
 
 

TECHNIKUM ORGANIZACJI TURYSTYKI 5-letnie  

przedmiot 
klasa1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 

podręcznik autor/wydaw. podręcznik autor/wydaw. podręczni
k 

autor/wyda
w 

podręcznik autor/wydaw. podręcznik autor/wydaw. 

j. polski 
Język polski, podręcznik dla 

szkół ponadpodstawowych, cz.1 

Urszula Jagiełło, 
Renata Janicka- 

Szyszko, Magdalena 
Steblecka-Jankowska , 

wyd. Operon 

Język polski, 
podręcznik dla 

szkół 
ponadpodstawowyc
h,Linia 1,Klasa 1, 
cz.2, Klasa 2, cz.1 

Urszula Jagiełło, 
Renata Janicka- 

Szyszko, 
Magdalena 

Steblecka-Jankows
ka , wyd. Operon 

      

j. niemiecki 
 
 

Welttour Deutsch 1 
 

S. Mróz – 
Dwornikowska/ Nowa 

Era 

Welttour Deutsch 2 
(kontynuacja) 

S. Mróz – 
Dwornikowska/ 
Nowa Era 

    

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

 

j. angielski 

 
Vision 2 podręcznik i zeszyt 

ćwiczeń 

 
E. Sharman,  M. 

Duckworth/Oxford 
 
 

Vision 2 
podręcznik i zeszyt 

ćwiczeń 

E. Sharman,  M. 
Duckworth/Oxford 

      

muzyka 
 

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

 

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

 
 

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

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

historia 

Poznać przeszłość , podręcznik 
do historii dla LO i technikum, 

zakres podstawowy 

Marcin Pawlak, Adam 
Szweda, wyd. Nowa 

Era 

Poznać przeszłość2 
, podręcznik do 
historii dla LO i 

technikum, zakres 
podstawowy 

Adam Kucharski, 
Aneta 

Niewęgłowska, 
wyd. NOWA ERA 

  

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

wiedza o społeczeństwie 
 
 

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

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

podstawy 
przedsiębiorczości 

 
 

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

 informacja we 
wrześniu 

   

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

geografia „Oblicza geografii”  Wyd. Nowa Era,   informacja we 
wrześniu      ---------------------------- 



Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum, 
zakres podstawowy 

Roman Molarz, Marek 
Węckowski 

informacja we 
wrześniu 

biologia 

„Biologia na czasie 1” 

Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum, 
zakres podstawowy 

Wyd. Nowa Era,  

Anna Helmin, Jolanta 
Holeczek 

 
 informacja we 

wrześniu 

 
 

    
 
 
 
 

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

chemia 

Podręcznik  
we wrześniu 

 
 
 
 
 

 informacja we 
wrześniu  

  

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

fizyka 

Podręcznik ze zbiorem zadań dla 
liceum ogólnokształcącego i 
technikum "Odkryć fizykę" 
zakres podstawowy 

Wyd. Nowa Era  

Marcin Braun, 
Weronika Śliwa , 
części 1,2,3 

 informacja we 
wrześniu 

     

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

matematyka 

Matematyka z plusem  
podręcznik do klasy pierwszej 
liceum ogólnokształcącego i 
technikum 

Zakres rozszerzony 

Gdańskie 
Wydawnictwo 
Oświatowe 

 

 informacja we 
wrześniu 

 
 

  

  
 

  
 

informatyka 

Teraz bajty. Informatyka dla 
szkół ponadpodstawowych. 
Zakres podstawowy. Klasa I  

Grażyna Koba 
Migra 

Teraz bajty. 
Informatyka dla 

szkół 
ponadpodstawowyc

h. Zakres 
podstawowy. Klasa 

II 

Grażyna Koba 
Migra 

  

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

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Żyję i działam bezpiecznie (dla 
absolwentów szkół 

podstawowych) 
 

J. Słoma, Nowa Era ---------------------------------- -------------------------- ------------------------- ---------------------------- 

religia 

Chodźmy razem 3 Ks. Władysław Kubik, 
Wydawnictwo WAM, 

Księża Jezuici 
 

W Kościele, 
Notes ucznia  

 

Zbigniew Marek SJ 
(red.), 

Wydawnictwo 
WAM, 

      

https://www.migra.pl/oferta/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkol-ponadpodstawowych.-zakres-podstawowy.-klasa-ii/
https://www.migra.pl/oferta/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkol-ponadpodstawowych.-zakres-podstawowy.-klasa-ii/
https://www.migra.pl/oferta/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkol-ponadpodstawowych.-zakres-podstawowy.-klasa-ii/
https://www.migra.pl/oferta/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkol-ponadpodstawowych.-zakres-podstawowy.-klasa-ii/
https://www.migra.pl/oferta/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkol-ponadpodstawowych.-zakres-podstawowy.-klasa-ii/
https://www.migra.pl/oferta/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkol-ponadpodstawowych.-zakres-podstawowy.-klasa-ii/
https://www.migra.pl/oferta/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkol-ponadpodstawowych.-zakres-podstawowy.-klasa-ii/


Księża Jezuici 
 

organizowanie pracy 
małych zespołów  ………………………. …………….. -----------------------

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

- 

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

język obcy 
rozszerzony 

Niemiecki - Welttour  Deutsch 1 

(we wrześniu po podziale na 
grupy) 

S. Mróz – 
Dwornikowska/ Nowa 

Era 
Welttour Deutsch 2 

S. Mróz – 
Dwornikowska/ 
Nowa Era 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

 

------------- Angielski - Informacja we 
wrześniu po podziale na grupy 

  informacja we 
wrześniu   

 

 

BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy W.  Bukała K. 
Szczęch, WSiP -------------------------------- ----------------------------- ------------------ -------------------------------- 

kultura zawodu  ……………………... ……………. Kultura zawodu 
 

 
aut. A. Komosa 

 

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

podstawy turystyki Podstawy turystyki G. Leszka, WSiP Podstawy turystyki G.Leszka WSiP   ------------------------ -------------------------------- 

organizacja pracy 
małych zespołów 

…………………. ……………...  informacja we 
wrześniu  

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

sprzedaż imprez i 
usług turystycznych 

………………….. ………………… 
-------------------------------------------- ------------------------------ ----------------------- --------------------------------------- 

geografia turystyczna 
Geografia turystyczna 

- turystyka cz. I 

B. Steblik-Wlaźlak, 

L. Rzepka. Wyd. 
REA(WSiP) Rok 2014 

Geografia 
turystyczna 

cz. I 

B.Steblik 
L.Rzepka. wyd. 

WSiP 
----------------------------- ------------------------- -----------------------------------------

- 

projektowanie imprez 
i dóbr usług 
turystycznych 

Organizacja imprez i usług 
turystycznych cz.2 

Iwona Michniewicz 
Maria Peć, Wyd. WSiP 

(REA) 

Organizacja imprez 
i usług 

turystycznych cz.2 

Iwona 
Michniewicz, 

Maria Peć 
Wyd. WSiP 

  

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



język obcy w 
turystyce 

(podział we wrześniu) 

 

MitBeruf auf Deutsch Profil 
turystyczno-gastronomiczny 

 
 

A.Kujawa, M. Stina 
Nowa Era 

 

 

 
MitBeruf auf 

Deutsch Profil 
turystyczno-gastron

omiczny 

(kontynuacja) 
 
 

Tourism 
(kontynuacja) 

A.Kujawa, M. 
Stina Nowa Era 

 

 
 
 
 
 

Virginia Evans, 
Express Publishing 

  
 
 
 
 

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

 
Tourism Evans/Express 

Publishing 
kalkulowanie kosztów 
imprez  i usług 
turystycznych 

Informacja  we wrześniu  

……………... 

Informacja w 
wrześniu 

 
 

…………. ------------------------------- --------------------------------------
- ---------------------------------------- 

rezerwacja usług i 
imprez turystycznych 

Rezerwacja imprez i usług 
turystycznych 

Mariola Milewska 

wyd.WSiP 

Rezerwacja imprez 
i usług 

turystycznych 

Mariola Milewska 
Wyd. WSiP 

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

organizowanie 
informacji 
turystycznej 

 

…………………………………….. 

 

…….. 

 
 

………. 

  

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

 

sprzedaż imprez i 
usług turystycznych 

 

…………………… 

 

…………………….. 

 
 

…... 

 
 

……...    ------------- 

 
 


