
KLASA III   TECHNIK INFORMATYK PODRĘCZNIKI 2021/2022 

(na podbudowie gimnazjum) 

j.polski „Ponad słowami”  podręcznik do języka polskiego dla liceum 

ogólnokształcącego i technikum klasa 2 cz. II 

matematyka: „Matematyka w otaczającym nas świecie 2I 3” zakres 

podstawowy i rozszerzony, wydawnictwo Podkowa  

j. angielski (I język)grupaI:Focus 2 kontynuacja + Focus 3, wyd. 

Pearson, p. Keilly, A. Tkacz. 

Grupa II: Focus 4 kontynuacja, wyd. Pearson, p. Keilly, A. Tkacz. 

j. niemiecki (II język): Alles klar 2, wyd. WSiP 

j.rosyjski): „Nowyje wstriaczi 2”, wydawnictwo WSiP,  M. Zybert, 

informatyka: Informatyka Europejczyka cz. 1 zakres rozszerzony, wyd. 

Helion, G. Zawadzka 

historia i społeczeństwo: Poznać przeszłość - Wojna i wojskowość., 

Poznać przeszłość- Europa i świat. Wyd. Nowa Era 

Religia brak 

Bezpieczeństwo i higiena pracy:  „Bezpieczeństwo i higiena pracy”wyd. 

WSiP, Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch. 

Eksploatacja urządzeń sieciowych: cz. 3 Projektowanie i wykonywanie 

lokalnych sieci komputerowych, kwalifikacja EE.08 ; Montaż i eksploatacja 

systemów komputerowych urządzeń peryferyjnych i sieci, wyd. Helion, B. 

Halska, P. Bensel 

Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi: cz.4 

Administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi, kwalifikacja EE.08 , 

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych urządzeń peryferyjnych i 

sieci, B. Halska, P. Bensel, wyd. Helion 

Język obcy zawodowy: informacja we wrześniu 

Projektowanie stron internetowych: cz. 1 Tworzenie stron 

internetowych, kwalifikacja EE.09; Programowanie tworzenie i 

administrowanie stronami internetowymi i bazami danych, J. Pokorska, 

wyd. Helion 

 



Projektowanie i administrowanie bazami danych: cz. 3 Tworzenie i 

administrowanie bazami danych, kwalifikacja EE.09; Programowanie, 

tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.  

J. Pokorska; wyd. Helion 

Przygotowanie stanowisk komputerowych do pracy:  Montaż i 

eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, 

wyd. Helion, cz. 1, T. Kowalski, T. Orkisz 

Naprawa urządzeń techniki komputerowej: Montaż i eksploatacja 

systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, wyd. Helion, 

cz. 1, T. Kowalski, T. Orkisz 

Pracownia montażu i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej: :  

cz. 4 Tworzenie aplikacji internetowych. Kwalifikacja EE.09; 

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i 

bazami danych, J. Pokorska, wyd. Helion 

 

Programowanie aplikacji internetowych: cz. 3 Projektowanie i 

wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, kwalifikacja EE.08 ; Montaż 

i eksploatacja systemów komputerowych urządzeń peryferyjnych i sieci, 

wyd. Helion, B. Halska, P. Bensel 

 

Pracownia projektowania i administrowania bazami danych 

cz. 3 Tworzenie i administrowanie bazami danych, kwalifikacja EE.09; 

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i 

bazami danych. J. Pokorska; wyd. Helion 

 


