Klasa

Profil

Przedmiot

1

technik informatyk – ti

administracja systemami operacyjnymi

1

technik informatyk – ti

biologia

1

technik informatyk – ti

1

Autor

Nr dopuszczenia
podręcznika

Tytuł

Wydawnictwo

Program

Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń
peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 1

Helion

351202 Program nauczania dla zawodu Technika Informatyka

nie dotyczy

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres
podstawowy

Nowa Era

autorski

1006/1/2019

chemia

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

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

Nowa Era

autorski

994/1/2019

technik informatyk – ti

edukacja dla bezpieczeństwa

Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński

Edukacja dla bezpieczeństwa liceum i technikum podręcznik i karty pracy

Operon

autorski

1007/2019

1

technik informatyk – ti

fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa

autorski

1001/1/2019

1

technik informatyk – ti

geografia

Roman Malarz, Marek Więckowski

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres
podstawowy

Nowa Era

autorski

983/1/2019

1

technik informatyk – ti

informatyka

Grażyna Kobo

Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I

Migra

autorski

1042/1/2019

1

technik informatyk – ti

język angielski

podręcznik zostanie wybrany po teście diagnostycznym we
wrześniu

podręcznik zostanie wybrany po teście diagnostycznym we wrześniu

1

technik informatyk – ti

język niemiecki

podręcznik zostanie wybrany po teście diagnostycznym we
wrześniu

podręcznik zostanie wybrany po teście diagnostycznym we wrześniu

1

technik informatyk – ti

język polski

Małgorzata Chmiel

Ponad słowami Podręcznik Nowe wydanie klasa 1 część 1 i 2

Nowa Era

Program nauczania przedmiotu "Język polski" w liceum i technikum

1014/1/2019

1

technik informatyk – ti

matematyka

Babiański Wojciech, Chańko Lech, Karolina Wej

MATeMAtyka 1 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i techniku.
Zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

autorski

988/1/2019

1

technik informatyk – ti

plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

"Spotkania ze sztuką" Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum Nowa Era

autorski

1009/2019

1

technik informatyk – ti

religia

ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Moje miejsce w kościele

Święty Wojciech

AZ-4-01/10

01/10,1/11

1

technik informatyk – ti

urządzeni techniki komputerowej

Tomasz Marciniuk

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i
lokalnych sieci komputerowych. Kwalifikacja INF.02. Podręcznik do nauki zawodu
technik informatyk. Część 1

WSiP

1

technik informatyk – ti

historia

Marcin Pawlak, Adam Szweda

1

technik mechanik – pt

biologia

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres
podstawowy

1

technik mechanik – pt

chemia

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

1

technik mechanik – pt

edukacja dla bezpieczeństwa

Barbara Boniek i Andrzej Kruczyński

1

technik mechanik – pt

fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa

1

technik mechanik – pt

geografia

Roman Malarz, Marek Więckowski

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres
podstawowy

1

technik mechanik – pt

informatyka

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

Informatyka na czasie 1 i 2 Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy

1

technik mechanik – pt

język angielski

podręcznik zostanie wybrany po teście diagnostycznym we
wrześniu

podręcznik zostanie wybrany po teście diagnostycznym we wrześniu

1

technik mechanik – pt

język niemiecki

podręcznik zostanie wybrany po teście diagnostycznym we
wrześniu

podręcznik zostanie wybrany po teście diagnostycznym we wrześniu

Marcin Czerwonka, Zenon Nowocień

Odkryć fizykę 1 Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres
Nowa Era
podstawowy

351203 Program nauczania dla zawodu Technika Informatyka

1.12./2017

autorski

1021/1/2019

Nowa Era

autorski

1006/1/2019

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

Nowa Era

autorski

994/1/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa liceum i technikum podręcznik i karty pracy

Operon

autorski

1007/2019

autorski

1001/1/2019

Nowa Era

autorski

983/1/2019

Nowa Era

autorski

990/1/2019
990/2/2020

Poznać przeszłość 1 Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Nowa Era
Zakres podstawowy

Odkryć fizykę 1 Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres
Nowa Era
podstawowy

Strona 1

1

technik mechanik – pt

język polski

Małgorzata Chmiel

Ponad słowami Podręcznik Nowe wydanie klasa 1 część 1 i 2

Nowa Era

Program nauczania przedmiotu "Język polski" w liceum i technikum

1014/1/2019

1

technik mechanik – pt

matematyka

Babiański Wojciech, Chańko Lech, Karolina Wej

MATeMAtyka 1 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i techniku.
Zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

autorski

988/1/2019

1

technik mechanik – pt

plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

"Spotkania ze sztuką" Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum Nowa Era

autorski

1009/2019

1

technik mechanik – pt

podstawy technologi i materiałoznawstwa

Józef Zawora

Podstawy technologii maszyn

WSiP

autorski

09/2007

1

technik mechanik – pt

podstawy technologi i materiałoznawstwa

Stefan Okoniewski

Technologia mechaniczna

WSiP

autorski

9/86

1

technik mechanik – pt

religia

ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Moje miejsce w kościele

Święty Wojciech

AZ-4-01/10

01/10,1/11

1

technik mechanik – pt

rysunek techniczny

Tadeusz Lewandowski

Rysunek techniczny dla mechaników

WSiP

autorski

1

technik mechanik – pt

techniki wytwarzania

Techniki wytwarzania : obróbka wiórowa i ścierna : praca zbiorowa

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

autorski

nie dotyczy

1

technik mechanik – pt

historia

Marcin Pawlak, Adam Szweda

autorski

1021/1/2019

1

technik pojazdów samochodowych – ts

bezpieczeństwo i higiena pracy

Żabicki Wojciech

Organizacja bezpieczeństwo i higiena pracy

WSiP

311[52]/T,TU,SP/MEN/2007.07.18

nie dotyczy

1

technik pojazdów samochodowych – ts

biologia

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres
podstawowy

Nowa Era

autorski

1006/1/2019

1

technik pojazdów samochodowych – ts

budowa pojazdów samochodowych

praca zbiorowa pod red. Mariana Kozłowskiego

Mechanik pojazdów samochodowych

Vogel Wrocław

autorski

11/98

1

technik pojazdów samochodowych – ts

chemia

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

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

Nowa Era

autorski

994/1/2019

1

technik pojazdów samochodowych – ts

diagnostyka i naprawa pojazdów

praca zbiorowa pod red. Mariana Kozłowskiego

Mechanik pojazdów samochodowych

Vogel Wrocław

autorski

11/98

1

technik pojazdów samochodowych – ts

edukacja dla bezpieczeństwa

Barbara Boniek i Andrzej Kruczyński

Edukacja dla bezpieczeństwa liceum i technikum podręcznik i karty pracy

Operon

autorski

1007/2019

1

technik pojazdów samochodowych – ts

elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów

Krzysztof Pacholski

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

WKŁ

autorski

nie dotyczy

1

technik pojazdów samochodowych – ts

fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa

autorski

1001/1/2019

1

technik pojazdów samochodowych – ts

geografia

Roman Malarz, Marek Więckowski

Nowa Era

autorski

983/1/2019

1

technik pojazdów samochodowych – ts

historia

Marcin Pawlak, Adam Szweda

Poznać przeszłość 1 Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Nowa Era
Zakres podstawowy

autorski

1021/1/2019

1

technik pojazdów samochodowych – ts

informatyka

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

Informatyka na czasie 1 i 2 Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

autorski

990/1/2019
990/2/2020

1

technik pojazdów samochodowych – ts

język angielski

podręcznik zostanie wybrany po teście diagnostycznym we
wrześniu

podręcznik zostanie wybrany po teście diagnostycznym we wrześniu

1

technik pojazdów samochodowych – ts

język niemiecki

podręcznik zostanie wybrany po teście diagnostycznym we
wrześniu

podręcznik zostanie wybrany po teście diagnostycznym we wrześniu

1

technik pojazdów samochodowych – ts

język polski

Małgorzata Chmiel

Ponad słowami Podręcznik Nowe wydanie klasa 1 część 1 i 2

Nowa Era

Program nauczania przedmiotu "Język polski" w liceum i technikum

1014/1/2019

1

technik pojazdów samochodowych – ts

matematyka

Babiański Wojciech, Chańko Lech, Karolina Wej

MATeMAtyka 1 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i techniku.
Zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

autorski

988/1/2019

red. Jan Kosmol

Poznać przeszłość 1 Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Nowa Era
Zakres podstawowy

Odkryć fizykę 1 Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres
Nowa Era
podstawowy
Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres
podstawowy

Strona 2

1

technik pojazdów samochodowych – ts

plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

"Spotkania ze sztuką" Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum Nowa Era

1

technik pojazdów samochodowych – ts

podstawy konstrukcji maszyn

Andrzej Rutkowski

Części maszyn

WSiP

autorski

1

technik pojazdów samochodowych – ts

religia

ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Moje miejsce w kościele

Święty Wojciech

AZ-4-01/10

1

technik pojazdów samochodowych – ts

rysunek techniczny

Tadeusz Lewandowski

Rysunek techniczny dla mechaników

WSiP

autorski

1

technik żeglugi śródlądowej – ż

biologia

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres
podstawowy

Nowa Era

autorski

1006/1/2019

1

technik żeglugi śródlądowej – ż

chemia

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

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

Nowa Era

autorski

994/1/2019

1

technik żeglugi śródlądowej – ż

edukacja dla bezpieczeństwa

Barbara Boniek i Andrzej Kruczyński

Edukacja dla bezpieczeństwa liceum i technikum podręcznik i karty pracy

Operon

autorski

1007/2019

1

technik żeglugi śródlądowej – ż

fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa

autorski

1001/1/2019

1

technik żeglugi śródlądowej – ż

geografia

Roman Malarz, Marek Więckowski

Nowa Era

autorski

983/1/2019

1

technik żeglugi śródlądowej – ż

historia

Marcin Pawlak, Adam Szweda

Poznać przeszłość 1 Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Nowa Era
Zakres podstawowy

autorski

1021/1/2019

1

technik żeglugi śródlądowej – ż

informatyka

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

Informatyka na czasie 1 i 2 Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

autorski

990/1/2019
990/2/2020

1

technik żeglugi śródlądowej – ż

język angielski

podręcznik zostanie wybrany po teście diagnostycznym we
wrześniu

podręcznik zostanie wybrany po teście diagnostycznym we wrześniu

1

technik żeglugi śródlądowej – ż

język niemiecki

podręcznik zostanie wybrany po teście diagnostycznym we
wrześniu

podręcznik zostanie wybrany po teście diagnostycznym we wrześniu

1

technik żeglugi śródlądowej – ż

język polski

Małgorzata Chmiel

Ponad słowami Podręcznik Nowe wydanie klasa 1 część 1 i 2

Nowa Era

Program nauczania przedmiotu "Język polski" w liceum i technikum

1014/1/2019

1

technik żeglugi śródlądowej – ż

matematyka

Babiański Wojciech, Chańko Lech, Karolina Wej

MATeMAtyka 1 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i techniku.
Zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

autorski

988/1/2019

1

technik żeglugi śródlądowej – ż

plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

"Spotkania ze sztuką" Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum Nowa Era

autorski

1009/2019

1

technik żeglugi śródlądowej – ż

religia

ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

AZ-4-01/10

01/10,1/11

Odkryć fizykę 1 Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres
Nowa Era
podstawowy
Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres
podstawowy

Moje miejsce w kościele

Strona 3

Święty Wojciech

autorski

1009/2019

01/10,1/11

