
TECHNIKUM  PO GIMNAZJUM   :   PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Przedmiot Kl.  I Kl.  II Kl.  III Kl.  IV 
Język polski 

 

 „Ponad słowami  -zakres podstawowy i 
rozszerzony”   cz.2 
Autor: M. Chmiel, wyd. Nowa Era 
 

„Ponad słowami  -zakres podstawowy i 
rozszerzony”  cz.3 
Autor: M. Chmiel, wyd. Nowa Era 

Język angielski 

  

“Język angielski. Repetytorium maturalne. 
Podręcznik wieloletni. Poziom 
podstawowy.” 
Autorzy: H. Umińska I inni 
Wyd. Pearson Longman 

“Język angielski. Repetytorium maturalne. 
Podręcznik wieloletni. Poziom 
podstawowy.” 
Autorzy: H. Umińska I inni 
Wyd. Pearson Longman 

Język niemiecki 

  

„Weltour deutsch 2” 
Autor: Sylwia Mróz-Dwornikowska 
Wyd. Nowa Era 
 

„Weltour deutsch 2” 
Autor: Sylwia Mróz-Dwornikowska 
Wyd. Nowa Era 
 

Fizyka 

  

„ Zrozumieć fizykę 2 
- zakres rozszerzony” 
Autor: M. Braun, wyd. Nowa Era 

„ Zrozumieć fizykę 3 
- zakres rozszerzony” 
Autor: M. Braun, wyd. Nowa Era 

Matematyka  

  

„Matematyka w otaczającym nas świecie 
2- zakres podstawowy i rozszerzony” 
Autor: A. Cewe, wyd. Podkowa 

„Matematyka w otaczającym nas świecie 
3- zakres podstawowy i rozszerzony” 
Autor: A. Cewe, wyd. Podkowa 

Historia i 
społeczeństwo 

  „Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i 
ojczyste spory. Podręcznik do historii i 
społeczeństwa dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum.” 
Autor: T.Maćkowski,  
wyd. Nowa Era 

Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni. 
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla 
liceum ogólnokształcącego i technikum.” 
Autor: I. Janicka  wyd. Nowa Era 
 
„Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość.  
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla 
liceum ogólnokształcącego i technikum.” 
Autor: J. Centek wyd. Nowa Era 
 
„Poznać przeszłość. Europa i świat. 
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla 
liceum ogólnokształcącego i technikum.” 
Autor: K. Kłodziński 
wyd. Nowa Era 

Religia   „Moje miejsce w rodzinie. 
 Religia 3 .” 
 Autor:  ks. J Szpet ,            

„Moje miejsce w rodzinie. 
 Religia 3 .” 
 Autor:  ks. J Szpet ,            



 wyd. Święty Wojciech  wyd. Święty Wojciech 

 

 

TECHNIKUM  PO GIMNAZJUM  :   PRZEDMIOTY ZAWODOWE   

Przedmiot  Kl.  II Kl.  III Kl.  IV 

TECHNIK MECHATRONIK 

Podstawy mechatroniki 
 
 

  

„ Montaż , uruchamianie i 
konserwacja urządzeń i  systemów 
mechatronicznych.” cz.2 
Autor: Robert Dziurski i inni  
wyd. WSiP, 2017 
 
”Podstawy elektrotechniki i 

elektroniki” 

Autor: Marian Doległo 

 wyd. WKŁ, 2016 

 

--------------------------------------- 

Podstawy technologii i 
konstrukcji 
mechanicznych 

  

„ Montaż , uruchamianie i 
konserwacja urządzeń i  systemów 
mechatronicznych.” cz.1 
Autor: Robert Dziurski i inni  
wyd. WSiP, 2017 
„Eksploatacja i programowanie 

urządzeń i systemów 

mechatronicznych”,  cz.2 

Autor: Piotr Goździaszek i inni   wyd. 

WSiP, 2018 

 

--------------------------------------- 



Urządzenia i systemy 
mechatroniczne 

 

 

--------------------------------------- 

„Montaż , uruchamianie i 
konserwacja urządzeń i  systemów 
mechatronicznych.” cz.2 
Autor: Robert Dziurski i inni  
wyd. WSiP, 2017 
 
„Eksploatacja i programowanie 

urządzeń i systemów 

mechatronicznych”,  cz.1 

Autor: Piotr Goździaszek i inni   wyd. 

WSiP, 2018 

Język angielski w branży 
mechatronicznej 

 

 Zestaw podręczników do nauki języka 

angielskiego zawodowego  

Wyd. WSIP oraz Express Publishing. 

Zakup we wrześniu po uzgodnieniu z 

nauczycielem przedmiotu 

--------------------------------------- 

Montaż i pomiary 
elementów i 
podzespołów 
mechatronicznych 

  --------------------------------------- --------------------------------- 

Rysunek techniczny i 
systemy CAD 

  --------------------------------------- --------------------------------- 

Technologia i 
konstrukcje mechaniczne 

  Materiały własne nauczyciela --------------------------------------- 

Montaż i obsługa 
urządzeń i systemów 
mechatronicznyc 

  

„Montaż , uruchamianie i 
konserwacja urządzeń i  systemów 
mechatronicznych.” cz.2 
Autor: Robert Dziurski i inni  
wyd. WSiP, 2017 

 

--------------------------------------- 

Programowanie 
urządzeń i systemów 
mechatronicznych 

  --------------------------------------- Materiały własne nauczyciela 

Diagnostyka i naprawa 
urządzeń 
mechatronicznych 

  --------------------------------------- Materiały własne nauczyciela 

TECHNIK ELEKTRONIK 



Elektrotechnika i 

elektronika 
  --------------------------------- --------------------------------------- 

Układy analogowe   --------------------------------------- --------------------------------- 

Układy cyfrowe   --------------------------------- --------------------------------------- 

Urządzenia i instalacje 

elektroniczne 
  

„Montaż oraz instalowanie układów i 
urządzeń elektronicznych. Cz.1 i 2 ”  
Autor: Piotr Golonko    
Wyd.: WSiP 

--------------------------------- 

Eksploatacja urządzeń 

elektronicznych 
  

Eksploatacja urządzeń 

elektronicznych. Część 1i 2  

Autor: Piotr Golonko    
wyd.: WSiP 

Eksploatacja urządzeń 

elektronicznych. Część 1i 2  

Autor: Piotr Golonko    
wyd.: WSiP 

Systemy 

mikroprocesorow 
  Materiały własne nauczyciela Materiały własne nauczyciela 

Język angielski w branży 
elektronicznej 

 

 Zestaw podręczników do nauki języka 

angielskiego zawodowego  

Wyd. WSIP oraz Express Publishing. 

Zakup we wrześniu po uzgodnieniu z 

nauczycielem przedmiotu 

--------------------------------------- 

Pomiary elektryczne i 

elektroniczne 
  --------------------------------------- --------------------------------- 

Rysunek techniczny 

wspomagany 

komputerowo 

  --------------------------------- --------------------------------------- 



Montaż układów 

elektronicznych 
  --------------------------------------- --------------------------------- 

Montaż instalacji i 

urządzeń elektronicznych 
  

„Montaż oraz instalowanie układów i 
urządzeń elektronicznych. 
Kwalifikacja Cz.1 i 2 ”  
Autor: Piotr Golonko   wyd.: WSiP 

 

--------------------------------------- 

Pracownia eksploatacji 

urządzeń elektronicznych 

 

  --------------------------------------- 

"Pracownia elektroniczna, elementy 
układów elektronicznych"                       
Autor: Augustyn Chwaleba  i inni  
Wyd. WSiP 

Pracownia systemów 

mikroprocesoro. 
  --------------------------------------- 

"Pracownia elektroniczna, elementy 
układów elektronicznych"                       
Autor: Augustyn Chwaleba  i inni  
Wyd. WSiP 

TECHNIK ELEKTRYK 

Instalacje elektryczne   

„Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych.   Podręcznik do nauki 
zawodów technik elektryk i elektryk” 
Cz.  2 
Autor: Artur Bielawski,  

 Wyd.: WSiP 

 

--------------------------------------- 

Maszyny elektryczne   

„Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych.   Podręcznik do nauki 
zawodów technik elektryk i elektryk” 
Cz. 1 i 2 
Autor: Artur Bielawski,  

 Wyd.: WSiP 

 

--------------------------------------- 

Urządzenia elektryczne   

„Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych.   Podręcznik do nauki 
zawodów technik elektryk i elektryk” 

--------------------------------------- 

http://sklep.wsip.pl/autorzy/artur-bielawski-213793/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/artur-bielawski-213793/


Cz. 1 i 2 
Autor: Artur Bielawski,  

 Wyd.: WSiP 

 

Język angielski w branży 
elektronicznej 

 

 Zestaw podręczników do nauki języka 

angielskiego zawodowego  

Wyd. WSIP oraz Express Publishing. 

Zakup we wrześniu po uzgodnieniu z 

nauczycielem przedmiotu 

--------------------------------------- 

Użytkowanie instalacji 
elektrycznych 

  ---------------------------------------  

Pomiary w 
elektrotechnice i 
elektronice 

 

  

 

 

--------------------------------- 

 

 

 

--------------------------------- 

Montaż, uruchamianie i 
konserwacja instalacji 
elektrycznych 

  

„Montaż, uruchamianie i 
konserwacja instalacji, maszyn i 
urządzeń elektrycznych” cz.2 
Autor: Bielawski A., Kuźma W. 
Wyd. WSiP 

--------------------------------- 

Montaż, uruchamianie i 
konserwacja maszyn i 
urządzeń elektrycznych 

  

„Montaż, uruchamianie i 
konserwacja instalacji, maszyn i 
urządzeń elektrycznych” cz.2 
Autor: Bielawski A., Kuźma W. 
Wyd. WSiP 

„Montaż, uruchamianie i 
konserwacja instalacji, maszyn i 
urządzeń elektrycznych” cz.2 
Autor: Bielawski A., Kuźma W. 
Wyd. WSiP 
 

Eksploatacja maszyn, 
urządzeń i instalacji 
elektrycznych 

   

--------------------------------- 

Eksploatacja maszyn, urządzeń i 
instalacji elektrycznych 
Autor: Michał Tokarz, Łukasz Lip 
Wyd. WSiP 
 
 
 
 

http://sklep.wsip.pl/autorzy/artur-bielawski-213793/


 


