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Kształcimy zawodowo!
Największa oferta publikacji 
przygotowujących do pisemnej 
i praktycznej części egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie.
•	Oferta dla uczniów szkół zawodowych i techników, 

a także słuchaczy kursów zawodowych 
oraz uczestników wszelkich form kształcenia 
ustawicznego

•	Publikacje do 40 zawodów i 48 kwalifikacji   

•	Podręczniki z aprobatą MEN

•	Seria „Pracownie” – publikacje do praktycznej 
nauki zawodu

•	Repetytoria i testy egzaminacyjne 

•	Testy i zadania praktyczne do egzaminu 
zawodowego

•	Zeszyty ćwiczeń do nauki języków obcych 
zawodowych 

•	Publikacje zawierające wiadomości 
wspólne dla wszystkich zawodów 

•	Materiały metodyczne dla nauczycieli 
w Klubie Nauczyciela

  59  
nowości 

na rok szkolny 
2016 / 2017
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Drodzy Nauczyciele!
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
od lat aktywnie wspierają nauczycieli 
i uczniów szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe. Od roku 2012 oddaliśmy 
w Państwa ręce ponad 200 nowych 
podręczników i programów nauczania. 
Część z tych publikacji to zakupione 
przez nas tytuły wydawnictwa REA.  
Na rok szkolny 2016/2017 proponujemy 
59 kolejnych publikacji opracowanych 
zgodnie z nową podstawą programową. 
Wszystkie nowe pozycje wraz 
z terminami ukazania się znajdą Państwo 
w naszym katalogu.

 

Co proponujemy?

•  Nowe podręczniki do takich zawodów, 
jak: piekarz, technik organizacji 
reklamy, technik mechatronik / monter 
mechatronik, technik elektronik / 
monter elektronik oraz operator 
obrabiarek skrawających.

•  Nowe serie podręczników poświęcone 
tematyce:

– bezpieczeństwa i higieny pracy 
w branżach: budowlanej, hotelarskiej, 
samochodowej, mechanicznej, 
fryzjersko-kosmetycznej, 
gastronomicznej oraz elektrycznej;

– podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej w branżach: 
budowlanej, samochodowej, 
mechanicznej oraz elektronicznej, 
informatycznej i elektrycznej. 

•  Zeszyty ćwiczeń do nauki języka 
obcego zawodowego (angielskiego 
i niemieckiego) dla zawodu technik 
logistyk / spedytor.

•  Kolejne podręczniki do nauki  
zawodów: monter zabudowy  
i robót wykończeniowych 
w budownictwie,  
technik elektryk i technik mechanik.

•  Zestaw e-poradników metodycznych 
dla nauczycieli do nauki zawodów: 
piekarz, operator obrabiarek 
skrawających, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, 
technik organizacji reklamy, technik 
mechatronik / monter mechatronik, 
technik elektronik / monter elektronik. 

•  Kontynuację cieszących się dużym 
zainteresowaniem serii:  
Pracownie (do praktycznej nauki 
zawodu), Repetytoria (pomoc 
w przygotowaniu do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie) oraz Testy i zadania 
egzaminacyjne (opracowane 
zgodnie z nową formułą egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie). 

Zachęcamy także do odwiedzenia naszej 
strony internetowej:  
http://www.wsip.pl/oferta/wydawnictwa-zawodowe/

Aby uzyskać dostęp do bezpłatnego 
programu nauczania i innych materiałów 
pomocnych w pracy nauczyciela, należy 
wejść na stronę internetową WSiP, 
zarejestrować się w serwisie uczę. pl 
i pozostawić swoje dane (m.in. imię 
i nazwisko, nauczane przedmioty, adres 
szkoły, numer telefonu, adres e-mail)  
– patrz: str. 148-152.

Zapraszamy do lektury naszego katalogu.

Z poważaniem

Artur Dzigański

Kierownik Zespołu Kształcenia Zawodowego
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 

Spółka Akcyjna 
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Jesteśmy do Twojej dyspozycji 

WYGODNY I SZYBKI DOSTĘP DO OFERTY PUBLIKACJI ZAWODOWYCH: 

•	 	wsip.pl	–	informacje	o	publikacjach	zawodowych	WSiP	

•	 	sklep.wsip.pl	–	aktualna	oferta	publikacji	zawodowych

•	 	infolinia	–	bezpośredni	kontakt	z	pracownikiem	wydawnictwa

•	 	pomoc konsultanta	zespołu	kształcenia	zawodowego

PRACOWNIK INFOLINII	

•	odpowie	na	pytania	

•	skontaktuje	z	konsultantem	

•	przekieruje	do	odpowiedniego		
pracownika	wydawnictwa	

INFOLINIA 801 220 555 

KONSULTANT ZESPOŁU  
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	

•	wyjaśni	wątpliwości

•	zaprezentuje	publikacje	

•	wskaże	najlepszą	ofertę

•	pomoże	w	wyborze		
podręczników
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•	informacja	o	wszystkich	publikacjach	zawodowych	WSiP,		
w	tym	o	nowościach	i	zapowiedziach

•	informacja	o	ofertach		
specjalnych

•	możliwość	obejrzenia		
fragmentów	podręczników

•	przekierowanie		
do	Klubu	Nauczyciela

•	zestawienie	podręczników		
do	starej	i	nowej	podstawy		
programowej

•	informacja	o	cenach	i	dostępności	publikacji	

•	informacja	o	rabatach	i	promocjach	

•	informacja	o	warunkach		
zakupu	i	dostawy

•	wygodny	i	prosty	sposób		
składania	zamówień	

•	możliwość	wyboru		
sposobu	płatności

•	bezpłatna	dostawa		
w	przypadku	zamówienia		
powyżej	70	zł	

sklep.wsip.pl
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Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne polecają publikacje do nauki zawodów  
betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie oraz technik budownictwa, przygotowane zgodnie z nową 

podstawą programową. Uwzględniają one przedstawione poniżej efekty kształcenia oraz 
pozwalają na dobre przygotowanie się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 
przeprowadzanego wg nowej formuły (w ramach poszczególnych kwalifikacji). 

1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
•	 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)
•	 Kompetencje personalne i społeczne (KPS)
•	 Organizacja pracy małych zespołów (OMZ)
•	 Język obcy zawodowy (JOZ)
•	 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

2. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów branży budowlanej:
•	 PKZ (B.c.), PKZ (B.k.) – umiejętności stanowiące podstawę kształcenia w zawodach  

betoniarz-zbrojarz, technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie oraz murarz-tynkarz

3.  Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach:

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
KWALIFIKACJA B.5. MONTAŻ SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY
•	 Część 1: Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji 

dachowych w systemie suchej zabudowy
•	 Część 2: Montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy

KWALIFIKACJA B.6. WYKONYWANIE ROBÓT MALARSKO-TAPECIARSKICH
•	 Część 1: Wykonywanie robót malarskich
•	 Część 2: Wykonywanie robót tapeciarskich

TECHNIK BUDOWNICTWA / BETONIARZ-ZBROJARZ
KWALIFIKACJA B.16. WYKONYWANIE ROBÓT ZBROJARSKICH I BETONIARSKICH 
•	 Część 1: Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu 
•	 Część 2: Montaż zbrojenia w deskowaniach 
•	 Część 3: Wykonywanie mieszanek betonowych 
•	 Część 4: Betonowanie i pielęgnacja betonu 

TECHNIK BUDOWNICTWA / MURARZ-TYNKARZ
KWALIFIKACJA B.18. WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH 
•	 Część 1: Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych 
•	 Część 2: Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych 
•	 Część 3: Wykonywanie tynków 
•	 Część 4: Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych 

TECHNIK BUDOWNICTWA 
KWALIFIKACJA B.30. SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI  
PRZETARGOWEJ 
•	 Część 1: Sporządzanie kosztorysów 
•	 Część 2: Przygotowywanie dokumentacji przetargowej 

KWALIFIKACJA B.33. ORGANIZACJA I KONTROLOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
•	 Część 1: Organizacja i przygotowanie budowy 
•	 Część 2: Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego
•	 Część 3: Organizowanie i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych 
•	 Część 4: Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
•	 Część 5: Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych 

Każdy nauczyciel korzystający z publikacji WSiP do nauki zawodów technik budownictwa, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie oraz betoniarz-zbrojarz i murarz-tynkarz uzyska dostęp do bezpłatnego programu nauczania 
z poradnikiem metodycznym do kształcenia w tym zawodzie (wersja PDF dostępna w Klubie Nauczyciela pod adresem  
uczę.pl). Materiał ten opracowali autorzy i eksperci WSiP. Ma on pomóc nauczycielom w realizacji założeń nowej podstawy 
programowej.

Branża budowlana
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Pracownie – publikacje  
do praktycznej nauki zawodu 

BRANŻA BUDOWLANA

Renata Solonek, Robert Pyszel
PRACOWNIA BUDOWLANA. MURARZ-TYNKARZ. TECHNIK 
BUDOWNICTWA. KWALIFIKACJA B.18. PRAKTYCZNA NAUKA 
ZAWODU

Publikacja przeznaczona do kształcenia praktycznego 
w zawodach murarz-tynkarz i technik budownictwa, 
realizująca treści z zakresu kwalifikacji B.18 (Wykonywanie 
robót murarskich i tynkarskich), do wykorzystania podczas 
zajęć w pracowniach. Sprawdza umiejętności związane z wykonywaniem 
zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, murowanych 
ścian, stropów, nadproży, sklepień, słupów, filarów i kominów, tynków 
wewnętrznych i zewnętrznych, robót murarskich podczas remontowania 
murowanych konstrukcji budowlanych oraz robót rozbiórkowych tych 
konstrukcji. Kładzie również nacisk na sprawdzenie wiedzy dotyczącej 
sporządzania przedmiaru robót i kalkulacji kosztów wykonania 
prac budowlanych, a także bezpieczeństwa pracy w pracowni oraz 
właściwego doboru sprzętu do realizowanych zadań. Po każdym 
rozdziale zamieszczono karty pracy zawierające zadania praktyczne 
do samodzielnego wykonania.

KWALIFIKACJA B.18
161125
Termin wydania: III kwartał 2016

Nowość
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Repetytoria i testy 
egzaminacyjne  
Egzamin zawodowy

REPETYTORIA I TESTY EGZAMINACYJNE. EGZAMIN ZAWODOWY

Mirosława Popek, Renata Solonek, Robert Pyszel
REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
MURARZ-TYNKARZ. TECHNIK BUDOWNICTWA. KWALIFIKACJA B.18 

Publikacja pomaga uczniowi opanować wiadomości dotyczące 
kwalifikacji B.18 (Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich) 
i przygotować się do egzaminu zawodowego z tej kwalifikacji. 
Wskazuje mu najważniejsze zagadnienia, a także umożliwia weryfikację 
zapamiętanych wiadomości dzięki rozwiązywaniu testów. Zadania 
praktyczne z dołączonymi propozycjami ich rozwiązania ułatwiają 
opanowanie umiejętności związanych z usługami murarskimi 
i tynkarskimi. Publikacja jest szczególnie cenna dla osób przystępujących 
eksternistycznie do egzaminu, a także dla murarzy-tynkarzy 
oraz techników budownictwa rozpoczynających pracę w zawodzie.

KWALIFIKACJA B.18 
165352
W sprzedaży



8 wsip.pl sklep.wsip.pl

Testy i zadania praktyczne  
Egzamin zawodowy

Wojciech Wojtkowiak, Mirosław Kozłowski
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK BUDOWNICTWA. BETONIARZ-ZBROJARZ. 
KWALIFIKACJA B.16. WYKONYWANIE ROBÓT ZBROJARSKICH 
I BETONIARSKICH

Publikacja zawiera 5 zestawów testowych przygotowujących 
do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację 
B.16 (Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich) 
w zawodach betoniarz-zbrojarz i technik budownictwa. Każdy 
zestaw składa się z 40 zadań testowych i zadania praktycznego 
z propozycją jego rozwiązania, sprawdzających wiedzę 
i umiejętności z zakresu 
kwalifikacji B.16. Zadania 
przygotowano zgodnie 
ze standardami wymagań 
egzaminacyjnych. Na końcu 
publikacji zamieszczono klucz 
odpowiedzi.

Renata Solonek, Robert Pyszel
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
W BUDOWNICTWIE. KWALIFIKACJA B.5. MONTAŻ 
SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY 

W publikacji zamieszczono 5 zestawów testowych 
przygotowujących do egzaminu zawodowego 
potwierdzającego kwalifikację B.5 (Montaż 
systemów suchej zabudowy) w zawodzie monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Każdy 
zestaw składa się z 40 zadań testowych i zadania praktycznego, 
sprawdzających wiedzę 
i umiejętności z zakresu 
zdawanej kwalifikacji. 
Na końcu publikacji 
zamieszczono klucz 
odpowiedzi do testów. 
Do każdego zadania 
praktycznego dołączono 
propozycję jego rozwiązania. 
Publikacja umożliwia także 
zapoznanie się z nowymi 
przepisami i wymaganiami 
egzaminacyjnymi.

KWALIFIKACJA B.5
165358
W sprzedaży

KWALIFIKACJA B.16
165309
W sprzedaży

BRANŻA BUDOWLANA

Nowość
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Ewa Czechowska
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN 
ZAWODOWY. TECHNIK BUDOWNICTWA. KWALIFIKACJA 
B.30. SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW ORAZ 
PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

Publikacja zawiera 5 zestawów testowych przygotowujących 
do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację B.30 
(Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie 
dokumentacji przetargowej) w zawodzie technik 
budownictwa. Każdy zestaw składa się z 40 zadań 
testowych i zadania praktycznego, sprawdzających wiedzę 
i umiejętności z zakresu 
kwalifikacji B.30. 
Na końcu publikacji 
zamieszczono klucz 
odpowiedzi.

Ewa Czechowska
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK BUDOWNICTWA. KWALIFIKACJA B.33. 
ORGANIZACJA I KONTROLOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Publikacja zawiera 5 zestawów testowych przygotowujących 
do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację B.33 
(Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych) 
w zawodzie technik budownictwa. Każdy zestaw składa się 
z 40 zadań testowych i zadania praktycznego z propozycją 
jego rozwiązania, sprawdzających wiedzę i umiejętności 
z zakresu kwalifikacji B.33. Zadania przygotowano zgodnie 
ze standardami wymagań 
egzaminacyjnych. 
Na końcu publikacji 
zamieszczono klucz 
odpowiedzi. 

Renata Solonek, Robert Pyszel
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. TECHNIK BUDOWNICTWA. 
MURARZ-TYNKARZ. KWALIFIKACJA B.18. WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH 
I TYNKARSKICH

Publikacja zawiera 5 zestawów testowych przygotowujących do egzaminu zawodowego 
potwierdzającego kwalifikację B.18 (Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich) 
w zawodach murarz-tynkarz i technik budownictwa. Każdy zestaw składa się z 40 zadań 
testowych i zadania praktycznego z propozycją jego rozwiązania, sprawdzających wiedzę 
i umiejętności z zakresu kwalifikacji B.18. Zadania przygotowano zgodnie ze standardami 
wymagań egzaminacyjnych. Na końcu publikacji zamieszczono klucz odpowiedzi. 

KWALIFIKACJA B.33
165306
W sprzedaży

KWALIFIKACJA B.18
165310
W sprzedaży

KWALIFIKACJA B.30
165336
W sprzedaży

TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY
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Tadeusz Maj
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY 
BUDOWLANEJ

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne 
dla wszystkich zawodów branży budowlanej w zakresie  
PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności 
gospodarczej). Omówiono w nim przepisy prawa dotyczące 
prowadzenia działalności gospodarczej, zasady działalności 
budowlanej na rynku, różne formy organizacyjno-prawne 
planowanej działalności gospodarczej oraz dokumenty niezbędne 
do jej uruchomienia i prowadzenia.

Efekty kształcenia wspólne 
dla zawodów branży 
budowlanej 

Małgorzata Karbowiak, Wanda Bukała
BHP W BRANŻY BUDOWLANEJ

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne 
dla wszystkich zawodów branży budowlanej w zakresie 
BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy). Omówiono w nim 
zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie 
budowlanym, kwestie odnoszące się do ergonomii pracy, 
podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy, źródła 
i czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz środki ochrony 
niezbędne do wykonywania zadań zawodowych.

161157
Termin wydania: III kwartał 2016

161158 
Termin wydania: II kwartał 2016

BRANŻA BUDOWLANA

Nowość

Nowość
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Anna Kusina, Marek Machnik
MONTAŻ OKŁADZIN ŚCIENNYCH I PŁYT PODŁOGOWYCH

Podręcznik do nauki zawodu monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, realizujący treści z zakresu 
drugiej części kwalifikacji B.5 (Montaż okładzin ściennych 
i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy). W książce 
omówiono rodzaje okładzin ściennych, płyt podłogowych oraz 
ich izolacji w systemie suchej zabudowy. Zaprezentowano 
wiedzę dotyczącą wykonywania okładzin ściennych i płyt 
podłogowych, wyznaczania miejsca montażu, przygotowania 
podłoża, doboru sprzętu i materiałów, a także rozpoznawania 
rodzajów uszkodzeń i metod ich naprawy. Opisano również, 
jak należy oceniać jakość wykonania montażu okładzin 
ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy, 
wykonać obmiar robót związany z tymi pracami oraz sporządzić 
ich rozliczenie. Liczne rysunki, schematy i zdjęcia ułatwią 
uczniom zrozumienie 
opisanych treści.

Anna Kusina, Marek Machnik
MONTAŻ ŚCIAN DZIAŁOWYCH, SUFITÓW PODWIESZANYCH 
ORAZ OBUDOWY KONSTRUKCJI DACHOWYCH

Podręcznik do nauki zawodu monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, realizujący treści z zakresu 
pierwszej części kwalifikacji B.5 (Montaż ścian działowych, 
sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji 
dachowych w systemie suchej zabudowy). W książce 
omówiono rodzaje systemów suchej zabudowy wnętrz oraz 
izolacji ścian działowych, sufitów podwieszanych i obudowy 
konstrukcji dachowych. Zaprezentowano wiedzę dotyczącą 
wykonywania ścian działowych, sufitów podwieszanych, 
obudowy konstrukcji dachowych oraz ich izolacji, a także 
rozpoznawania rodzajów uszkodzeń i metod ich naprawy. 
Opisano też, jak należy oceniać jakość wykonania montażu 
ścian działowych, sufitów podwieszanych i obudowy 
konstrukcji dachowych 
w systemie suchej 
zabudowy, wykonać 
obmiar robót związany 
z tymi pracami oraz 
sporządzić ich rozliczenie. 
Liczne rysunki, schematy 
i zdjęcia ułatwią uczniom 
zrozumienie opisanych 
treści.

Monter zabudowy 
i robót wykończeniowych 
w budownictwie

KWALIFIKACJA B.5.1
161123
Nr dop. 54/2015
W sprzedaży

KWALIFIKACJA B.5.2
161124
Nr dop. 55/2015
W sprzedaży

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
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JĘZYK OBCY ZAWODOWY

Marlena Kucz  
JĘZYK ANGIELSKI 
ZAWODOWY 
W BUDOWNICTWIE

Maria Ratajczak,  
Marlena Kucz 
JĘZYK NIEMIECKI 
ZAWODOWY 
W BUDOWNICTWIE

161107
W sprzedaży

161108
W sprzedaży

Zeszyty ćwiczeń do nauki języka zawodowego (angielskiego 
i niemieckiego) stosowanego w budownictwie obejmują następujące 
tematy: organizacja i przygotowanie robót budowlanych, klasyfikacja 
budynków, maszyny i urządzenia budowlane, statyka budowli, 
klasyfikacja zawodów budowlanych, wycena robót budowlanych, 
materiały budowlane, elementy i konstrukcje budowlane, roboty 
wykończeniowe i instalacyjne, działalność gospodarcza, przepisy 
BHP oraz zatrudnienie w budownictwie (umowa o pracę, rozmowa 
kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy). 

BRANŻA BUDOWLANA

Marek Machnik
WYKONYWANIE ROBÓT TAPECIARSKICH

Podręcznik do nauki zawodu monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie, 
realizujący treści z zakresu drugiej części 
kwalifikacji B.6 (Wykonywanie robót 
tapeciarskich). W publikacji omówiono rodzaje tapet 
i sposoby przygotowania podłoży pod różnego rodzaju tapety. 
Zaprezentowano wiedzę dotyczącą wykonywania robót 
tapeciarskich i zdobienia tapet różnymi technikami, a także 
rozpoznawania rodzajów uszkodzeń tapet i metod ich naprawy. 
Opisano również, jak należy oceniać jakość wykonania robót 
tapeciarskich, przygotować obmiar robót związany z tymi 
pracami oraz sporządzić ich rozliczenie. Liczne rysunki, schematy 
i zdjęcia ułatwią uczniom zrozumienie opisanych treści.

Anna Kusina
WYKONYWANIE ROBÓT MALARSKICH

Podręcznik do nauki zawodu monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części 
kwalifikacji B.6 (Wykonywanie robót malarskich). 
W publikacji omówiono rodzaje materiałów i podłoży 
malarskich, a także określono ich właściwości i zastosowanie. 
Zaprezentowano wiedzę dotyczącą wykonywania i zdobienia 
powłok malarskich oraz rozpoznawania rodzajów uszkodzeń 
powłok malarskich i metod ich naprawy. Opisano również, 
jak należy oceniać jakość wykonania robót malarskich, 
przygotować obmiar robót związany z tymi pracami oraz 
sporządzić ich rozliczenie. Liczne rysunki, schematy i zdjęcia 
ułatwią uczniom zrozumienie opisanych treści.

KWALIFIKACJA B.6.1 
161126
Termin wydania: II kwartał 2016

KWALIFIKACJA B.6.2
161127
Termin wydania: II kwartał 2016

Nowość
Nowość
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Tadeusz Maj
PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa, 
realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji B.30 
(Przygotowywanie dokumentacji przetargowej). W książce 
omówiono zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, 
wskazano sposoby rozróżniania dokumentów przetargowych 
oraz posługiwania się dokumentacją przetargową. Zwrócono 
również uwagę na zasady sporządzania specyfikacji 
warunków zamówienia i przygotowywania oferty na roboty 
budowlane. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi ćwiczeniami 
i przykładami oraz 
wydrukami z programu 
do kosztorysowania 
Norma Expert.  

Tadeusz Maj
SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa, realizujący 
treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji B.30 (Sporządzanie 
kosztorysów). Rodzaje kosztorysów i zasady ich sporządzania, 
sposoby posługiwania się dokumentacją projektową, zasady 
dokonywania przedmiaru i obmiaru robót budowlanych, 
metody sporządzania kosztorysów inwestorskich, zamiennych 
i powykonawczych – to zagadnienia opisane w książce. Wiedzę 
teoretyczną wsparto licznymi ćwiczeniami i przykładami 
wskazującymi sposoby jej praktycznego wykorzystania. 
Dodatkowym atutem 
książki są najnowsze 
wersje edukacyjne 
programów 
do kosztorysowania 
– Norma Pro i Norma 
Expert.

Technik budownictwa

KWALIFIKACJA B.30.1
161117
Nr dop. 28/2014
W sprzedaży

KWALIFIKACJA B.30.2
161118
Nr dop. 25/2014
W sprzedaży

TECHNIK BUDOWNICTWA
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Tadeusz Maj 
UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa, 
realizujący treści z zakresu czwartej części kwalifikacji B.33 
(Organizowanie i kontrolowanie robót związanych 
z utrzymaniem obiektów budowlanych). Prezentuje wiedzę 
związaną z zarządzaniem nieruchomościami, przestrzeganiem 
przepisów prawa budowlanego, rozpoznawaniem przyczyn 
i rodzajów uszkodzeń budynków, określaniem charakterystyk 
budynków wykonanych w różnych technologiach oraz 
organizacją robót remontowo-budowlanych. Wiadomości 
teoretyczne wsparto licznymi 
przykładami, ćwiczeniami 
i ilustracjami wskazującymi 
sposoby wykorzystania ich 
w praktyce.

Tadeusz Maj 
ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH 

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa, realizujący 
treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji B.33 (Organizowanie 
i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych). 
Prezentuje wiedzę związaną z wykonaniem robót tynkarskich, 
podłogowych i okładzinowych, malarskich, zastosowaniem 
suchej zabudowy i suchych tynków oraz odbiorem robót 
wykończeniowych i warunkami bezpiecznego wykonywania 
tych prac. Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi 
przykładami, ćwiczeniami 
i ilustracjami. 

Tadeusz Maj 
ORGANIZACJA I PRZYGOTOWANIE BUDOWY 

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji B.33 
(Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych związanych 
z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót 
ziemnych). Prezentuje wiedzę związaną z zagospodarowaniem 
placu budowy, wykonaniem prac ziemnych, kierowaniem 
budową, przygotowaniem i odczytaniem dokumentacji 
budowy oraz planowaniem robót budowlanych i transportu. 
Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi przykładami, 
ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby ich 
wykorzystania w praktyce. 

Tadeusz Maj 
ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT STANU SUROWEGO 

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa, realizujący 
treści z zakresu drugiej części kwalifikacji B.33 (Organizacja 
i kontrolowanie robót stanu surowego). Prezentuje wiedzę 
związaną z wykonaniem różnego rodzaju fundamentów, 
robót murarskich, stropów i dachów, izolacji, prac stolarskich 
i ślusarskich oraz odbiorem robót stanu surowego. Wiadomości 
teoretyczne wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami 
i ilustracjami wskazującymi sposoby wykorzystania ich 
w praktyce. 

KWALIFIKACJA B.33.2
161113
Nr dop. 25/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA B.33.4
161115
Nr dop. 17/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA B.33.1
161105
Nr dop. 7/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA B.33.3
161114
Nr dop. 24/2013
W sprzedaży

BRANŻA BUDOWLANA
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Mirosława Popek
KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Podręcznik przeznaczony dla uczniów kształcących się 
w zawodzie technik budownictwa na podbudowie  
kwalifikacji: B.16 (betoniarz-zbrojarz), B.18 (murarz-tynkarz), 
B.20 (monter konstrukcji budowlanych). Statyka sił, obciążenia 
konstrukcji budowlanych, układy statycznie wyznaczalne oraz 
zasady wymiarowania elementów konstrukcji to tylko niektóre 
zagadnienia omówione w podręczniku. Zawarte tu przykłady 
obliczeniowe i ćwiczenia oraz liczne rysunki i schematy 
ułatwiają uczniom zrozumienie treści teoretycznych.

Tadeusz Maj
RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa  
dla uczniów kształcących się na podstawie kwalifikacji B.16 
(betoniarz-zbrojarz), B.18 (murarz-tynkarz) oraz w zawodzie 
monter konstrukcji budowlanych (B.20). Prezentuje wiedzę 
i uczy umiejętności związanych z rozróżnianiem rodzajów 
rysunków budowlanych, stosowaniem norm budowlanych, 
zasadami wymiarowania i opisywania rysunków, czytania 
projektów budowlanych oraz korzystania w projektowaniu 
budowlanym z programów komputerowych. Wiadomości 
teoretyczne wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami 
i ilustracjami wskazującymi sposoby ich wykorzystania 
w praktyce. 

Tadeusz Maj 
ORGANIZACJA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa, realizujący 
treści z zakresu piątej części kwalifikacji B.33 (Organizowanie 
i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów 
budowlanych). Prezentuje wiedzę na temat rozbiórki 
obiektów budowlanych, przygotowania i przeprowadzenia 
robót rozbiórkowych czy prac wyburzeniowych. Wiadomości 
teoretyczne wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami 
i ilustracjami wskazującymi sposoby wykorzystania ich 
w praktyce. 

Mirosława Popek, Bożenna Wapińska
BUDOWNICTWO OGÓLNE

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa  
dla uczniów kształcących się na podbudowie kwalifikacji B.16 
(betoniarz-zbrojarz), B.18 (murarz-tynkarz) oraz w zawodzie 
monter konstrukcji budowlanych (B.20). Prezentuje wiedzę 
związaną z realizacją kolejnych etapów obiektów budowlanych 
zgodnie z przyjętą technologią, korzystaniem z przepisów 
prawnych (strony procesów inwestycyjnych, ochrona środowiska, 
ochrona ppoż.), stosowaniem materiałów budowlanych, 
rusztowań, sprzętu mierniczego oraz rozróżnianiem elementów 
konstrukcyjnych, elewacyjnych 
i wykończeniowych 
budynków. Wiadomości 
teoretyczne wsparto 
licznymi przykładami, 
ćwiczeniami i ilustracjami 
wskazującymi sposoby ich 
wykorzystania w praktyce.

161102
W sprzedaży

KWALIFIKACJA B.33.5
161116
Nr dop. 16/2013
W sprzedaży

161106
W sprzedaży

161101
W sprzedaży

TECHNIK BUDOWNICTWA
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Technik budownictwa
Murarz-tynkarz

Mirosława Popek 
WYKONYWANIE ZAPRAW MURARSKICH I TYNKARSKICH 
ORAZ MIESZANEK BETONOWYCH 

Podręcznik do nauki zawodów technik budownictwa dla uczniów 
kształcących się na podbudowie kwalifikacji B.18 i murarz-tynkarz 
z zakresu pierwszej części kwalifikacji B.18 (Wykonywanie 
zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych). 
Prezentuje wiedzę związaną z wykonywaniem zapraw 
murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, sporządzaniem 
przedmiaru robót oraz kalkulacją kosztów ich wykonania. Opisuje 
zasady posługiwania się dokumentacją projektową, normami, 
specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych 
oraz oceny jakości wykonania 
zapraw murarskich i tynkarskich, 
a także mieszanek betonowych. 
Wiadomości teoretyczne 
wsparto licznymi przykładami, 
ćwiczeniami i ilustracjami.

Mirosława Popek 
WYKONYWANIE MUROWANYCH KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Podręcznik do nauki zawodów technik budownictwa dla uczniów 
kształcących się na podbudowie kwalifikacji B.18 i murarz- 
-tynkarz z zakresu drugiej części kwalifikacji B.18 (Wykonywanie 
murowanych konstrukcji budowlanych). Prezentuje wiedzę 
związaną z wykonywaniem murowanych ścian, stropów, nadproży, 
sklepień, słupów, filarów i kominów, doborem i przygotowaniem 
materiałów, sprzętu i narzędzi oraz sporządzaniem przedmiaru 
robót i kalkulacją kosztów wykonania murowanych konstrukcji. 
Opisuje, jak należy rozróżniać rodzaje murowanych konstrukcji 
budowlanych, posługiwać się dokumentacją 
projektową, normami,  
specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz oceniać jakość 
wykonania murowanych  
konstrukcji budowlanych. 
Wiadomości teoretyczne 
wsparto licznymi przykładami, 
ćwiczeniami i ilustracjami.

KWALIFIKACJA B.18.1
161119
Nr dop. 37/2014
W sprzedaży

KWALIFIKACJA B.18.2
161120
Nr dop. 38/2014
W sprzedaży

Mirosława Popek 
WYKONYWANIE REMONTÓW ORAZ ROZBIÓRKI 
MUROWANYCH KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 

Podręcznik do nauki zawodów technik budownictwa dla uczniów 
kształcących się na podbudowie kwalifikacji B.18 i murarz-tynkarz 
z zakresu czwartej części kwalifikacji B.18 (Wykonywanie 
remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych). 
Prezentuje wiedzę związaną z wykonywaniem robót murarskich 
podczas remontowania murowanych konstrukcji budowlanych 
oraz robót rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych. 
Opisuje, jak należy oceniać jakość wykonania robót remontowych 
i rozbiórkowych murowanych 
konstrukcji budowlanych, 
wykonać obmiar robót 
związanych z remontowaniem 
i rozbiórką murowanych 
konstrukcji budowlanych 
oraz sporządzić ich rozliczenie. 
Wiadomości teoretyczne wsparto 
licznymi przykładami, ćwiczeniami 
i ilustracjami.

Mirosława Popek 
WYKONYWANIE TYNKÓW 

Podręcznik do nauki zawodów technik budownictwa dla uczniów 
kształcących się na podbudowie kwalifikacji B.18 i murarz- 
-tynkarz z zakresu trzeciej części kwalifikacji B.18 (Wykonywanie 
tynków). Prezentuje wiedzę związaną z wykonywaniem tynków 
wewnętrznych i zewnętrznych, wykańczaniem powierzchni 
tynkowanych, naprawą uszkodzeń tynków oraz przygotowaniem 
materiałów, sprzętu i narzędzi, sporządzaniem przedmiaru 
i obmiaru robót oraz kalkulacją kosztów wykonania tynków. 
Opisuje, jak należy rozróżniać rodzaje tynków, posługiwać 
się dokumentacją projektową, normami, 
specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz 
przygotowywać podłoże 
do wykonania tynków. 
Wiadomości teoretyczne 
wsparto licznymi przykładami, 
ćwiczeniami i ilustracjami.

KWALIFIKACJA B.18.3
161121
Nr dop. 39/2014
W sprzedaży

KWALIFIKACJA B.18.4
161122
Nr dop. 34/2014
W sprzedaży

BRANŻA BUDOWLANA
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TECHNIK BUDOWNICTWA. MURARZ-TYNKARZ

Technik budownictwa 
Betoniarz-zbrojarz
Mirosław Kozłowski
PRZYGOTOWANIE STALI ZBROJENIOWEJ DO MONTAŻU 

Podręcznik do nauki zawodów technik 
budownictwa i betoniarz--zbrojarz, omawiający zagadnienia 
z zakresu pierwszej części kwalifikacji B.16 (Przygotowanie 
stali zbrojeniowej do montażu). Prezentuje wiedzę związaną 
ze stosowaniem zasad organizacji procesów zbrojarskich, 
dokumentacji, wykonywaniem i odczytywaniem rysunków 
zbrojenia oraz zestawień stali zbrojeniowej. Uczy wykonywania 
przedmiaru robót zbrojarskich oraz przygotowywania kalkulacji 
kosztów. Opisuje też procesy dostarczania 
i odbioru stali zbrojeniowej, 
jej składowania, czyszczenia, 
prostowania, cięcia i gięcia. 
Wiadomości teoretyczne 
wsparto licznymi 
przykładami.

Mirosław Kozłowski
MONTAŻ ZBROJENIA W DESKOWANIACH

Podręcznik do nauki zawodów technik budownictwa 
i betoniarz-zbrojarz, omawiający zagadnienia z zakresu drugiej 
części kwalifikacji B.16 (Montaż zbrojenia w deskowaniach). 
Prezentuje wiedzę związaną z rozróżnianiem rodzajów stali 
zbrojeniowej, materiałów pomocniczych do montażu zbrojenia, 
narzędzi i sprzętu do montażu zbrojenia oraz ze sposobami 
łączenia prętów zbrojeniowych, siatki, szkieletów i metodami 
ich transportu. Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi 
przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami 
wskazującymi sposoby 
ich wykorzystania 
w praktyce. 

KWALIFIKACJA B.16.2
161111
Nr dop. 28/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA B.16.1
161103
Nr dop. 27/2013
W sprzedaży

Mirosław Kozłowski
WYKONYWANIE MIESZANEK BETONOWYCH 

Podręcznik do nauki zawodów technik budownictwa i betoniarz- 
-zbrojarz, omawiający zagadnienia z zakresu trzeciej części 
kwalifikacji B.16 (Wykonywanie mieszanek betonowych). 
Prezentuje wiedzę związaną z wykonywaniem zapraw, 
mieszanek betonowych i betonu na placu budowy, doborem 
składników zapraw i betonów oraz przestrzeganiem procesów 
prowadzących do otrzymania mieszanki betonowej o określonych 
właściwościach. Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi 
przykładami, ćwiczeniami.

KWALIFIKACJA B.16.3
161110
nr dop. 22/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA B.16.4
161112
Nr dop. 26/2013
W sprzedaży

Mirosław Kozłowski
BETONOWANIE I PIELĘGNACJA BETONU 

Podręcznik do nauki zawodów technik budownictwa i betoniarz-
-zbrojarz, omawiający zagadnienia z zakresu czwartej części 
kwalifikacji B.16 (Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
oraz pielęgnacja świeżego betonu). Prezentuje wiedzę związaną 
ze stosowaniem różnych rodzajów deskowań, sposobami 
zagęszczania mieszanki betonowej, metodami przyspieszania 
dojrzewania świeżego betonu, jego pielęgnacją, obmiarem 
robót betoniarskich oraz zasadami kontroli jakości mieszanki 
betonowej i betonu. Wiadomości teoretyczne 
wsparto licznymi przykładami, 
ćwiczeniami i ilustracjami.
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na uczę.pl 
MATERIAŁY METODYCZNE DOSTĘPNE NA UCZĘ.PL TO NOWOCZESNE  
NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 
•	  Profesjonalizm – materiały metodyczne przygotowane przez doświadczonych  

autorów i najwyższej klasy ekspertów.
•	  Nowoczesność – dostęp do materiałów online, możliwość zapisania  

na swoim nośniku lub wydrukowania. 
•	  Wygoda – łatwy i szybki dostęp do materiałów gotowych do wykorzystania  

podczas lekcji. 

KATEGORIE ZASOBÓW
•	Dokumentacja

✔ rozkłady materiału
✔ programy nauczania
✔  przedmiotowe systemy oceniania
✔  akty prawne, m.in. podstawy programowe

•	Diagnostyka 
✔  próbne arkusze egzaminacyjne 

•	 Lekcje 
✔ scenariusze lekcji 
✔  materiały pomocnicze, w tym klucze odpowiedzi do zadań z podręczników

•	Ocenianie 
✔  klucze odpowiedzi do zeszytów ćwiczeń z języków obcych zawodowych
✔  informacje o wymogach branżowych egzaminów zawodowych 

KSZTAŁCIMY ZAWODOWO!

Klub Nauczyciela  

to dostęp do wysokiej 

jakości materiałów 

dydaktycznych  

pomocnych w pracy  

nauczyciela. 
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Szybki  
i wygodny  
dostęp 
do materiałów 
metodycznych 
w Klubie 
Nauczyciela

Materiały dydaktyczne 
są dostępne  
online, można je 
także wydrukować 
i skopiować. 

Zasoby podzielono 
według branż, zawodów 
i kwalifikacji.

Materiały dydaktyczne 
uporządkowano 
według ich rodzaju. 

Zasoby Klubu są na 
bieżąco uzupełniane 
i aktualizowane. 

Układ materiałów 
metodycznych 
jest logiczny 
i przejrzysty. 
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DOŁĄCZ DO KLUBU NAUCZYCIELA
ZASOBY KLUBU SĄ DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW 
ZAWODOWYCH, KORZYSTAJĄCEGO Z PODRĘCZNIKÓW WSIP, KTÓRY ZAŁOŻYŁ 
KONTO NA UCZĘ.PL. 
Jak założyć konto? 

1.  Nauczyciel rejestruje się na www.uczę.pl. W tym celu klika przycisk Dołącz do Klubu i wypełnia 
formularz rejestracyjny.

2. Nauczyciel otrzymuje e-mail z linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie linku aktywuje konto. 

3.  W kolejnym e-mailu nauczyciel dostaje formularz, wypełnia go i odsyła do WSiP (skan na adres: 
newsletter@wsip.com.pl lub wydruk pocztą na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Dział Baz 
Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa). 

4.  WSiP weryfikuje uprawnienia. Po pozytywnej weryfikacji nauczyciel otrzymuje dostęp do zasobów 
Klubu Nauczyciela. 

5.  Nauczyciel dostaje e-mail z informacją o aktywowaniu dostępu do zasobów Klubu Nauczyciela. Konto 
jest ważne bezterminowo, a dostęp do materiałów – przyznawany na dany rok szkolny.

6.  Nauczyciel, który ma już konto i chce zaktualizować dane (dodać informacje o nauczaniu 
nowego przedmiotu, korzystaniu z nowych podręczników itp.), wypełnia oświadczenie dostępne 
na stronie www.ucze.pl/centrum-pomocy/najczesciej-zadawane-pytania/ i odsyła skan na adres: 
newsletter@wsip.com.pl lub wydruk pocztą na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Dział Baz 
Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. 
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Zasoby Klubu Nauczyciela  
to cenna pomoc  
w codziennej pracy każdego zawodowca! 

Branża medyczno-społeczna 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy (kwalifikacja Z.13).

Branża ekonomiczna 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik handlowiec / sprzedawca, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik 
administracji, technik logistyk (kwalifikacje A.18, A.22, A.35, A.36, A.65, A.68, A.30, A.31, A.32). 

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodu technik organizacji reklamy  
(kwalifikacje A.26, A.27). Termin ukazania się: sierpień 2016 r.

Branża gastronomiczna 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik technologii żywności, 
cukiernik, kelner (kwalifikacje: T.6, T.15, T.4, T.9, T.10).

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodu piekarz (kwalifikacja T.3).  
Termin ukazania się: sierpień 2016 r.

Branża turystyczno-hotelarska 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej (kwalifikacje T.11, T.12, T.13, T.14).

Branża fryzjersko-kosmetyczna
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik usług fryzjerskich, fryzjer, technik usług kosmetycznych (kwalifikacje A.19, A.23,  
A.61, A.62). 

Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektryk, elektryk, elektromechanik 
(kwalifikacje E.12, E.13, E.14, E.7, E.8, E.24).

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodów technik mechatronik / monter mechatronik 
(kwalifikacje E.3, E.18), technik elektronik / monter elektronik (kwalifikacja E.6). Termin ukazania 
się: sierpień 2016 r.
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Branża mechaniczna i samochodowa 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik-monter maszyn i urzadzeń, 
ślusarz (kwalifikacje M.12, M.18, M.42, M.17, M.44, M.20).

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodów technik mechanik i operator obrabiarek 
skrawających (kwalifikacja M.19). Termin ukazania się: sierpień 2016 r.

Branża budowlana
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik budownictwa, betoniarz zbrojarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie (kwalifikacje: B.5, B.16, B.18, B.30).

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie (kwalifikacja B.6). Termin ukazania się: sierpień 2016 r.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, i inne materiały metodyczne do podręczników Prowadzenie 
działalności gospodarczej oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Spis ilustracji: 

okładka 1, okładka 4 (kobieta z teczką) RTimages/Shutterstock.com; (mężczyzna) Viorel Sima/Shutterstock.com; (kobieta) Andresr/ 
Shutterstock.com; (mężczyzna) Viorel Sima/Shutterstock.com; (facet z cegłą) auremar/Shutterstock.com; (kelnerka) michaeljung/Shutterstock.com; 
(malarz) Ljupco Smokovski/Shutterstock.com; (kucharz) Edyta Pawlowska/Shutterstock.com;
okładka 2 (dziewczyna z książką) Anna Omelchenko/Shutterstock.com; 

1 (jabłko i książki) Nata-Lia/Shutterstock.com; 2 (dziewczyna z tabletem) Anna Omelchenko/Shutterstock.com; 3,149,151 (laptop) Giraphics/ 
Shutterstock.com; 5 (chłopak) auremar/Shutterstock.com; 13 (narzędzia) Zhukov Oleg/Shutterstock.com; 16 (dzwonek hotelowy) Netfalls - Remy Musser/
Shutterstock.com; 26,46 (nastolatki przy komputerze) Goodluz/Shutterstock.com; 31 (dziewczyna) VGstockstudio/Shutterstock.com; 32 (budowa) 
Kzenon/Shutterstock.com; 38 (nastolatki) Goodluz/Shutterstock.com; 41 (kobieta przy laptopie) Pressmaster/Shutterstock.com; 44 (magazyn) Dmitri 
Ma/Shutterstock.com; 55 (ręka z długopisem) yelbuke/Shutterstock.com; 56 (nastolatki przy komputerze) YanLev/Shutterstock.com; 57 (kelner) rtem/
Shutterstock.com; 60,66 (warzywa) Africa Studio/Shutterstock.com; 65 (danie na talerzu) Kzenon/Shutterstock.com; 68 (muffinki) dotshock/ 
Shutterstock.com; 69 (kucharze) wavebreakmedia/Shutterstock.com; 71 (kelner) Minerva Studio/Shutterstock.com; 73 (hostessa) kurhan/ 
Shutterstock.com;  74 (podawanie klucza) dotshock/Shutterstock.com; 77 (recepcjonistka) racorn/Shutterstock.com; 78 (dzwonek hotelowy) Dmitry 
Kalinovsky/Shutterstock.com; 82 (recepcja) Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com; 86 (recepcja) StockLite/Shutterstock.com; 89 (recepcja) LarsZ/
Shutterstock.com; 90 (recepcja) Sorbis/Shutterstock.com; 91 (fryzjerka) Viktoria Gavrilina/Shutterstock.com; 96 (cięcie włosów) wideonet/ 
Shutterstock.com; 98 (fryzjerka) Kzenon/Shutterstock.com; 102 (fryzjer) AlexTois/Shutterstock.com; 104 (tabliczka) Nomad_Soul/Shutterstock.com; 105 
(informatyk) wavebreakmedia/Shutterstock.com; 106 (dłonie na klawiaturze) Pressmaster/Shutterstock.com; 107 (dziewczyna) Hugo Felix/ 
Shutterstock.com; 108 (lutowanie) anyaivanova/Shutterstock.com; 109 (tabliczka) Scorpp/Shutterstock.com; 112 (tabliczka) Bokstaz/Shutterstock.com;  
113 (elektryk) Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com; 115 (informatyk) dotshock/Shutterstock.com; 116 (informatyk) Sergiy Zavgorodny/Shutterstock.com; 120 
(mechanik) Minerva Studio/Shutterstock.com; 121 (mechanik) Minerva Studio/Shutterstock.com; 122 (wiertło) FocusLuca/Shutterstock.com; 125 (mechanik) 
oYOo/Shutterstock.com; 126 (maszyna) Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com; 128 (maszyna) claudiofichera/Shutterstock.com; 130 (maszyna) Ruslan 
Absurdov/Shutterstock.com; 131 (mężczyźni) Christian Lagerek/Shutterstock.com; 135 (mężczyzna) Africa Studio/Shutterstock.com; 136 (dziewczyna) 
mrkornflakes/Shutterstock.com; 137 (kładzenie gładzi) Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com; 138 (zbrojenie) Vadim Ratnikov/Shutterstock.com; 139 
(chłopak) Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com; 141 (montaż okien) SpeedKingz/Shutterstock.com; 140 (dłoń z długopisem) Aleksandar Grozdanovski/
Shutterstock.com; 143 (mężczyźni) Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com; 146 (układanie cegieł) Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com; 147 (gładzenie ścian) 
Syda Productions/Shutterstock.com; 151 (dziewczyna) Piotr Marcinski/Shutterstock.com;

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna oświadczają, że podjęły starania mające 
na celu dotarcie do właścicieli i dysponentów praw autorskich wszystkich zamieszczonych utworów. 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, przytaczając w celach dydaktycznych utwory lub fragmenty, 
postępują zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim. Jednocześnie Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne oświadczają, że są jedynym podmiotem właściwym do kontaktu autorów tych 
utworów lub innych podmiotów uprawnionych w wypadkach, w których twórcy przysługuje prawo 
do wynagrodzenia.
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LP. NUMER NAZWA KWALIFIKACJI ZAWÓD BRANŻA

1 A.18 PROWADZENIE SPRZEDAŻY TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / 
TECHNIK KSIĘGARSTWA EKONOMICZNA 

2 A.22 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / 
TECHNIK KSIĘGARSTWA EKONOMICZNA 

3 A.26 SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG REKLAMOWYCH TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY EKONOMICZNA 
4 A.27 ORGANIZACJA I PROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWYCH TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY EKONOMICZNA 

5 A.30
ORGANIZACJA I MONITOROWANIE PRZEPŁYWU ZASOBÓW 
I INFORMACJI W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI 
I MAGAZYNOWANIA 

TECHNIK LOGISTYK EKONOMICZNA 

6 A.31 ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI TECHNICZNYMI PODCZAS 
REALIZACJI PROCESÓW TRANSPORTOWYCH TECHNIK LOGISTYK EKONOMICZNA 

7 A.32 ORGANIZACJA I MONITOROWANIE PRZEPŁYWU ZASOBÓW 
I INFORMACJI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH TECHNIK LOGISTYK EKONOMICZNA 

8 A. 35 PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI TECHNIK EKONOMISTA EKONOMICZNA 

9 A.36 PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI TECHNIK EKONOMISTA / TECHNIK 
RACHUNKOWOŚCI EKONOMICZNA 

10 A.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH TECHNIK RACHUNKOWOŚCI EKONOMICZNA 
11 A.68 OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI TECHNIK ADMINISTRACJI EKONOMICZNA 
12 A.19 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH FRYZJER / TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA 
13 A.23 PROJEKTOWANIE FRYZUR TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA 
14 A.61 WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH TWARZY TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA 

15 A.62 WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH CIAŁA, DŁONI 
I STÓP TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA 

16 B.5 MONTAŻ SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE BUDOWLANA 

17 B. 6 WYKONYWANIE ROBÓT MALARSKO-TAPECIARSKICH MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE BUDOWLANA 

18 B.16 WYKONYWANIE ROBÓT ZBROJARSKICH I BETONIARSKICH TECHNIK BUDOWNICTWA / BETONIARZ- 
-ZBROJARZ BUDOWLANA 

19 B.18 WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH TECHNIK BUDOWNICTWA / MURARZ- 
-TYNKARZ BUDOWLANA 

20 B.30 SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE 
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ TECHNIK BUDOWNICTWA BUDOWLANA 

21 B.33 ORGANIZACJA I KONTROLOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH TECHNIK BUDOWNICTWA BUDOWLANA 

22 E.3 MONTAŻ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH TECHNIK MECHATRONIK / MONTER 
MECHATRONIK

ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

23 E.6 WYKONYWANIE INSTALACJI URZĄDZEŃ ELKTRONICZNYCH TECHNIK ELEKTRONIK / MONTER 
ELEKTRONIK

ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

24 E.7 MONTAŻ I KONSERWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH 

TECHNIK ELEKTRYK / ELEKTRYK / 
ELEKTROMECHANIK

ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

25 E.8 MONTAŻ I KONSERWACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH TECHNIK ELEKTRYK / ELEKTRYK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

26 E.12 MONTAŻ I EKSPLOATACJA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH 
ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH TECHNIK INFORMATYK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     

I ELEKTRYCZNA 

27 E.13 PROJEKTOWANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH 
I ADMINISTROWANIE SIECIAMI

TECHNIK INFORMATYK / TECHNIK 
TELEINFORMATYK

ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

28 E.14 TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH 
ORAZ ADMINISTROWANIE BAZAMI TECHNIK INFORMATYK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     

I ELEKTRYCZNA 

29 E.18 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH TECHNIK MECHATRONIK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

30 E.24 EKSPLOATACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH TECHNIK ELEKTRYK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     

I ELEKTRYCZNA 

31 M.12
DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / 
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

32 M.17 MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNIK MECHANIK / MECHANIK-MONTER 
MASZYN I URZĄDZEŃ MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

33 M.18 DIAGNOZOWANIE I NAPRAWA PODZESPOŁÓW I ZESPOŁÓW 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / 
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

34 M.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

35 M.20 WYKONYWANIE I NAPRAWA ELEMENTÓW MASZYN, 
URZĄDZEŃ I NARZĘDZI TECHNIK MECHANIK / ŚLUSARZ MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

36 M.42 ORGANIZACJA I PROWADZENIE PROCESU OBSŁUGI POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

37 M.44 ORGANIZOWANIE I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI 
MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNIK MECHANIK MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

38 T.3 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI / 
PIEKARZ GASTRONOMICZNA 

39 T.4 PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI / 
CUKIERNIK GASTRONOMICZNA 

40 T.6 SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH / KUCHARZ GASTRONOMICZNA 

41 T.9 OBSŁUGA KELNERSKA KELNER GASTRONOMICZNA 
42 T.10 ORGANIZOWANIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH KELNER GASTRONOMICZNA 

43 T.15 ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH GASTRONOMICZNA 

44 T.11 PLANOWANIE I REALIZACJA USŁUG W RECEPCJI TECHNIK HOTELARSTWA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA 

45 T.12 OBSŁUGA GOŚCI W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI 
HOTELARSKIE  TECHNIK HOTELARSTWA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA 

46 T.13 PLANOWANIE I REALIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TURYSTYCZNO-HOTELARSKA 

47 T.14 PROWADZENIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ORAZ SPRZEDAŻ 
USŁUG TURYSTYCZNYCH TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TURYSTYCZNO-HOTELARSKA 

48 Z.13 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ŚRODOWISKU PRACY TECHNIK BHP MEDYCZNO-SPOŁECZNA 

LISTA KWALIFIKACJI I ZAWODÓW W OFERCIE WSiP



Kształcimy zawodowo!

Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce

•	 podręczniki z aprobatą MEN

•	  repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów

•	  seria „Pracownie” do praktycznej nauki zawodu

•	 ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

•	  dodatkowe materiały dla nauczycieli na uczę.pl

•	  wszystkie treści zgodne z nową podstawą programową

Skuteczne przygotowanie do nowych egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Wszystkie nasze publikacje można zamówić 
w księgarni internetowej sklep.wsip.pl
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