
 

 
BRANŻOWA SZKOŁA 1 STOPNIA  

I MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH – PO PODSTAWOWEJ 
przedmioty klasa 1 klasa 2 klasa 3 

podręcznik autor/wydaw. podręcznik autor/wydaw. podręcznik autor/wydaw. 
j. polski Język polski,podręcznik dla szkoły 

branżowej I stopnia, cz.1, 
Barbara Chuderska, wyd. 

Operon 

Język polski,podręcznik dla 
szkoły branżowejI stopnia, 
cz.1,2 

Barbara Chuderska, wyd. 
Operon   

j. niemiecki 
 
 

Meine Welttour 1 
 

S. Mróz – Dwornikowska/ 
Nowa Era 

Meine Welttour 2 
 

S. Mróz – Dwornikowska/ 
Nowa Era 

  

j. angielski 
 

Vision 1  
podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

J. Quintana, M. Duckworth 
Wyd. Oxford 

Vision 1  
podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

J. Quintana, M. Duckworth 
Wyd. Oxford 

  

historia  Historia M. Ustrzycki, J. Ustrzycki, 
Wyd. Operon Historia M. Ustrzycki, J. Ustrzycki, 

Wyd. Operon 
 

wiedza o społeczeństwie -------------------------  informacja we wrześniu  
matematyka Podręcznik  we wrześniu   informacja we wrześniu    
fizyka  Fizyka dla szkoły branżowej I 

stopnia, cz. 1 
Wyd. Operon 

Grzegorz Komaś 
Fizyka dla szkoły branżowej I 

stopnia, cz. 2 
Wyd. Operon 

Grzegorz Komaś 
 

geografia  Podręcznik  we wrześniu   informacja we wrześniu  
biologia Podręcznik  we wrześniu   informacja we wrześniu  
chemia Podręcznik  we wrześniu   informacja we wrześniu  
 podstawy 
przedsiębiorczości 

        Krok w przedsiębiorczość               Tomasz Rachwała 
                                                                 Zbigniew Makieła 

 informacja we wrześniu   
informatyka Podręcznik  we wrześniu   informacja we wrześniu   
edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Żyję i działam bezpiecznie ( zakres 
podstawowy) 

Jarosław Słoma  informacja we wrześniu  
religia Chodźmy razem. 3 Ks. Władysław Kubik, 

Wydawnictwo WAM, 
Księża Jezuici 

 

W świecie, 
Notes ucznia  

Zbigniew Marek SJ (red.), 
Anna Walulik CSFN, 
Wydawnictwo WAM, 

Księża Jezuici 

  

 przedmioty zawodowe dla zawodu 
Mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych 

BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy W. Bukała 
K. Szczęch 

WSiP 

  

1 
 



 

język obcy zawodowy ----------------------------------------- informacja we wrześniu  

 
maszyny rolnicze (do uzgodnienie we wrześniu)   informacja we wrześniu    

pojazdy rolnicze (do uzgodnienie we wrześniu)   informacja we wrześniu    

przepisy ruchu drogowego 
kat. B 

---------------------------  informacja we wrześniu  

przepisy ruchu drogowego 
kat. T 

(do uzgodnienie we wrześniu) --------------------------  informacja we wrześniu    

podstawy rolnictwa brak podręcznika  
------------------------ 

 informacja we wrześniu    
wybrane zagadnienia z 
techniki rolniczej 

---------------------   informacja we wrześniu    
kompetencje społeczne 

 
Kompetencje personalne i 

społeczne 
Anna Krajewska  informacja we wrześniu    

podstawy techniki brak podręcznika --------------------------  informacja we wrześniu    
obróbka materiałów brak podręcznika   informacja we wrześniu    
eksploatacja pojazdów 
rolniczych 

------------------   informacja we wrześniu    

eksploatacja maszyn 
rolniczych 

----------------------   informacja we wrześniu    
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