Podręczniki dla klas pierwszych technikum po szkole podstawowej
Rok szkolny 2019/2020
Uwaga: Część podręczników ma ten sam tytuł co podręczniki po gimnazjum - od starego podręcznika tych
samych autorów, wydawnictwa i z tym samym tytułem różnią się treścią i dopiskiem na okładce
„Dla absolwentów szkół podstawowych”.
Wg nowej podstawy programowej dla technikum, absolwenci szkół podstawowych uczą się jednego
przedmiotu na poziomie rozszerzonym od pierwszej klasy – kupując podręczniki proszę zwrócić uwagę
na profil klasy! Pozostałe przedmioty są na poziomie podstawowym.
Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
t. informatyk – informatyka,
t. żywienia i usług gastronomicznych – biologia,
t. grafiki i poligrafii cyfrowej – informatyka,
t. mechatronik – fizyka,
t. budownictwa – matematyka,
t. rolnik – biologia,
t. logistyk – geografia,
t. ekonomista – matematyka.
Ze względu na problemy z zaopatrzeniem w podręczniki do nowej podstawy programowej, szkoła nie
będzie wyciągała żadnych konsekwencji, jeżeli uczeń nie będzie miał kompletu podręczników w dniu
rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.
Język polski: „Ponad słowami”, Małgorzata Chmiel i Eliza Kostrzewa, wyd. Nowa Era
Matematyka: zakres podstawowy: „Prosto do matury. Podręcznik do matematyki dla liceum i technikum
zakres podstawowy”, , Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski, wyd. Nowa Era,
zakres rozszerzony: „Prosto do matury. Podręcznik do matematyki dla liceum i technikum zakres
podstawowy i rozszerzony”, Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski wyd. Nowa Era.
Język niemiecki i język angielski – podręcznik zostanie podany po wstępnych testach i podziale na grupy.
Historia: „Historia 1, część 1 Starożytność”, podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej, zakres
podstawowy, Janusz i Mirosław Ustrzyccy, wyd. Operon
Wiedza o społeczeństwie: „Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowy”, Zbigniew
Smutek, Beata Surmacz, Jan Maleska, zakres podstawowy, wyd. Operon
Geografia: zakres podstawowy: „Geografia 1 zakres podstawowy”, Zbigniew Zaniewicz, Podręcznik do
szkoły ponadpodstawowej, wyd. Operon
zakres rozszerzony: „Geografia 1 zakres rozszerzony”, Sławomir Kurek, Podręcznik do szkoły
ponadpodstawowej, wyd. Operon
Chemia: “To jest chemia 1”, Chemia ogólna i nieorganiczna, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i
technikum, zakres podstawowy, Podręcznik ze zbiorem zadań, Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod,
Janusz Mrzigod, wyd. Nowa Era
Biologia: zakres podstawowy: „Biologia na czasie 1”, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, wyd. Nowa Era
zakres rozszerzony: „Biologia na czasie 1”, Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska,
Władysław Zamachowski, wyd. Nowa Era.
Fizyka: zakres podstawowy: „Odkryć fizykę 1”, Marcin Braun, Weronika Śliwa, podręcznik ze zbiorem
zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum, dla absolwentów szkół podstawowych, wyd. nowa Era
zakres rozszerzony: „Zrozumieć fizykę 1”, Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk,
Elżbieta Wójtowicz, podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum, dla
absolwentów szkół podstawowych, wyd. Nowa Era
Podstawy przedsiębiorczości: „Krok w przedsiębiorczość”, Tomasz Rachwał, Zbigniew Makieła, wyd.
Nowa Era,

Podręczniki dla klas pierwszych szkoły branżowej po szkole podstawowej
Rok szkolny 2019/2020
Uwaga: Część podręczników ma ten sam tytuł co podręczniki po gimnazjum - od starego podręcznika tych
samych autorów, wydawnictwa i z tym samym tytułem różnią się: treścią i dopiskiem na okładce
„Dla absolwentów szkół podstawowych”.
Podręczniki do przedmiotów przyrodniczych (geografia, biologia, chemia i fizyka) będą podane na początku
września.
Ze względu na problemy z zaopatrzeniem w podręczniki do nowej podstawy programowej, szkoła nie
będzie wyciągała żadnych konsekwencji, jeżeli uczeń nie będzie miał kompletu podręczników w dniu
rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.
Język polski: seria „To się czyta” – klasa pierwsza, Anna Klimowicz, Joanna Ginter, wyd. Nowa Era,
Języki obce: – na razie proszę nie kupować żadnego podręcznika
Matematyka: „Matematyka w szkole branżowej I stopnia” (Zbiór zadań - obowiązkowo, ewentualnie
podręcznik), Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś Walczak, Halina Nahorska,
wyd. Podkowa
Historia: „Historia 1, część 1”, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia, Mirosław Ustrzycki, Janusz
Ustrzycki, wyd. Operon.
Wiedza o społeczeństwie: „Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia”,
Zbigniew Smutek, Beata Surmacz, Jan Maleska, wyd. Operon

Podręczniki dla klas pierwszych technikum po

gimnazjum

Rok szkolny 2019/2020
Język polski: Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek, „Nowe Lustra świata”,
WSiP, wyd. od 2015
Matematyka: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, nazwa serii:
„MATeMAtyka” Zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era, wyd. od 2012
Język niemiecki i język angielski – podręcznik zostanie podany po wstępnych testach i
podziale na grupy.
Historia: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, „Poznać Przeszłość. Wiek XX”, Nowa
Era, wyd. od 2012 (zakres podstawowy)
Wiedza o społeczeństwie: Zbigniew Smutek, Jan Maleska, „Wiedza o społeczeństwie”,
Operon, wyd. od 2012 (zakres podstawowy), seria „Odkrywamy na nowo”
Wiedza o kulturze: Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, .Spotkania
z kulturą, Nowa Era, wyd. od 2012 (zakres podstawowy)
Geografia: Sławomir Kurek, "Odkrywamy na nowo", Operon, podręcznik do szkół
ponadgimnazjalnych (zakres podstawowy), wyd. od 2012
Chemia: Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk, „Po prostu Chemia”, wyd. od 2012,
WSiP
Biologia: Agnieszka Baca, Małgorzata Łaszczyca, Piotr Łaszczyca; "Ciekawi Świata";
Operon; wyd. od 2012 (zakres podstawowy)
Fizyka: Marcin Braun, Weronika Śliwa, „Odkryć fizykę”, Nowa Era (zakres podstawowy)
We wrześniu biblioteka szkolna organizuje kiermasz używanych podręczników.

Podręczniki dla klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia po gimnazjum
Rok szkolny 2019/2020
Podręczniki do dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej są zgodne z podstawą programową
dla branżowej szkoły I stopnia, więc można kupić podręczniki używane

Język polski: część I: Jolanta Kusiak, część II: Barbara Chuderska, „Odkrywamy na nowo”,
część I i II, Operon, wyd. od 2012
Matematyka: Leokadia Wojciechowska, Maciej Bryński, Karol Szymański: Matematyka do
zasadniczych szkół zawodowych, Podręcznik 1, WSiP, wyd. od 2012
Język niemiecki lub język angielski – podręcznik zostanie podany po wstępnych testach i
podziale na grupy.
Historia: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, „Poznać Przeszłość. Wiek XX” , Nowa
Era , wyd. od 2012 (zakres podstawowy)
Wiedza o społeczeństwie: Zbigniew Smutek, Jan Maleska, „Wiedza o społeczeństwie”,
Operon, wyd. od 2012 (zakres podstawowy), seria „Odkrywamy na nowo”
Geografia: Sławomir Kurek, "Odkrywamy na nowo", Operon, podręcznik do szkół
ponadgimnazjalnych, (zakres podstawowy), wyd. od 2012
Chemia: Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk, „Po prostu Chemia”, wyd. od 2012,
WSiP (zakres podstawowy)
Biologia: Agnieszka Baca, Małgorzata Łaszczyca, Piotr Łaszczyca; "Ciekawi Świata";
Operon; wyd. od 2012 (zakres podstawowy)
Fizyka: Marcin Braun, Weronika Śliwa, „Odkryć fizykę”, Nowa Era (zakres podstawowy)
We wrześniu biblioteka szkolna organizuje kiermasz używanych podręczników.

