
Branżowa Szkoła I stopnia 
Szkolny zestaw podręczników 

Język polski Język polski 1. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia.Wyd. OPERON.  

Język niemiecki „Trends”1 wyd. Nowa Era  

Język angielski Nauczyciel poinformuje na pierwszej lekcji  

Historia Historia wyd.SOP Oświatowiec Toruń  

Wiedza o społeczeństwie „W centrum uwagi” A.Janicki, wyd.Nowa Era  

Podstawy przedsiębiorczości „Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T.Rachwał , wyd.Nowa Era 

 

 

Geografia Geografia Podręcznik dla szkoły branżowej -  wyd. Operon 

 
 

Biologia Biologia dla szkół branżowych zakres podstawowy wyd. Operon  

Chemia Podręcznik dla szkoły branżowej, wyd. Operon 

 
 

Fizyka Podręcznik dla szkoły branżowej ,wyd.Operon 

 
 

Matematyka „To się liczy” podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia, wyd Nowa Era  

Informatyka  „Informatyka”dla szkoły branżowej, wyd. Operon 

 
 

Edukacja dla bezpieczeństwa „Edukacja dla bezpieczeństwa”      wyd. Nowa Era  

 

 

 

 

Kształcenie zawodowe 

 

 

 

Sprzedawca Przedmioty zawodowe SP-S/2019 „Organizacja i techniki sprzedaży”, E. Strzyżewska I.Wielgosik, wyd.empikwadrat 

„Sprzedaż  towarów” Iwona Wielgosik, wyd.empikwadrat 

„Towaroznawstwo” M.Misiarz, K.Kocierz wyd. REA 

„Towar jako przedmiot handlu” Iwona Wielgosik, wyd.empikwadrat 

„Towar jako przedmiot handlu” WSiP 

„Przedsiębiorca w handlu”, K. Strzelecka, wyd.empikwadrat 

„Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”, J.Musiałkiewicz Ekonomik 

 

 

 



 

Mechanik 

pojazdów 

samochodowych 

 

 

Przedmioty zawodowe SP-MPS/2019 

 

„Podstawy konstrukcji maszyn. Wstęp do projektowania. WKiŁ 

„Rysunek zawodowy dla szkół zasadniczych” A. Maksymowicz 

„Obróbka metali z materiałoznawstwem”, S. Mac, WSiP 

„Budowa podwozi i nadwozi samochodowych”, S.Orzełowski, WSiP 

„Mechanik pojazdów samochodowych”, T.Rychter, WSiP 

„Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych”, S.Orzełowski, WSiP 

 „Silniki spalinowe” J.Kijewski  WSiP 

„Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej” P. Fundowicz, B. Michałowski, 

M. Radzimierski  WSiP 

„Kodeks drogowy”, 

„Podręcznik kierowcy kat.B”, W.Kędziora, wyd.SPH Credo 

Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej -zeszyt ćwiczeń. 

Aut. Piotr Rochowski; wyd. WSiP 

„Prowadzenie działalności gospodarczej” T.Gorzelany,W. Aue, WSiP 

„Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”, J.Musiałkiewicz Ekonomik 

 

 

 

 

Fryzjer Przedmioty zawodowe SP-F/2019 „Nowoczesne fryzjerstwo”  Z.Sumirska 

„Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi” wyd. REA 

Zeszyt ćwiczeń „Wiedza o stylach fryzjerskich i kształtowaniu fryzur” wyd. REA 

„Bezpieczeństwo higiena pracy w zawodzie fryzjer” Z. Sumirska 

 

Kucharz Przedmioty zawodowe 

 

SP-K/2019 „Zasady żywienia” wyd. REA/WSiP 

„Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem” M.Konarzewska, wyd. REA/WSiP 

„Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych”, wyd. REA 

„Język niemiecki zawodowy w gastronomii”– zeszyt ćwiczeń. Aut. Anna Dul; WSiP 

„Bezpieczeństwo i higiena pracy” W. Bukała, K. Szczęch WSiP 

„Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”, J.Musiałkiewicz Ekonomik 

 



Mechatronik Przedmioty zawodowe SP-M/2019 „Mechatronika”, M. Olszewski , Wyd. REA 

„Podstawy mechatroniki”, praca zbiorowa pod red. M. Olszewskiego, wyd. REA 

„Rysunek techniczny dla mechaników”, T. Lewandowski, WSiP 

„Mechanika techniczna”, B. Kozak , WSiP 

„Podstawy technologii maszyn” J.Zawora, WSiP 

„Zbiór zadań z mechaniki technicznej”, W.Siuta, WSiP, 

„Części maszyn”, Andrzej Rutkowski,  WsiP 

„Podstawy konstrukcji maszyn. Wstęp do projektowania. WKiŁ 

„Solid Edge17.Podstawy” G. Kazimierczak„ 

„Urządzenia i systemy mechatroniczne”, praca zbiorowa pod red.M. Olszewskiego,  REA 

„Mechanics”, J.D.Dearholt, Express Publishing 

 

Operator 

obrabiarek 

skrawających 

Przedmioty zawodowe SP-OOS/2019 „Rysunek techniczny dla mechaników” ,T. Lewandowski, WSiP 

„ Części maszyn”, Andrzej Rutkowski,  WSiP 

„Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej” wyd.WSiP 

„Elektrotechnika”, S. Bolkowski, WSiP 

„Podstawy konstrukcji maszyn. Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo. WKiŁ 

„Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”, J.Musiałkiewicz Ekonomik 

 

 


