
 

 
Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych 

im. M. Kopernika w Kętach 
 

TECHNIKUM - klasa pierwsza przedmioty ogólnokształcące: 

 

Zajęcia 
edukacyjne 

Klasa 
2022/2023 

Autor Tytuł Wydawnictwo 
Nr 

dopuszczenia 

Język polski I M. Chmiel 

A. Cisowska 

J. Kościerzyńska 

H. Kusy 

 A. Wróblewska 

„Ponad słowami” 
język polski zakres 
podstawowy 
i rozszerzony  
 
 

NOWA ERA 1014/1/2019 

Język angielski I Falla T. 
P. A. Davis 

“Life Vision”– 
pre – intermediate 
 

OXFORD 1130/2/2022 

technik informatyk – 
zakup podręcznika po 
teście 
diagnostycznym we 
wrześniu 

   

Język  
niemiecki* 

I Wybór podręcznika 
we wrześniu 

   

Język  
hiszpański * 

I M. Spychała 
A. Dudzia 

„Descubre“ 
technik żywienia 

i usług 

gastronomicznych 

Draco 996/1/2019 

Historia I J. Kufel 
P. Ruchlewski 

„Ślady czasu” – 
zakres podstawowy 
i rozszerzony 

GWO  

Geografia I R. Malarz „Oblicza geografii 1” 
Przedmiot 
realizowany w klasie 
trzeciej we 
wszystkich profilach 

NOWA ERA  

Biologia I A. Helmin „Biologia na czasie” 
cz.1 – zakres 
podstawowy 

NOWA ERA  

Biologia - zakres 
rozszerzony 

I M. Guzik 
R. Kozik 
R. Matuszewska 
W. Zamachowski 

„Biologia na czasie” 
cz.1 – zakres 
rozszerzony 
technik żywienia 

i usług 

gastronomicznych 

NOWA ERA 1010/1/2019 

Chemia I R. M. Janiuk „Chemia” – 
podręcznik  liceum 
i technikum – zakres 
podstawowy cz.1 
technik informatyk 

i technik mechanik 

WSiP 1024/1/2019 

Fizyka I L. Lechman „Fizyka” – 
podręcznik do 
liceum i technikum – 
zakres odstawowy, 
cz.1 

WSiP 999/1/2019 



 
 
 

*język hiszpański – dla klas technik żywienia i usług gastronomicznych i technik 
hotelarz, dla pozostałych klas język niemiecki - jako drugi język obcy 

 
 

TECHNIKUM klasa pierwsza – 
przedmioty zawodowe: 

 

Podręczniki do przedmiotów zawodowych zostaną podane przez nauczycieli na 
pierwszych zajęciach edukacyjnych we wrześniu. 

 

technik żywienia 

i usług 

gastronomicznych, 

technik elektryk 

Matematyka 
zakres 
podstawowy 

I Antek M. 
Belka K. 
Grabowski P. 

„Prosto do matury” – 
podręcznik do 
matematyki ze 
zbiorem zadań dla 
liceum i technikum- 
zakres podstawowy 
technik żywienia 

i usług 

gastronomicznych 

NOWA ERA 1008/1/2019 

Matematyka 
zakres 
podstawowy 
i rozszerzony 

I Antek M. 
Belka K. 
Grabowski P. 

„Prosto do matury” – 
podręcznik do 
matematyki ze 
zbiorem zadań do 
liceum i technikum – 
zakres podstawowy 
i rozszerzony 
technik informatyk, 

technik mechanik 

i technik elektryk 

NOWA ERA 1013/1/2019 

Informatyka I J. Mazur 
Z. Talaga 

„Informatyka na 
czasie” – zakup we 
wrześniu 

Nowa Era  

Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

I  Wybór podręcznika 
we wrześniu 
 

  

Religia I  Wybór podręcznika 
we wrześniu 
 

  

Filozofia I M. Bokiniec 
S. Zielka 

„Spotkania z filozofią” Nowa Era  


