwa 

muzyka    informacja o 
podręczniku we 
wrześniu 

technik hotelarstwa,  
technik żywienia  
i usług 
gastronomicznych 

historia Historia cz.1 zakres podstawowy 
 

Choińska-Mika J., 
Lengauer W., 
Tymowski M., 
Zielińska K. 

WSiP 987/1/2019 wszystkie zawody 

matematyka    informacja o 
podręczniku we 
wrześniu 

wszystkie zawody 

fizyka Odkryć fizykę 1. Podręcznik do 
fizyki dla liceum 

Marcin Braun, 
Weronika Śliwa  

Nowa Era 1001/1/2019 wszystkie zawody 



ogólnokształcącego i technikum 
zakres podstawowy 

chemia To jest  chemia 1. Chemia 
ogólna i nieorganiczna. 
Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum. 
Zakres podstawowy 
 

Romuald Hassa, 
Aleksandra 
Mrzigod, Janusz 
Mrzigod 

Nowa Era 994/1/2019 wszystkie zawody 

To jest chemia 1. Chemia ogólna  
i nieorganiczna. Podręcznik dla 
liceum ogólnokształcącego  
i technikum. Zakres rozszerzony 

Maria Litwin, 
Szarota Styka-
Wlazło, Joanna 
Szymońska 

Nowa Era 991/1/2019 technik żywienia  
i usług 
gastronomicznych 

biologia Biologia na czasie 1. Podręcznik 
dla liceum i technikum. Zakres 
podstawowy. 

Anna 
Helmin,Jolanta 
Holeczek 
 

Nowa Era 1006/1/2019 
 

wszystkie zawody 

geografia Oblicza geografii 1. Podręcznik 
dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum. Zakres podstawowy 

Roman Malarz, 
Marek 
Więckowski 

Nowa Era 983/1/2019 wszystkie zawody 

Oblicza geografii 1. Podręcznik 
dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum. Zakres rozszerzony 

Roman Malarz, 
Marek 
Więckowski, 
Paweł Kroch 

Nowa Era 973/1/2019 technik hotelarstwa 

informatyka  Informatyka na czasie 1. 
Podręcznik dla liceum i 
technikum, zakres podstawowy 

Janusz Mazur, 
Paweł Perekietka, 
Zbigniew Talaga, 
Janusz S 
Wierzbicki 

Nowa Era 990/1/2019 wszystkie zawody 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Edukacja dla bezpieczeństwa Boniek B., 
Kruczyński A. 

Operon 1007/2019 wszystkie zawody 

religia    informacja o 
podręczniku we 

wszystkie zawody 



wrześniu 
podstawy hotelarstwa 
 

   informacja o 
podręcznikach 
we wrześniu 

technik hotelarstwa 

organizacja pracy 
służby pięter 

  
 

 

obsługa konsumenta    

usługi dodatkowe w 
hotelarstwie 

   

pracownia hotelarska    

pracownia obsługi 
konsumenta 

   

wyposażenie  
i zasady 
bezpieczeństwa  
w gastronomii 

   informacja o 
podręcznikach 
we wrześniu 

technik żywienia 
 i usług 
gastronomicznych 

technologia 
gastronomiczna 
 z towaroznawstwem 

   

usługi gastronomiczne    
pracownia 
gastronomiczna 

   

podstawy budownictwa Budownictwo ogólne 
 

Popek M. WSiP 2013 technik 
budownictwa 

BHP w branży budowlanej Wanda Bakuła, 
Małgorzata 
Karbowiak 

WSiP 2016 

dokumentacja 
techniczna 

Rysunek techniczny budowlany Maj T. WSiP 2013 

technologia robót Wykonywanie zapraw M. Popek WSiP 37/2014 



murarsko-tynkarskich murarskich i tynkarskich oraz 
mieszanek betonowych 
 
Wykonywanie murowanych 
konstrukcji budowlanych 

 
 
 
M. Popek 

 
 
 
WSiP 

 
 
 
38/2014 

systemy operacyjne 
 

   informacja o 
podręcznikach 
we wrześniu 

technik informatyk 

urządzenia techniki 
komputerowej 

   

pracownia urządzeń 
techniki komputerowej 

   

pracownia sieciowych 
systemów 
operacyjnych 

   

 


