
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
KLASA III  

 

Przedmioty zawodowe na podbudowie gimnazjum 
 

 
Technik hotelarstwa  

 
 

Lp.  
 Rodzaj zajęć edukacyjnych 

 

Numer 
dopuszczenia 
podręcznika 

 

Tytuł podręcznika, autor i wydawnictwo 
 

Uwagi 
 

 
 

1.  Pracownia obsługi konsumenta   Obsługa konsumenta. Zeszyt ćwiczeń 
Joanna Duda, Sebastian Krzywda         WSiP 
Usługi żywieniowe w hotelarstwie 
Witold Dragoń, Bożena Gromecka-Wrzosek          WSiP 
 

  

2.   Pracownia informatyczna w hotelarstwie  Obsługa informatyczna w hotelarstwie .Mariola Milewska ,Andrzej 

Stasiak. Wyd.WSiP. 

  

3.  Marketing w hotelarstwie  Marketing usług hotelarskich. Adam Stefański wyd.REA s.j.   

4 Usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim  Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe 
Witold Dragoń, Bożena Gromecka-Wrzosek   WSiP 
 

 

5. Język obcy w hotelarstwie    



6. Pracownia usług dodatkowych  Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe 

Witold Dragoń, Bożena Gromecka-Wrzosek   WSiP 

 

7. Pracownia obsługi gościa w recepcji  Rezerwacja usług hotelarskich. Witold Dragoń    WSiP 
Obsługa gości w recepcji. Witold Dragoń    WSiP 

 

 
 

Technik informatyk  
 
 

Lp. Rodzaj zajęć edukacyjnych Numer 

dopuszczenia 

podręcznika 

Tytuł podręcznika, autor i wydawnictwo Uwagi 

1. Grafika i multimedia  Materiały własne nauczyciela  

2. Urządzenia techniki komputerowej  Kwalifikacja INF 02 Administracja i eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 

komputerowych Część 2 Naprawa i eksploatacja systemów 

komputerowych 

 

3. Systemy operacyjne i sieci  Kwalifikacja INF 02 Administracja i eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 

komputerowych Część 1 Systemy komputerowe 

 

4. Lokalne sieci komputerowe  Kwalifikacja INF 02 Administracja i eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 

komputerowych Część 3 Lokalne sieci komputerowe 

 

5. Eksploatacja urządzeń techniki  Kwalifikacja INF 02 Administracja i eksploatacja systemów  



komputerowej komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 

komputerowych Część 2 Naprawa i eksploatacja systemów 

komputerowych 

6. Administracja systemami operacyjnymi  Kwalifikacja INF 02 Administracja i eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 

komputerowych Część 1 Systemy komputerowe 

 

7. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci 

komputerowych 

 Kwalifikacja INF 02 Administracja i eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 

komputerowych Część 4 Sieciowe systemy operacyjne 

 

8. Systemy baz danych  Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i 
aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Część 2. 
Projektowanie i administrowanie bazami danych. Podręcznik do 
nauki zawodu technik informatyk i technik programista 

 

9.  Witryny i aplikacje internetowe  Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i 
aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Część 1. 
Projektowanie stron internetowych. Podręcznik do nauki zawodu 
technik informatyk i technik programista 

 

10.  Witryny i aplikacje mobilne.  Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i 
aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Część 3. 
Programowanie aplikacji internetowych. Podręcznik do nauki 
zawodu technik informatyk i technik programista 

 

11.  Projektowanie baz danych  Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i 
aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Część 2. 
Projektowanie i administrowanie bazami danych. Podręcznik do 
nauki zawodu technik informatyk i technik programista 

 

 

 
 

 



Technik spedytor 
 

Przed zakupem proszę sprawdzić czy uczeń nie posiada książki, gdyż niektóre podręczniki są kontynuacją z ubiegłego roku 
 
 

Lp.  
 Rodzaj zajęć edukacyjnych 

 

Numer 
dopuszczenia 
podręcznika 

 

Tytuł podręcznika, autor i wydawnictwo 
 

Uwagi 
 

 

1.  Podstawy organizacji przedsiębiorstwa 

transportowo-spedycyjnego 

 Anna Rożej, Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski 

„Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów” cz.2, 

Wydawnictwo WSiP  

 

2.  Pracownia organizacji transportu i spedycji rok 

dopuszczenia 

2016 

rok 

dopuszczenia 

2014 

Radosław Kacperczyk  „Środki transportu – CZ.1”- Wydawnictwo 

DIFIN, Warszawa 2016 – podręcznik dla zawodu technik spedytor  

 Radosław Kacperczyk  „Środki transportu – CZ.2”- Wydawnictwo 

DIFIN, Warszawa 2014 lub nowsze wydanie – podręcznik dla zawodu 

technik spedytor 

Małgorzata Zadęcka , Paweł Kondek „ Pytania i ćwiczenia z 

organizacji transportu”. 

 

3.  Przewóz ładunków rok 

dopuszczenia 

2014 

 Marta Wiszniewska „Przewóz ładunków”, Wydawnictwo DIFIN – 

podręcznik dla zawodu technik spedytor 

 

4. Podstawy prawa transportowego  Po konsultacji z nauczycielem  

5. Podstawy transportu i spedycji  Radosław Kacperczyk „Środki transportu” cz.1 i cz.2 , wydawnictwo 

Difin ,  

 



Małgorzata Zadęcka , Paweł Kondek „ Pytania i ćwiczenia z 

organizacji transportu”. 

6. Pracownia spedycyjna  Paweł Andrzejczyk, Paweł Fajfer„ Branża TSL w przykładach i 

ćwiczeniach”, wydawnictwo Biblioteka Logistyka (to podręcznik 

będący kontynuacją z klasy drugiej)  

Beata Targowska, Tadeusz Porożyński, Halina Sobczak, Janusz 

Jankowski „Organizacja transportu . Zeszyt ćwiczeń 

przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie ”, Wydawnictwo TD 

 

7. Statystyka  Jacek Musiałkiewicz „Statystyka”, rok wyd. 2017, Wydawnictwo 

Ekonomik 

 

 
 

 
Technik reklamy  

 
 

Lp.  
 Rodzaj zajęć edukacyjnych 

 

Numer 
dopuszczenia 
podręcznika 

 

Tytuł podręcznika, autor i wydawnictwo 
 

Uwagi 
 

Książek z kl. 1 i 2 – jeszcze nie sprzedajemy. 
Do kwalifikacji PGF.08 (kl.3 i 4)  - Zarządzanie kampanią reklamową – podręcznik do kwalifikacji PGF.08. Małgorzata Pańczyk, eMPi2 

Język angielski zawodowy – zeszyt ćwiczeń do zawodu technik reklamy PGF.07, PGF.08 Małgorzata Pańczyk, eMPi2  

 

Reszta podręczników będzie uzgadniana  z nauczycielami przedmiotów zawodowych we wrześniu 
 



Technik ekonomista  
 
 

Lp.  
 Rodzaj zajęć edukacyjnych 

 

Numer 
dopuszczenia 
podręcznika 

 

Tytuł podręcznika, autor i wydawnictwo 
 

Uwagi 
 

 

Podręczniki będą uzgadniane  z nauczycielami przedmiotów zawodowych we wrześniu 
 


