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Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 
 

Język polski Przeszłość to dziś (wyd. wieloletnie) Podręcznik dla klasy 
II liceum i technikum  część 2  Ewa Paczowska STENTOR 

 

Język angielski 

 3 TI/TL: GRUPA 2: REPETYTORIUM MATURALNE 
POZIOM PODSTAWOWY (KONTYNUACJA) – 
OXFORD  

 3TI/TL: grupa 1: kontynuacja podręcznika Oxford 
Solutions pre-intermediate (po zakończeniu 
podręcznika nauczyciel prowadzący poda kolejny 
podręcznik do pracy – repetytorium maturalne 
Macmillan poziom podstawowy i rozszerzony)  

 3TOR grupa 2: kontynuacja podręcznika Oxford 
Solutions pre-intermediate (po zakończeniu 
podręcznika nauczyciel prowadzący poda kolejny 
podręcznik do pracy – repetytorium Macmillan 
poziom podstawowy i rozszerzony)  

 3TOR grupa 1: kontynuacja podręcznika Oxford 
Solutions elementary (po zakończeniu podręcznika 
kolejny tytuł: Oxford Solutions pre-intermediate)  

 3 TUF obie grupy: kontynuacja podręcznika Oxford 
Solutions elementary (po zakończeniu podręcznika 
kolejny tytuł: Oxford Solutions pre-intermediate)  

 3 TW grupa 2: kontynuacja podręcznika Oxford 
Solutions pre-intermediate (po zakończeniu 
podręcznika nauczyciel prowadzący poda kolejny 
podręcznik do pracy – repetytorium Macmillan 
poziom podstawowy i rozszerzony)  

 3TW grupa 1: kontynuacja podręcznika Oxford 
Solutions elementary (po zakończeniu podręcznika 
kolejny tytuł: Oxford Solutions pre-intermediate) 

 3TFiM grupa 2: kontynuacja podręcznika Oxford 
Solutions intermediate   

 3TFiM grupa 1 kontynuacja podręcznika Oxford 
Solutions pre-intermediate

  
OXFORD/MACMILLAN 

Język niemiecki 
 
Alles klar 2 
 

 Krystyna Łuniewska, 
Urszula Tworek, Zofia Wąsik WSIP 



Historia i społeczeństwo Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory 
oraz Rządzący  i Rządzeni 

Tomasz Maćkowski, Iwona 
Janicka 

Nowa Era 
 

Matematyka MATeMAtyka  3.  Podręcznik dla szkół 
ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. 

Wojciech Babiański, Lech 
Chańko, Joannna 
Czarnowska, Jolanta 
Wesołowska 

Nowa Era 

Geografia rozszerzona (TOR, 
TFiM) 

Oblicza geografii 2 
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 
Zakres rozszerzony. 

Tomasz Rachwał Nowa Era 

Biologia zakres rozszerzony 
(TW) 

Biologia na czasie 2, zakres rozszerzony. 
 
 
 
 
Maturalne karty pracy Biologia na czasie 2, zakres 
rozszerzony 
 

Franciszek Dubert, Ryszard 
Kozik, Stanisław Krawczyk, 
Adam Kula, Maria Marko-
Warłowska, Władysław 
Zamachowski 
 
Magdalena Fiałkowska-
Kołek, Piotr Kąkol, Alina 
Nowakowska, Jacek 
Pawłowski, Urszula 
Poziomek, Anna Tyc 

Nowa Era 

Chemia rozszerzona (TUF) To jest chemia część 1i 2, zakres rozszerzony Litwin, Styko-Wlazło, 
Szymańska Nowa Era 

Bezpieczeństwo i higiena 
pracy 

Nauczyciel poda nazwy podręczników we wrześniu 
 

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

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

                                                     
Przedmioty zawodowe-  
Technika usług fryzjerskich 

  

Techniki fryzjerskie Kontynuacja podręcznika --------------------------------- --------------------- 

Podstawy fryzjerstwa Kontynuacja podręcznika --------------------------------- --------------------- 

Kreowanie wizerunku we 
fryzjerstwie Kontynuacja podręcznika --------------------------------- --------------------- 

Język angielski we fryzjerstwie Nauczyciel poda nazwy podręczników we wrześniu --------------------------------- ------------------------- 
Procesy fryzjerskie i stylizacja Materiały własne -------------------------------- ------------------------- 



fryzur 
Wizualizacja we fryzjerstwie Materiały własne -------------------------------- ------------------------- 
Wizaż i stylizacja Materiały własne -------------------------------- ------------------------- 

                                                      
Przedmioty zawodowe dla 
Technika informatyka 

  

Witryny i aplikacje internetowe Nauczyciel poda nazwy podręczników we wrześniu ---------------------------- ------------------ 
Kompetencje personalne i 
organizacja pracy zespołów Materiały własne -------------------------------- ---------------- 

Lokalne systemy baz danych Nauczyciel poda nazwy podręczników we wrześniu 
 

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

Lokalne sieci komputerowe Nauczyciel poda nazwy podręczników we wrześniu 
 

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

Eksploatacja lokalnych sieci 
komputerowych Nauczyciel poda nazwy podręczników we wrześniu ---------------------------- ---------------------------- 

Tworzenie i administrowanie 
bazami danych Materiały własne ------------------------------- -------------------- 

Aplikacje desktopowe i mobilne Materiały własne ------------------------------- -------------------- 
Tworzenie stron i aplikacji 
komputerowych Materiały własne ------------------------------- -------------------- 

Systemy operacyjne Nauczyciel poda nazwy podręczników we wrześniu ------------------------------- --------------------- 
   Przedmioty zawodowe – 
Technik weterynarii   

Język angielski zawodowy Nauczyciel poda nazwy podręczników we wrześniu 
 

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

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

Przepisy ruchu drogowego Materiały własne ---------------------------- ---------------------------- 
Profilaktyka i leczenie chorób 
zwierząt Materiały własne ---------------------------------------

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

 
Kompetencje społeczne i 
organizacja pracy w zespołach 

 
Materiały własne 

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

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

Diagnostyka weterynaryjna Materiały własne ---------------------------------------
-- ------------------------------ 

Profilaktyka i leczenie chorób 
zwierząt Materiały własne ---------------------------------------

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



                                                      
Przedmioty zawodowe- 
Technik organizacji reklamy 

  

Język angielski w działalności 
reklamowej 

Nauczyciel poda nazwy podręczników we wrześniu 
 

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

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

Działalność gospodarcza w 
reklamie 

Nauczyciel poda nazwy podręczników we wrześniu 
 

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

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

Elementy prawa, etyki i 
psychologi w reklamie Materiały własne ---------------------------------- -------------------------- 

Organizacja i techniki reklamy Nauczyciel poda nazwy podręczników we wrześniu 
 

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

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

Media społecznościowe Nauczyciel poda nazwy podręczników we wrześniu 
 

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

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

Projektowanie kampanii 
reklamowej 

Nauczyciel poda nazwy podręczników we wrześniu 
 

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

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

Projektowanie kampanii w 
mediach społecznościowych Materiały własne ---------------------------------- -------------------------- 

 
 

Przedmioty zawodowe- 
Technik Fotografii i 
Multimediów 

 
 

Teoria obrazu fotograficznego  Materiały własne ------------------------------ ------------------------------ 
Techniki fotograficzne Materiały własne ----------------------------------------- ------------------------------ 
Cyfrowa obróbka obrazu Materiały własne ----------------------------------------- ------------------------------ 
Przygotowanie materiałów 
cyfrowych Materiały własne ----------------------------------------- ------------------------------ 

Projekty multimedialne Materiały własne ----------------------------------------- ------------------------------ 
Cyfrowe technologie 
multimedialne Materiały własne -------------------------------------- -------------------------------------

-------- 
 
 
 



Przedmioty zawodowe- 
Technik Logistyk  

Język angielski zawodowy Nauczyciel poda nazwę podręcznika we wrześniu ------------------------------------- ------------------------------------- 

Działalność gospodarcza Nauczyciel poda nazwy podręczników we wrześniu 
 

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

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

Logistyka transportu  

Organizacja transportu  Klasyfikacja SPL.04 cz.1  
 
 
 
Organizacja transportu Klasyfikacja SPL.04 cz.2 
Podstawy transportu i spedycji 

Jarosław Stolarski, Joanna 
Śliżewska, 
  
Paweł Śliżewski, Agnieszka 
Zielińska  
 
 
 

WSiP 
 
 
 
 
WSiP 

Usługi logistyczno-transportowe 

Usługi logistyczne . Teoria i praktyka  
 
 
 
 
Organizacja transportu oraz obsługa klientów i 
kontrahentów 
 
 
 
Organizacja i monitorowanie procesów transportowych 
 
 
 

Włodzimierz Rydzykowski 
 
 
 
 
Joanna Śliżewska , Anna Rożej, 
Paweł Śliżewski, Justyna 
Stochaj 
 
 
Maciej Stajniak, Marcin Hajdul, 
Marcin Foltyński, Adam Koliński, 
Andrzejczyk Paweł  
 

Instytut logistyki i 
magazynowania  
 
 
WSiP 
 
 
 
 
Instytut Logistyki i 
Magazynowania  

Procesy transportowe Materiały własne ---------------------------------- -------------------------- 
Procesy magazynowo-
spedycyjne Materiały własne ---------------------------------- -------------------------- 

 


