
Wykaz podręczników do klas trzecich ZSZ na rok szkolny 2017/2018 

Nazwa 

przedmiotu 

Tytuł podręcznika Autor Wydawca  Nr 

dopuszczenia  

zawód 

język polski Zrozumieć świat 3 E. Nowosielska,  

U. Szydłowska  

Nowa Era 584/3/2014 wszystkie zawody 

język niemiecki Alles klar 2b 

Alles klar 3  

K. Łuniewska 

U. Tworek 

Z. Wąsik 

M. Zagórna 

WSiP 451/4/2013 

451/5/2012 

wszystkie zawody 

matematyka Matematyka w zasadniczej 

szkole zawodowej. 

Alicja Cewe 

Małgorzata Krawczyk 

Maria Kruk 

Alina Magryś- 

Walczak 

Halina Nahorska 

Wydawnictwo 

Podkowa 

543/2012/2015 monter zabudowy  

i robót wykończeniowych  

w budownictwie,  

mechanik pojazdów 

samochodowych, stolarz 

 

 

geografia Ciekawi świata,  

Geografia, 

Zakres podstawowy 

Zbigniew Zaniewicz Operon 455/2012 monter zabudowy i robót 

wykończeniowych  

w budownictwie,  

mechanik pojazdów 

samochodowych, stolarz 

informatyka Odkrywamy na nowo 

Informatyka Podręcznik 

Zakres podstawowy Szkoła 

ponadgimnazjalna 

Gawełek Arkadiusz Operon 452/2012 monter zabudowy i robót 

wykończeniowych  

w budownictwie,  

mechanik pojazdów 

samochodowych, stolarz 



podstawy działalności 

gospodarczej 

Prowadzenie działalności 

gospodarczej 

Teresa Gorzelany, 

Wiesława Aue 

WSiP  monter zabudowy i robót 

wykończeniowych  

w budownictwie,  

mechanik pojazdów 

samochodowych, stolarz 

wychowanie   

fizyczne 

    wszystkie zawody 

etyka Etyka P. Kołodziński, 

 J. Kapiszewski 

Operon 408/2011 wszystkie zawody 

religia    informacja o 

podręczniku we 

wrześniu 

wszystkie zawody 

wychowanie do życia 

w rodzinie 

    wszystkie zawody 

rysunek zawodowy Rysunek techniczny  

i konstrukcje 

M. Sławiński WSiP 08/2008 stolarz 

technologia i 

materiałoznawstwo 

Technologia  

i materiałoznawstwo 

Praca zbiorowa  

M. Kowal 

REA 2011 

język niemiecki 

zawodowy 

   informacja o 

podręczniku we 

wrześniu 

pracownia stolarska 

 

    

budowa i naprawa 

pojazdów 

samochodowych 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 

Tadeusz Rychter WSiP 2013 mechanik pojazdów 

samochodowych 

diagnostyka  

i obsługa pojazdów 

samochodowych 

Diagnostyka pojazdów 

samochodowych 

Marian Dąbrowski, 

Stanisław Kowalczyk 

Grzegorz Trawiński  

WSiP 15/2013 

pracownia 

samochodowa 

    



 

     

 

pracownia 

diagnostyczna 

    

język niemiecki 

zawodowy 

Język niemiecki zawodowy 

w branży mechanicznej  

i samochodowej 

Tadeusz Rochowski WSiP  

technologia 

budowlana 

Budownictwo ogólne 

 

M. Popek  

B. Wapińska  

WSiP  

 

 

2013 monter zabudowy 

i robót wykończeniowych  

w budownictwie 

technologia robót 

posadzkarsko-

okładzinowych 

Technologia. Roboty 

podłogowe  

i okładzinowe.  

Z. Wolski WSiP 

 

 

 

1998 

pracownia 

posadzkarsko-

okładzinowa 

    

język niemiecki 

zawodowy 

   informacja o 

podręczniku we 

wrześniu 


