
 

 
TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

przedmiot 
klasa1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 

podręcznik autor/wydaw. Podręcznik autor/wydaw. Podręcznik autor/wydaw. Podręcznik autor/wydaw. 

j. polski   

Język 
polski„Odkrywamy na 

nowo”. , cz. 2 
(renesans, barok, 

oświecenie) 

R.Janicka-Szyszko, 
M. Steblecka-Jankowska/ 

OPERON 
 

    

j. niemiecki 
  Meine Welttour 2 

(kontynuacja) 
S. Mróz – 

Dwornikowska/ Nowa 
Era 

    

j. angielski   Vision 2 podręcznik i 
zeszyt ćwiczeń 

E. Sharman,  M. 
Duckworth/Oxford 

    

wiedza o kulturze 

  

Spotkania z kulturą 

 
Wydawnictwo Nowa 

Era  
Monika Bokiniec i 

zespół 
 

  

historia   „Poznać przeszłość. 
Wiek XX” 

Stanisław Roszak, 
Jarosław Kłaczkow/ 

NOWA ERA 

  

wiedza o 
społeczeństwie   -------------------------- ----------------------   
podstawy 
przedsiębiorczości 

  Ekonomia stosowana 
+ ćwiczenia 

Fundacja Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości 

…………………… ……………………. 
geografia   ----------- -------------   
biologia   ------------------ --------------   
chemia   ------------- ----------------   
fizyka   ----------------------------   
matematyka 

  Kontynuacja 
podręcznika z klasy I   

    

informatyka   -------------------------------   

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

  Żyję i działam 
bezpiecznie (dla 

absolwentów szkół 
podstawowych) 

J. Słoma, Nowa Era 
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religia 

   
W świecie, 
Notes ucznia dla II 
klasy liceum oraz II i III 
technikum 
 
 

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

  
 

    

historia i 
społeczeństwo 

   
-------------------- 

 
--------------------- 

    

matematyka 
rozszerzona 

   
Kontynuacja 

podręcznika z klasy I  

     

Kultura zawodu   ------------------------- ----------------------- ----------------------------- --------------------------- 

BHP   
------------------ ---------------------- 

----------------------- -------------------- ------------------------------- 

podstawy architektury 
krajobrazu 

  Podstawy architektury 
krajobrazu cz.I, cz. II 

Hortpress 
E. Gadomska i zespół     

język obcy zawodowy   ----------------------- -------------------------   

rośliny ozdobne   

Rośliny ozdobne w 
architekturze 

krajobrazu, cz.III, 
cz.IV 

Rośliny ozdobne w 
architekturze 

krajobrazu, cz.V 

P.Latocha 

Hortpress 

 

A.Nizińska, A.Maśka, 
E.Gadomska 

Hortpress 

  

produkcja roślin 
ozdobnych   

Rośliny ozdobne w 
architekturze 

krajobrazu,  cz.II 
(kontynuacja z klasy 

pierwszej) 
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Urządzanie i 
pielęgnacja terenów 

zieleni,  cz.III 

 

B.Fortuna-Antoszkiewi
cz, E.Gadomska, 

K.Gadomski 

Hortpress 

 
projekty obiektów 
architektury 
krajobrazu 

  Podstawy architektury 
krajobrazu cz.I, cz. II 

Hortpress 
E. Gadomska i zespół    

przepisy ruchu 
drogowego 

  ---------------------- ---------------------------     

pracownia małej 
architektury 
krajobrazu 

  
Podstawy architektury 
krajobrazu cz. III 
 

Podstawy 
kosztorysowania w 

architekturze krajobrazu  

Hortpress 
E. Gadomska i zespół 
 
 
 
K.Jóźwik,  Jaworska 

Hortpress 

 

    

obiekty małej 
architektury 
krajobrazu 

  
-------------------------- ----------------------------     

prace w obiektach 
architektury 
krajobrazu 

  
---------------------------- -----------------------------     

pracownia kompozycji   ----------------------------- -----------------------------     
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