
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW TECHNIKUM CZTEROLETNIE 

 

Szkolny zestaw podręczników Technikum (4ea) 

Etap edukacyjny: 2018/2019- 2021/2022  
Zawód: technik ekonomista 331403  

  
Podbudowa programowa: gimnazjum  

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Podręcznik (autor, tytuł, wydawnictwo) 

Język polski 
M. Chmiel, E. Mirkowska-Treugutt, A.Równy, "Ponad słowami" kl. 2, cz. 2 i 

kl. 3, Nowa Era 

Język angielski (zakres rozszerzony) gr 1 
Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Focus Second Edition Poziom 4, 

wyd. Pearson 

Język angielski (zakres rozszerzony) gr 2 Marta Umińska, Longman Repetytorium maturalne, wyd. Pearson 

Geografia (zakres rozszerzony) 
Oblicza geografii 2, T. Rachwał, wyd. Nowa Era (cz. 1- kontynuacja),  

(podręcznik i zeszyt ćwiczeń)Oblicza geografii 3 M. Więkowski, R. Malarz 

Historia i społeczeństwo (przedm. uzupełniający) 
Jarosław Centek Poznać przeszłość Wojna i wojskowość , KarolKłodziński 

Poznać przeszłość Europa i świat wyd. Nowa Era 

Matematyka 
W. Babiński, L. Chańko, J. Czarnowska, Matematyka 2 i 3, Zakres 

podstawowy wyd. Nowa Era 

Rachunkowość W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Sprawozdawczość i analiza finansowa W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Pracownia rachunkowości W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Religia  W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Na początku roku szkolnego zostanie zorganizowany kiermasz podreczników, który umożliwi zakup podreczników używanych 
 

 

 

 



 

Szkolny zestaw podręczników Technikum (4eb) 

Etap edukacyjny: 2018/2019- 2021/2022  
Zawód: technik ekonomista 331403  

  
Podbudowa programowa: gimnazjum  

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Podręcznik (autor, tytuł, wydawnictwo) 

Język polski M. Chmiel, A. Równy, "Ponad słowami" cz. 1(kontynuacja), cz. 2, Nowa Era 

Język angielski 
Marta Umińska, Longman Repetytorium maturalne poziom podstawowy 2w1, 

wyd. Pearson 

Matematyka (zakres rozszerzony) 
W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek "Matematyka kl. 3" zakres  

rozszerzony, wyd. Nowa Era  

Informatyka (zakres rozszersony) 
G. Zawadzka, Informatyka Europejczyka cz. 1 zakres rozszerzony, wyd. 

Helion 

Historia i społeczeństwo (przedm. uzupełniający) 

Iwona Janicka Poznać przeszłość Rządzący i rządzeni,Jarosław Centek 

Poznać przeszłóść Wojna i wojskowość, Karol Kłodziński, Tomasz 

Krzemiński  Poznać przeszłośćEuropa i świat Nowa Era 

Rachunkowość W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Sprawozdawczość i analiza finansowa W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Pracownia rachunkowości W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Religia  W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Na początku roku szkolnego zostanie zorganizowany kiermasz podreczników, który umożliwi zakup podreczników używanych 

 

 

 

 

 

 

 



Szkolny zestaw podręczników Technikum (4h/H) 

Etap edukacyjny: 2018/2019- 2021/2022 
                        

Zawód: technik handlowiec 522305 

  
Podbudowa programowa: gimnazjum  

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Podręcznik (autor, tytuł, wydawnictwo) 

Język polski 
M. Chmiel, E. Mirkowska-Treugutt, A.Równy, "Ponad słowami" kl. 2, cz. 2, 

Nowa Era 

Język angielski (zakres rozszerzony) 
Marta Umińska, Longman Repetytorium maturalne poziom podstawowy 2w1, 

wyd. Pearson 

Matematyka 
W. Babiański, L. Chańko, J. Czaronowska, Matematyka 3, wyd. Nowa Era 

(zakr. podstawowy) 

Geografia (zakres rozszerzony) 
Oblicza geografii 2, T. Rachwał, wyd. Nowa Era ( kontynuacja),  (podręcznik 

i zeszyt ćwiczeń) Oblicza geografii 3 M. Więkowski, R. Malarz 

Historia i społeczeństwo (przedm. uzupełniający) 
Jarosław Centek Poznać przeszłość Wojna i wojskowość , KarolKłodziński 

Poznać przeszłość  Europa i świat wyd. Nowa Era 

Język angielski zawodowy W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Marketing w handlu W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Pracownia handlowo- ekonomiczna W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Rachunkowość handlowa W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Religia  W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Na początku roku szkolnego zostanie zorganizowany kiermasz podreczników, który umożliwi zakup podreczników używanych 
 

 

 

 

 

 

 



Szkolny zestaw podręczników Technikum (4H) i (4h/H) 

Etap edukacyjny: 2018/2019- 2021/2022  
Zawód: technik hotelarstwa 422402  

  
Podbudowa programowa: gimnazjum  

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Podręcznik (autor, tytuł, wydawnictwo) 

Język polski 
M. Chmiel, E. Mirkowska-Treugutt, A.Równy, "Ponad słowami" kl. 2, cz. 2 i 

kl. 3, Nowa Era 

Język angielski (zakres rozszerzony) Marta Umińska, Longman Repetytorium maturalne, wyd. Pearson  

Matematyka 
W. Babiański, L. Chańko, J. Czaronowska, Matematyka 2 i 3, wyd. Nowa Era 

(zakr. podstawowy) 

Geografia (zakres rozszerzony) 
Oblicza geografii 2, T. Rachwał, wyd. Nowa Era (kontynuacja),  (podręcznik 

i zeszyt ćwiczeń)Oblicza geografii 3 M. Więkowski, R. Malarz 

Historia i społeczeństwo (przedm. uzupełniający) 
Jarosław Centek Poznać przeszłość Wojna i wojskowość , KarolKłodziński 

Poznać przeszłość Europa i świat wyd. Nowa Era 

Język angielski zawodowy W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Organizacja pracy w hotelarstwie W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Obsługa konsumenta W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Pracownia obsługi konsumenta W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Pracownia hotelarska W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Religia  W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Na początku roku szkolnego zostanie zorganizowany kiermasz podreczników, który umożliwi zakup podreczników używanych 

 

 

 

 

 

 



Szkolny zestaw podręczników Technikum (4g) 

Etap edukacyjny: 2018/2019- 2021/2022  
Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 

  
Podbudowa programowa: gimnazjum  

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Podręcznik (autor, tytuł, wydawnictwo) 

Język polski 
M. Chmiel, E. Mirkowska-Treugutt, A.Równy, "Ponad słowami" kl. 2, cz. 2, 

Nowa Era 

Język angielski (zakres rozszerzony)  Marta Umińska, Longman Repetytorium maturalne, wyd. Pearson  

Matematyka 
W. Babiański, L. Chańko, J. Czaronowska, Matematyka 3, wyd. Nowa Era 

(zakr. podstawowy) 

Biologia (zakres rozszerzony) 
F. Dubert, M Jurgowiak, Biologia na czasie 3 -zakres rozszerzony, wyd. 

Nowa Era  

Historia i społeczeństwo (przedm. uzupełniający) 
Jarosław Centek Poznać przeszłość Wojna i wojskowość , KarolKłodziński 

Poznać przeszłość Europa i świat wyd. Nowa Era 

Zasady żywienia z higieną W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Język angielski zawodowy 
Rafał Sarna, Katarzyna Sarna, Język angielski zawodowy w gastronomii, 

WSiP 

Usługi gastronomiczne W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Komputer w gastronomii W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Pracownia gastronomiczna W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Pracownia obsługi konsumenta W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Religia  W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Na początku roku szkolnego zostanie zorganizowany kiermasz podreczników, który umożliwi zakup podreczników używanych 
  

  

  

  



Szkolny zestaw podręczników Technikum (4r) 

Etap edukacyjny: 2018/2019- 2021/2022  
Zawód: technik organizacji reklamy 333906  

  
Podbudowa programowa: gimnazjum  

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Podręcznik (autor, tytuł, wydawnictwo) 

Język polski (zakres rozzsrzony) 
M. Chmiel "Ponad słowami. Podrecznik do języka polskiego dla liceum i 

technikum" (klasa 2, część 1 i kl.2 część 2) wyd. Nowa Era 

Język angielski (zakres rozszrzony) 
Longman Repetytorium maturalne poziom podstawowy 2w1, wyd. Pearson 

(gr. I i II) 

Matematyka 
W. Babiański, L. Chańko, J. Czaronowska, Matematyka 3, wyd. Nowa Era 

(zakr. podstawowy) 

Historia i społeczeństwo (przedm. uzupełniający) 
T. Maćkowski, "Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory", 

"Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni", wyd. Nowa Era 

Organizacja i techniki  reklamy W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Projektowanie kampanii reklamowej W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Przygotowanie produktów reklamowych W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Religia  W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Na początku roku szkolnego zostanie zorganizowany kiermasz podreczników, który umożliwi zakup podreczników używanych 

  
 

 

 

 

 

 



 

Szkolny zestaw podręczników Technikum (3eg)   

Etap edukacyjny: 2019/2020- 2022/2023   

Zawód: technik ekonomista 331403   

    
Podbudowa programowa: gimnazjum   

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Podręcznik (autor, tytuł, wydawnictwo) 

Język polski "Ponad słowami" Nowa Era kl.1.cz.2 i kl.2cz.1 

Język angielski zakres rozszerzony 
Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Focus Second Edition Poziom 3, wyd. 

Pearson 

Język rosyjski Olga Tatarchyk, "Kak raz" cz.3, WSiP+ Zeszyt ćwiczeń 

Geografia (zakres rozszerzony) Oblicza geografii 1, R.Malarz, M. Więckowski, wyd. Nowa Era 

Matematyka Matematyka 2 i 3, W. Babiański, L. Chańko, wyd. Nowa Era, zakres podstawowy 

Historia i społeczeństwo Tomasz Maćkowski Poznać przeszłość - Ojczysty Panteon i ojczyste spory Nowa Era 

Ekonomika przedsiębiorstw W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Finanse W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Język angielski zawodowy Materiały własne nauczyciela 

Kadry i płace W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Pracowna ekonomiczna W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Pracownia techniki biurowej i statystyki W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Pracownia kadr, płac i podatków W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Religia W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

    

  

    

    

    



  

Szkolny zestaw podręczników Technikum (3Hg)   

Etap edukacyjny: 2019/2020- 2022/2023   

Zawód: technik hotelarstwa 422402   

    
Podbudowa programowa: gimnazjum   

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Podręcznik (autor, tytuł, wydawnictwo) 

Język polski "Ponad słowami" kl.2 cz.1 i kl.2 cz.2, Nowa Era 

Język angielski zakres rozszerzony 

gr. I Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Focus Second Edition Poziom 3, wyd. 

Pearson (podręcznik i ćwiczenia) gr. II Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, 

Focus Second Edition Poziom 3, wyd. Pearson (tylko podręcznik) 

Język rosyjski Olga Tatarchyk, "Kak raz" cz.3, WSiP + Zeszyt ćwiczeń 

Matematyka Matematyka 1 i 2, W. Babiański, L. Chańko, wyd. Nowa Era, zakres podstawowy 

Geografia (zakres rozszerzony) Oblicza geografii 1, R.Malarz, M. Więckowski, wyd. Nowa Era 

Historia i społeczeństwo Tomasz Maćkowski Poznać przeszłość - Ojczysty Panteon i ojczyste spory Nowa Era 

Podstawy hotelarstwa W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Oganizacja pracy w recepcji W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Język angielski zawodowy W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Pracownia hotelarska W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Obsługa informatyczna w hotelarstwie W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Religia W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Na początku roku szkolnego zostanie zorganizowany kiermasz podreczników, który umożliwi zakup podreczników używanych 

    

  

  

  

  



Szkolny zestaw podręczników Technikum (3gg)   

Etap edukacyjny: 2019/2020- 2022/2023   
Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych 

343404   
Podbudowa programowa: gimnazjum   

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Podręcznik (autor, tytuł, wydawnictwo) 

Język polski "Ponad słowami" Nowa Era kl.1.cz.2 i kl.2cz.1 

Język angielski (zakres rozszerzony) MATURA FOCUS 2, P. Reilly, A. Grodzicka, wyd. Pearson (kontynuacja) 

Język niemiecki 
B. Jaroszewicz, J. Szurmant, A. Wojdat- Niklewska, "Perfekt 3"+ ćwiczenia, wyd, 

Pearson 

Matematyka Matematyka 2 i 3, W. Babiański, L. Chańko, wyd. Nowa Era, zakres podstawowy 

Biologia (zakres rozszerzony) 
M. Guzik, E. Jastrzębska, Biologia na czasie 1-zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era + 

maturalne karty pracy 

Historia i społeczeństwo Tomasz Maćkowski Poznać przeszłość - Ojczysty Panteon i ojczyste spory Nowa Era 

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Zasady żywienia z higieną W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Język angielski zawodowy W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Usługi gastronomiczne W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Komputer w gastronomii W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Pracownia gastronomiczna W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Pracownia obsługi konsumenta W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Pracownia gastronomiczna W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Religia w uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Na początku roku szkolnego zostanie zorganizowany kiermasz podreczników, który umożliwi zakup podreczników używanych 

    

    

    

   



Szkolny zestaw podręczników Technikum (3rg) 

Etap edukacyjny: 2019/2020- 2022/2023   

Zawód: technik organizacji reklamy 333906   
Podbudowa programowa: gimnazjum   

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Podręcznik (autor, tytuł, wydawnictwo) 

Język polski ( zakres rozszerzony) "Ponad słowami" kl.2 cz.1 i kl.2 cz.2, Nowa Era 

Język angielski (zakres rozszerzony)  Marta Umińska,  Repetytorium maturalne, wyd. Pearson (2w1) 

Język niemiecki 
B. Jaroszewicz, J. Szurmant, A. Wojdat- Niklewska, "Perfekt 3"+ ćwiczenia, wyd, 

Pearson 

Matematyka Matematyka 1 i 2, W. Babiański, L. Chańko, wyd. Nowa Era, zakres podstawowy 

Historia i społeczeństwo Tomasz Maćkowski Poznać przeszłość - Ojczysty Panteon i ojczyste spory Nowa Era 

Język angielski zawodowy Materiały własne nauczyciela 

Podstawy reklamy z bhp W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Techniki reklamy W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Prawo i etyka w reklamie W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Badania w reklamie W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Tworzenie przekazu reklamowego W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Projektowanie reklamy W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Planowanie kampanii reklamowej W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Realizowanie kampanii reklamowej W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Pracownia badań w reklamie W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Religia W uzgodnieniu z nauczycielem na początku roku szkolnego 

Na początku roku szkolnego zostanie zorganizowany kiermasz podreczników, który umożliwi zakup podreczników używanych 

    

 

 

 


