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SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 

przedmiotów zawodowych dla  
Branżowej Szkoły I stopnia- po gimnazjum 

na rok szkolny 2021 /2022 
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Wykaz podręczników w klasach trzecich BSI stopnia –  
po gimnazjum  

 
  

PRZEDMIOT AUTOR I TYTUŁ  WYDAWNICTWO  

Język obcy zawodowy: 

cukiernik 

R. Sarna, K.Sarna 

Język angielski w gastronomii 
WSiP 

Język obcy zawodowy: 

operator procesów 

introligatorskich 

Materiały własne nauczyciela  

Język obcy zawodowy: 

kucharz 

R. Sarna, K.Sarna 

Język angielski w gastronomii 
WSiP 

Język obcy zawodowy: 

mechanik pojazdów 

samochodowych 

Materiały własne nauczyciela  

Język obcy zawodowy: 

monter zabudowy i robót 

wykończeniowych 

w budownictwie 

Materiały własne nauczyciela  

Język obcy zawodowy: 
pracownik pomocniczy 

obsługi hotelowej 

P. Tłusty, D. Machowiak Genau 

Język angielski zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej 

Klett 

WSiP 

Język obcy zawodowy: 

sprzedawca 

M. Prekiel 

Jezyk angielski zawodowy 
eMPi2 

*programy dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów 
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Wykaz podręczników z przedmiotów zawodowych BSI stopnia - 

po gimnazjum  
 

 

PRZEDMIOT AUTOR I TYTUŁ  WYDAWNICTWO  

Przedmioty zawodowe 
dla zawodu: 

cukiernik 

M.Kaźmierczak 
„Technologie produkcji cukierniczej „ 

K.Kocierz 
„Technika w produkcji cukierniczej” 

W. Burała 
„ Bezpieczeństwo i higiena pracy” 

REA 

Przedmioty zawodowe 
dla zawodu:  

elektromechanik 

A. Bielawski, W. Kuźma 
„Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych”  

J. Grygiel, A. Bielawski 
„Konserwacja maszyn 

 i urządzeń elektrycznych” 

WSiP 

Przedmioty zawodowe 
dla zawodu: 
elektronik 

A. Tąpolska  
„Podstawy elektroniki w praktyce 

 cz. 1 i 2”  
P. Golonko 

„Montaż oraz instalowanie układów 
 i urządzeń elektronicznych cz.1 i 2” 

  

WSiP 

Przedmioty zawodowe 
dla zawodu: 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

Marian Dąbrowski, Stanisław Kowalczyk, Grzegorz 
Trawiński  

„Diagnostyka pojazdów samochodowych” 
 

Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk  
„Naprawa pojazdów samochodowych” 

WSiP 
 
 

WSiP 

Przedmioty zawodowe 
dla zawodu:  

operator procesów 
introligatorskich 

S. Magdzik  
„Podstawy poligrafii” 

"Materiałoznawstwo dla szkół poligraficznych" 
"Ćwiczenia laboratoryjne z technologii introligatorstwa 

przemysłowego" 
Teresa Gorzelany, Wiesława Aue 

"Prowadzenie działalności gospodarczej " 

WSiP 

http://sklep.wsip.pl/autorzy/artur-bielawski-213793/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/waclaw-kuzma-213804/
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Wykaz podręczników z przedmiotów zawodowych BSI stopnia - 
po gimnazjum  

 

 

 

 

 

PRZEDMIOT AUTOR I TYTUŁ  WYDAWNICTWO  

Przedmioty zawodowe 
dla zawodu: 

pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej 

M. Halama 
„ Technologia prac w obiektach hotelarskich”, 
„ Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej” 

W.Drogoń, B. Granecka-Wrzosek 
„ Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe” 

B. Granecka-Wrzosek 
„Usługi żywieniowe w hotelarstwie” 

W.Burała 
„ Bezpieczeństwo i higiena pracy” 

Halama 
 

 
WSiP 

Przedmioty zawodowe 
dla zawodu:  

pracownik pomocniczy 
fryzjera 

 
 
 
 
 
 
 

 

Przedmioty zawodowe 
dla zawodu:  
introligator 

S. Magdzik 
„ Podstawy poligrafii” 

„ Materiałoznawstwo do szkół poligraficznych” 
„ Ćwiczenia laboratoryjne z technologii introligatorstwa 

przemysłowego” 
W. Bukała, K. Szczęch 

„Bezpieczeństwo i higiena pracy” 

WSiP 

Przedmioty zawodowe 
dla zawodu:  

kucharz 

A.Kmiołek 

” Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.” Cz.1,2,3 

„Sporządzanie napojów i potraw.”; „Organizacja 

produkcji gastronomicznej.” 

Wyposażenie zakładów gastronomicznych”. 

WSiP 

Przedmioty zawodowe 
dla zawodu:  

 monter zabudowy i 
robót 

wykończeniowych 
w budownictwie 

K.Podawca 
„Zarys budownictwa ogólnego” 

T.Maj 
„Dokumentacha techniczna” 

Z.Wolski 
”Technologia- roboty malarskie i tapeciarskie” 

WSiP 

Przedmioty zawodowe 
dla zawodu: 

 piekarz 

Magazynowanie surowców piekarskich 
Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów 

piekarskich 
Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek 

pieczywa 
Przygotowanie pieczywa do dystrybucji 

WSiP 

*programy dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznió 


