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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 technik żywienia i usług 
gastronomicznych, kucharz, technik technologii żywności, cukiernik, kelner oraz piekarz, przygotowane 
zgodnie z nową podstawą programową. Uwzględniają one przedstawione poniżej efekty kształcenia 

oraz pozwalają na dobre przygotowanie się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego 
wg nowej formuły (w ramach poszczególnych kwalifikacji). 

1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
•	 Podejmowanie 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 dla zawodów  
branży gastronomicznej: 
•	 PKZ (T.c), PKZ (T.h) – umiejętności  

stanowiące podstawę kształcenia w zawodach  
technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz,  
technik technologii żywności, cukiernik, kelner oraz piekarz 

3.  Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji  
wyodrębnionych w zawodach: 

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI / PIEKARZ  
KWALIFIKACJA T.3. PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH
•	 Część 1: Magazynowanie surowców piekarskich
•	 Część 2: Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie  

wyrobów piekarskich
•	 Część 3: Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku  

i wypiek ciasta
•	 Część 4: Przygotowanie pieczywa do dystrybucji

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI / CUKIERNIK
KWALIFIKACJA T.4. PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH
•	 Część 1: Magazynowanie surowców cukierniczych
•	 Część 2: Wytwarzanie wyrobów cukierniczych
•	 Część 3: Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie  

ich do dystrybucji 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH / KUCHARZ 
KWALIFIKACJA T.6. SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW 
•	 Część 1: Przechowywanie żywności 
•	 Część 2: Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
KWALIFIKACJA T.15. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH 
•	 Część 1: Planowanie i ocena żywienia 
•	 Część 2: Organizowanie produkcji gastronomicznej 
•	 Część 3: Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych  

KELNER  
KWALIFIKACJA T.9. OBSŁUGA KELNERSKA
•	 Część 1: Sporządzanie potraw i napojów
•	 Część 2: Obsługiwanie gości

KWALIFIKACJA T.10. ORGANIZOWANIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
•	 Część 1: Planowanie usług gastronomicznych
•	 Część 2: Rozliczanie usług gastronomicznych

Każdy nauczyciel korzystający z publikacji WSiP do nauki zawodów technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik technologii 
żywności, cukiernik, kelner oraz piekarz uzyska dostęp do bezpłatnego programu nauczania z poradnikiem metodycznym do kształcenia 
w tym zawodzie (wersja PDF do pobrania w Klubie Nauczyciela pod adresem uczę.pl). Materiał ten opracowali autorzy i eksperci WSiP. 
Ma on pomóc nauczycielom w realizacji założeń nowej podstawy programowej.

uczę.pl
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Joanna Duda, Sebastian Krzywda
PRACOWNIA ORGANIZACJI ŻYWIENIA. TECHNIK ŻYWIENIA 
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH. KWALIFIKACJA T.15. 
PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Publikacja pomaga opanować praktyczne umiejętności 
w zakresie pierwszej i drugiej części kwalifikacji T.15 
(Planowanie i ocena żywienia, Organizowanie produkcji 
gastronomicznej). Każdy rozdział zawiera krótkie wstępy 
teoretyczne, będące powtórzeniem 
najważniejszych wiadomości, 
oraz karty pracy z zadaniami. 
Publikacja proponuje 
różnorodne ćwiczenia, które 
szlifują umiejętności ucznia 
i ułatwiają nauczycielowi 
prowadzenie zajęć w szkolnej 
pracowni. 

Pracownie – publikacje 
do praktycznej nauki zawodu

Piotr Dominik
PRACOWNIA OBSŁUGI KLIENTÓW. TECHNIK ŻYWIENIA 
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH. KWALIFIKACJA T.15. 
PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU 

Publikacja pomaga opanować praktyczne umiejętności w zakresie 
trzeciej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i wykonywanie usług 
gastronomicznych). Każdy rozdział zawiera krótkie wprowadzenie, 
przypominające podstawowe wiadomości, oraz karty 
pracy z zadaniami i ćwiczeniami. 
Publikacja proponuje różne 
ćwiczenia – od zadań 
praktycznych, które uczeń 
ma wykonywać w czasie 
zajęć w szkolnej pracowni, 
przez uzupełnianie tekstu, 
pytania otwarte i zamknięte, 
po propozycje tematów 
projektów do realizowania 
w trakcie wycieczek 
lub praktyk zawodowych. 

Anna Kmiołek
PRACOWNIA GASTRONOMICZNA. TECHNIK ŻYWIENIA 
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH. KUCHARZ. KWALIFIKACJA 
T.6. PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Publikacja pomaga opanować praktyczne umiejętności w zakresie 
kwalifikacji T.6 (Sporządzanie potraw i napojów). Każdy rozdział 
zawiera krótkie wprowadzenie, przypominające podstawowe 
wiadomości, i karty pracy z zadaniami oraz ćwiczeniami. Autorzy 
książki proponują różnorodne ćwiczenia, koncentrują się jednak 
na praktycznych zadaniach. Skłaniają ucznia do krytycznej refleksji 
nad swoimi umiejętnościami. Pracownia gastronomiczna 
kładzie także duży nacisk na sprawną 
pracę w parze lub w grupie. 
Publikacja nie tylko stanowi 
duże wsparcie dla nauczyciela 
w trakcie prowadzenia zajęć, 
ale także ułatwia uczniowi 
usystematyzowanie wiedzy, 
wykorzystanie informacji 
teoretycznych w praktyce, 
dzięki czemu wydatnie 
pomaga w szlifowaniu 
zawodowych umiejętności.

KWALIFIKACJA T.15 
159211
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.6 
159210
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.15 
165921
W sprzedaży

BRANŻA GASTRONOMICZNA

Magdalena Kaźmierczak
PRACOWNIA PRODUKCJI CUKIERNICZEJ. 
CUKIERNIK. TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI. 
KWALIFIKACJA T.4. PRAKTYCZNA NAUKA 
ZAWODU

Publikacja do praktycznej nauki zawodu obejmująca 
materiał z zakresu kwalifikacji T.4 (Produkcja wyrobów 
cukierniczych). Pozwala uczniowi szlifować umiejętności 
wytwarzania różnorodnych wyrobów cukierniczych, w tym 
także ich dekorowania. Wskazuje najważniejsze zasady obsługi 
urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej. Liczne 
zadania uczą samodzielnego 
rozwiązywania problemów 
i budują w uczniu poczucie 
odpowiedzialności.

KWALIFIKACJA T.4 
159236
Termin wydania: II kwartał 2016

Nowość
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Piotr Dominik
REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. EGZAMIN 
ZAWODOWY. KELNER. KWALIFIKACJA T.9

Publikacja przygotowuje do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie kelner z zakresu kwalifikacji T.9. 
Zawiera syntetyczne i obszerne repetytorium wiedzy 
opracowane zgodnie z nową podstawą programową. Ponadto 
znaleźć tu można 5 zestawów testów do części pisemnej 
egzaminu, 5 zadań do części praktycznej egzaminu  
wraz z przykładowymi rozwiązaniami, klucz odpowiedzi 
do testów oraz wstęp opisujący zasady obowiązujące 
podczas egzaminów 
potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie. 

Piotr Dominik, Anna Kmiołek
REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. EGZAMIN 
ZAWODOWY. KUCHARZ. TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH. KWALIFIKACJA T.6  

Publikacja sprawdza poziom opanowania materiału z zakresu 
kwalifikacji T.6 (Sporządzanie potraw i napojów). Pozwala 
przypomnieć uczniowi najważniejsze wiadomości oraz 
uporządkować wiedzę przed egzaminem. Wskazuje, które 
tematy wymagają jeszcze powtórzenia. Umożliwia rzetelną 
ocenę swojej wiedzy. Zawiera wiele zadań z praktycznej 
i teoretycznej części egzaminu zawodowego.

Repetytoria i testy 
egzaminacyjne  
Egzamin zawodowy

KWALIFIKACJA T.6
165347
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.9
165342
W sprzedaży

BRANŻA GASTRONOMICZNA
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Testy i zadania  
praktyczne 
Egzamin zawodowy
Piotr Dominik
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. TECHNIK 
ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH. KUCHARZ. KWALIFIKACJA T.6. 
SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW

Publikacja zawiera 5 testów egzaminacyjnych i 5 zadań praktycznych. 
Każdy test składa się z 40 zadań. Zadania praktyczne zawierają przykładowe 
rozwiązanie ze wskazówkami metodycznymi dla ucznia. Na końcu 
zamieszczono klucz odpowiedzi do testów. Zadania przygotowano zgodnie 
ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz obecną strukturą egzaminu 
z kwalifikacji T.6.

Magdalena Kaźmierczak
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI. CUKIERNIK. 
KWALIFIKACJA T.4. PRODUKCJA WYROBÓW 
CUKIERNICZYCH

Publikacja przygotowuje do egzaminu z zakresu kwalifikacji T.4. 
(Produkcja wyrobów cukierniczych). Zawiera 5 zestawów 
egzaminacyjnych. W każdym z nich znajduje się test 
obejmujący 40 pytań jednokrotnego wyboru i jedno zadanie 
praktyczne. Ponadto w książce zamieszczono klucz odpowiedzi 
do testów, rozwiązania do zadań praktycznych, a także zasady 
przeprowadzania nowego egzaminu zawodowego i wymagania, 
które zgodnie z nową 
podstawą programową 
musi spełniać kandydat 
na cukiernika. Testy 
i zadania praktyczne 
obejmują cały zakres 
kwalifikacji T.4. Zostały 
przygotowane 
zgodnie z wymogami 
nowego egzaminu 
zawodowego.

Piotr Dominik
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH. 
KWALIFIKACJA T.15. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH

Publikacja przygotowuje do egzaminu z zakresu kwalifikacji T.15 
(Organizacja żywienia i usług gastronomicznych). Zawiera 
5 zestawów egzaminacyjnych. W każdym znajduje się test 
obejmujący 40 pytań jednokrotnego wyboru i jedno zadanie 
praktyczne. W publikacji zamieszczono klucz odpowiedzi 
do testów, rozwiązania do zadań praktycznych oraz zasady 
przeprowadzania nowego egzaminu zawodowego 
i wymagania, które według 
nowej podstawy programowej 
musi spełniać kandydat na 
technika żywienia i usług 
gastronomicznych. Testy 
i zadania praktyczne obejmują 
cały zakres kwalifikacji T.15. 
Zostały przygotowane 
zgodnie z wymogami 
egzaminu zawodowego.

KWALIFIKACJA T.15 
165335
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.6
165302
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.4 
165341
W sprzedaży

TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY



JĘZYK OBCY ZAWODOWY

159208
W sprzedaży

159209
W sprzedaży

Anna Dul  
JĘZYK NIEMIECKI 
ZAWODOWY 
W GASTRONOMII

Rafał Sarna,  
Katarzyna Sarna  
JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 
W GASTRONOMII

Zeszyty ćwiczeń do nauki języka zawodowego (angielskiego 
i niemieckiego) w gastronomii obejmują następujące tematy: 
zawody i czynności w branży gastronomicznej, produkty 
spożywcze i dania, procesy technologiczne, akcesoria i urządzenia 
gastronomiczne, przygotowywanie dań, karta dań – menu, przepisy 
BHP oraz zatrudnienie w gastronomii (umowa o pracę, rozmowa 
kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy). 

Efekty kształcenia wspólne 
dla zawodów branży 
gastronomicznej
Piotr Dominik
BHP W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ

Publikacja obejmująca efekty kształcenia w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla branży 
gastronomicznej. Kładzie szczególny nacisk 
na mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywności. 
Przystępnie tłumaczy regulacje prawne specyficzne 
dla branży gastronomicznej. 
Szczegółowo omawia 
zagrożenia dla zdrowia 
pracownika, wskazuje 
jak zapobiegać wypadkom 
i chorobom zawodowym. 
Stanowi wartościowy 
materiał nie tylko dla ucznia, 
lecz także dla osoby 
zaczynającej pracę 
w gastronomii lub planującej 
podjęcie działalności 
gospodarczej w tej branży.

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne 
dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie 
i prowadzenie działalności gospodarczej), KPS (Kompetencje 
personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych 
zespołów). Prezentuje 
wiedzę na temat planowania 
i prowadzenia działalności 
gospodarczej, objaśnia 
zasady funkcjonowania 
gospodarki rynkowej, 
omawia przepisy prawa 
dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej.

159234
Termin wydania: II kwartał 2016

158501
W sprzedaży

BRANŻA GASTRONOMICZNA

Nowość

10 wsip.pl sklep.wsip.pl
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Krystyna Jarosz
PRZYGOTOWANIE KĘSÓW CIASTA DO WYPIEKU I WYPIEK 
CIASTA 

Podręcznik obejmuje treści z zakresu trzeciej  
części kwalifikacji T.3 (Przygotowanie kęsów  
ciasta do wypieku i wypiek ciasta). Przybliża 
zagadnienia dotyczące rozrostu i wypieku 
uformowanych kęsów ciasta. 
Przedstawia zasady obsługi 
maszyn związanych z tym 
procesem technologicznych, 
a także uczy rozróżniania 
pieców piekarskich. 
Kładzie szczególny 
nacisk na stosowanie się 
do zasad systemu HACCP. 
Liczne ilustracje ułatwiają 
zrozumienie trudniejszych 
tematów.

Piotr Dominik, Katarzyna Przybylska-Dominik
PRZYGOTOWANIE PIECZYWA DO DYSTRYBUCJI 

Podręcznik obejmuje treści z zakresu czwartej części 
kwalifikacji T.3 (Przygotowanie pieczywa do 
dystrybucji). Przybliża zasady oceny jakości 
gotowego pieczywa i uczy określania przyczyn 
stwierdzonych wad gotowych produktów. Omawia 
zagadnienia dotyczące 
konfekcjonowania pieczywa 
i magazynowania gotowych 
wyrobów. Opisuje także 
warunki magazynowania 
i ekspedycji gotowych 
wyrobów piekarskich. Trafny 
dobór ilustracji ułatwia 
opanowanie materiału. 
Pytania kontrolne pozwalają 
na sprawdzenie poziomu 
przyswojenia wiadomości. 

Technik technologii żywności 
Piekarz

KWALIFIKACJA T.3.3
159228
Termin wydania: II kwartał 2016

KWALIFIKACJA T.3.4
159229
Termin wydania: II kwartał 2016

KWALIFIKACJA T.3.2
159227
Termin wydania: II kwartał 2016

Krystyna Jarosz
MAGAZYNOWANIE SUROWCÓW PIEKARSKICH 

Podręcznik obejmuje treści z zakresu pierwszej 
części kwalifikacji T.3 (Magazynowanie surowców 
piekarskich). W przystępny sposób omawia 
zasady magazynowania surowców używanych 
w piekarstwie. Kładzie szczególny nacisk 
na bezpieczeństwo konsumenta. Wprowadza ucznia w zasady 
oceniania jakości surowców piekarskich. Uczy właściwego 
posługiwania się sprzętem i urządzeniami stosowanymi 
w magazynie. Trafny dobór ilustracji ułatwia  
przyswojenie trudniejszych 
zagadnień. Liczne pytania 
kontrolne umożliwiają 
sprawdzanie na bieżąco 
stanu wiedzy ucznia. 

Ewa Giemza
WYTWARZANIE CIASTA ORAZ KSZTAŁTOWANIE WYROBÓW 
PIEKARSKICH 

Podręcznik obejmuje treści z zakresu drugiej 
części kwalifikacji T.3 (Wytwarzanie ciasta 
oraz kształtowanie wyrobów piekarskich). 
W przystępny sposób tłumaczy zagadnienia 
związane z produkcją ciasta. Szczegółowe rysunki i schematy 
ułatwiają opanowanie metod wytwarzania poszczególnych 
typów wyrobów piekarskich. Podręcznik omawia także 
aparaturę używaną w trakcie szykowania półproduktów  
piekarskich. Stanowi 
cenne źródło wiedzy 
nie tylko dla ucznia czy 
początkującego piekarza, 
lecz także dla osoby 
amatorsko zajmującej się 
wypiekami. 

KWALIFIKACJA T.3.1
159226
Termin wydania: II kwartał 2016

PIEKARZ

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

uczę.pl
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Marzanna Zienkiewicz
SPORZĄDZANIE I EKSPEDYCJA POTRAW I NAPOJÓW.  
CZĘŚĆ 3. WYPOSAŻENIE ZAKŁADÓW 
GASTRONOMICZNYCH 

Podręcznik do nauki zawodów kucharz oraz technik żywienia 
i usług gastronomicznych, realizujący treści z zakresu drugiej 
części kwalifikacji T.6 (Sporządzanie i ekspedycja potraw 
i napojów). Uczy umiejętności potrzebnych 
do właściwego korzystania 
z pomieszczeń, urządzeń 
i sprzętu do sporządzania 
oraz ekspedycji potraw 
i napojów. Wiedzę 
teoretyczną wsparto 
licznymi przykładami, 
ćwiczeniami i kolorowymi 
ilustracjami wskazującymi 
sposoby jej praktycznego 
wykorzystania. 

Anna Kmiołek
SPORZĄDZANIE I EKSPEDYCJA POTRAW I NAPOJÓW.  
CZĘŚĆ 1. TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA 

Podręcznik do nauki zawodów kucharz oraz technik żywienia 
i usług gastronomicznych, realizujący treści z zakresu drugiej 
części kwalifikacji T.6 (Sporządzanie i ekspedycja potraw 
i napojów). Uczy umiejętności 
potrzebnych do prawidłowego 
stosowania gastronomicznych 
procesów technologicznych 
oraz sporządzania potraw 
z warzyw, ziemniaków, 
grzybów, owoców, przetworów 
mlecznych, produktów 
zbożowych, mięsa, drobiu, 
ryb oraz przygotowania 
potraw półmięsnych 
i wegetariańskich. 

Anna Kmiołek
SPORZĄDZANIE I EKSPEDYCJA POTRAW I NAPOJÓW.  
CZĘŚĆ 2. TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA 

Podręcznik do nauki zawodów kucharz oraz technik żywienia 
i usług gastronomicznych, realizujący treści z zakresu drugiej 
części kwalifikacji T.6 (Sporządzanie i ekspedycja potraw 
i napojów). Uczy umiejętności potrzebnych do przygotowywania 
przekąsek, zup, deserów, napojów zimnych, 
gorących i alkoholowych, 
potraw dietetycznych, 
narodowych, regionalnych 
oraz posiłków codziennych 
i okolicznościowych. Wiedzę 
teoretyczną wsparto licznymi 
przykładami, ćwiczeniami 
i kolorowymi ilustracjami 
wskazującymi sposoby jej 
praktycznego wykorzystania. 

Anna Kmiołek
SPORZĄDZANIE NAPOJÓW I POTRAW. 
TOWAROZNAWSTWO I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI 

Podręcznik do nauki zawodów kucharz oraz technik żywienia 
i usług gastronomicznych, realizujący treści z zakresu pierwszej 
części kwalifikacji T.6 (Przechowywanie żywności). 
Uczy umiejętności potrzebnych do 
oceny towaroznawczej 
surowców i produktów 
żywnościowych oraz zasad 
ich przechowywania. Wiedzę 
teoretyczną wsparto licznymi 
przykładami, ćwiczeniami 
i kolorowymi ilustracjami 
wskazującymi sposoby jej 
praktycznego wykorzystania. 

Technik żywienia  
i usług gastronomicznych
Kucharz

KWALIFIKACJA T.6.2
159205
Nr dop. 11/2014
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.6.2
159203
Nr dop. 57/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.6.2
159204
Nr dop. 65/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.6.1
159202
Nr dop. 21/2013
W sprzedaży

BRANŻA GASTRONOMICZNA
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TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, 
Beata Sińska, Halina Turlejska
ZASADY ŻYWIENIA. PLANOWANIE I OCENA 

Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.15 (Planowanie 
i ocena żywienia). Uczy umiejętności przydatnych do komponowania 
diety w zależności od potrzeb różnych ludzi oraz zasad planowania 
wyżywienia i organizacji żywienia z uwzględnieniem żywienia dietetycznego 
w świetle nowego systemu dietetycznego. Wiedzę teoretyczną wsparto 
licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby 
jej praktycznego wykorzystania. 

Anna Kmiołek
USŁUGI GASTRONOMICZNE 

Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług 
gastronomicznych, realizujący treści z zakresu trzeciej 
części kwalifikacji T.15 (Planowanie i wykonywanie usług 
gastronomicznych). Uczy umiejętności potrzebnych 
do przygotowania oferty usług gastronomicznych 
i zaplanowania działań związanych z ich promocją, kalkulacji 
kosztów, prowadzenia sprzedaży, 
doboru metod i technik 
obsługi, przygotowania 
miejsca wykonania usług, 
doboru i właściwego 
użytkowania urządzeń 
i sprzętu. Wiedzę teoretyczną 
wsparto licznymi przykładami 
i ćwiczeniami wskazującymi 
sposoby jej praktycznego 
wykorzystania.

Anna Kmiołek
ORGANIZACJA PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ 

Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług 
gastronomicznych, realizujący treści z zakresu drugiej części 
kwalifikacji T.15 (Organizacja produkcji gastronomicznej). 
Uczy umiejętności potrzebnych do planowania produkcji, 
kontrolowania procesów produkcji, oceny jakości 
sporządzonych potraw, a także opracowywania kart menu, 
obliczania zapotrzebowania 
na surowce i półprodukty, 
kalkulowania cen 
potraw i napojów oraz 
opracowywania receptur 
gastronomicznych. Wiedzę 
teoretyczną wsparto 
licznymi przykładami 
i ćwiczeniami wskazującymi 
sposoby jej praktycznego 
wykorzystania. 

KWALIFIKACJA T.15.2
159207
Nr dop. 23/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.15.1
147502
Nr dop. 1/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.15.3
159206
Nr dop. 56/2013
W sprzedaży
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Agnieszka Kasperek, Marzanna Kondratowicz
GASTRONOMIA. TOM I. WYPOSAŻENIE I ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII  

Podręcznik do nauki zawodów kucharz oraz technik żywienia 
i usług gastronomicznych – z zakresu pierwszej i drugiej części 
kwalifikacji T.6 (Przechowywanie żywności, Sporządzanie 
i ekspedycja potraw i napojów). Przedstawia zagadnienia 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny w produkcji żywności. 
Omawia także budowę i działanie urządzeń stosowanych 
w gastronomii, ze szczególnym naciskiem na zachowanie 
bezpieczeństwa w trakcie ich obsługi. Podręcznik jest bogato 
ilustrowany, co pozwala 
poznać omawiany sprzęt 
i lepiej zrozumieć jego 
wykorzystanie. Pytania 
na końcu rozdziałów 
pomagają zweryfikować 
stopień opanowania  
materiału i mobilizują  
do twórczego myślenia. 

Małgorzata Konarzewska
GASTRONOMIA. TOM II. TECHNOLOGIA 
GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. CZĘŚĆ 1 

Podręcznik przeznaczony do nauki zawodów kucharz oraz 
technik żywienia i usług gastronomicznych. Przedstawia 
zagadnienia z zakresu kwalifikacji T.6 (Sporządzanie potraw 
i napojów). Obejmuje tematy dotyczące bezpieczeństwa 
żywności, środków spożywczych, zasad racjonalnego żywienia 
oraz procesu produkcyjnego w zakładzie gastronomicznym. 
Omawia również zagadnienia związane ze stosowaniem: 
przypraw, tłuszczów spożywczych, warzyw, ziemniaków, 
grzybów, owoców, mleka 
i jego przetworów, jaj oraz 
przetworów zbożowych. 
Liczne kolorowe ilustracje, 
schematy, tabele oraz 
pytania i ćwiczenia pomagają 
uczniom lepiej zrozumieć 
i zapamiętać omawiane 
zagadnienia.

KWALIFIKACJA T.6
165903
Nr dop. 53/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.6
165906
Nr dop. 69/2013
W sprzedaży

BRANŻA GASTRONOMICZNA

Technik żywienia  
i usług gastronomicznych
Kucharz

Publikacje nabyte od wydawnictwa REA w ofercie WSiP
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Małgorzata Konarzewska 
GASTRONOMIA. TOM II. TECHNOLOGIA 
GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. CZĘŚĆ 2 

Podręcznik przeznaczony do nauki zawodów kucharz 
oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Przedstawia 
zagadnienia z zakresu kwalifikacji T.6 (Sporządzanie 
potraw i napojów). Obejmuje tematy dotyczące ciast, zup 
i sosów gorących, mięsa i produktów zwierząt rzeźnych, 
drobiu, dziczyzny, ryb i owoców morza, potraw mięsnych 
i wegetariańskich, zakąsek zimnych i gorących, deserów, 
napojów gorących i zimnych, potraw dietetycznych, kuchni 
narodowych i regionalnych oraz posiłków codziennych 
i regionalnych. Liczne kolorowe ilustracje, schematy, tabele  
oraz pytania i ćwiczenia pomagają uczniom lepiej zrozumieć i 
zapamiętać omawiane zagadnienia.

Hanna Górska-Warsewicz, Beata Sawicka,  
Teresa Mikulska
GASTRONOMIA. TOM III.  
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GASTRONOMII

Podręcznik do nauki podstaw działalności gospodarczej 
w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług 
gastronomicznych. Omawia zagadnienia dotyczące PDG 
w branży gastronomicznej. Niezbędny w opanowaniu 
umiejętności potrzebnych do podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej w sektorze gastronomicznym. 
Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami 
i ćwiczeniami.

KWALIFIKACJA T.6
165907
Nr dop. 15/2015
W sprzedaży

165908
Nr dop. 1/2014
W sprzedaży

Iwona Namysław, Lidia Górska
PROCESY TECHNOLOGICZNE W GASTRONOMII.  
ZESZYT ĆWICZEŃ. CZĘŚĆ 1

Zeszyt ćwiczeń przeznaczony do kształcenia w zawodzie 
kucharz na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej 
oraz w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. 
Prezentuje wiedzę z zakresu kwalifikacji T.6 (Sporządzanie 
potraw i napojów). Uczy przechowywania żywności oraz 
sporządzania i ekspedycji potraw i napojów. Zawiera praktyczne 
wskazówki ułatwiające uczniom wykonanie ćwiczeń, 
podpowiada również różne sposoby modyfikacji potraw,  
tak aby uczniowie mogli swobodnie rozwijać własną 
kreatywność.

Iwona Namysław, Lidia Górska
PROCESY GASTRONOMICZNE W GASTRONOMII.  
ZESZYT ĆWICZEŃ. CZĘŚĆ 2 

Zeszyt ćwiczeń przeznaczony do kształcenia praktycznego 
w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług 
gastronomicznych. Publikacja skorelowana z podręcznikiem 
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Część 2. 
Przedstawia zagadnienia z zakresu kwalifikacji T.6 (Sporządzanie 
potraw i napojów). Obejmuje tematy dotyczące zup, sosów 
gorących, ciast, potraw z mięs gotowanych, drobiu, dziczyzny, ryb, 
owoców morza, potraw półmięsnych, potraw wegetariańskich, 
zakąsek, deserów, napojów. Omawia 
również zagadnienia związane 
z kuchnią polską, kuchniami 
regionalnymi, kuchniami 
narodowymi, potrawami 
dietetycznymi oraz żywnością 
wygodną i funkcjonalną. 
Zawiera praktyczne wskazówki 
ułatwiające uczniom  
wykonanie ćwiczeń. Liczne 
kolorowe ilustracje pomogą 
uczniom przyswoić wiedzę 
praktyczną.

KWALIFIKACJA T.6
165909
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.6
165910
W sprzedaży

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH. KUCHARZ
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Dorota Czerwińska
ZASADY ŻYWIENIA. CZĘŚĆ 2

Podręcznik przeznaczony do nauki zawodu technik żywienia 
i usług gastronomicznych, realizujący treści z zakresu pierwszej 
części kwalifikacji T.15 (Planowanie i ocena  żywienia). Obejmuje 
tematy dotyczące wartości energetycznej pożywienia, wartości 
odżywczych produktów spożywczych, przechowywania 
żywności i jego wpływu na wartość odżywczą, utrwalania 
i wzbogacania żywności, żywności wygodnej oraz dietetycznych 
środków spożywczych. Nie pomija też zasad znakowania 
żywności, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, planowania 
jadłospisów, zaleceń żywieniowych dla różnych grup ludności, 
podstaw żywienia dietetycznego, zachowań żywieniowych i ich 
wpływu na zdrowie, alternatywnych sposobów odżywiania się, 
instytucji zajmujących się problematyką żywienia.

Dorota Czerwińska
ZASADY ŻYWIENIA. CZĘŚĆ 1

Podręcznik przeznaczony do nauki zawodu technik żywienia 
i usług gastronomicznych, realizujący treści z zakresu pierwszej 
części kwalifikacji T.15 (Planowanie i ocena  żywienia). 
Obejmuje tematy dotyczące znaczenia racjonalnego 
żywienia i zdrowia człowieka, roli składników pokarmowych 
w żywieniu człowieka, przemian składników odżywczych 
w organizmie człowieka, wody i jej znaczenia w żywieniu 
człowieka, gospodarki energetycznej organizmu, norm żywienia 
i wyżywienia oraz ich zastosowania. Liczne kolorowe ilustracje, 
schematy, tabele oraz pytania i ćwiczenia pomagają uczniom 
lepiej zrozumieć i zapamiętać omawiane zagadnienia.

KWALIFIKACJA T.15.1
165920
Nr dop. 13/2015
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.15.1
165913
Nr dop. 12/2015
W sprzedaży

Beata Bilska, Hanna Górska-Warsewicz,  
Beata Sawicka, Agnieszka Tul-Krzyszczuk
ORGANIZACJA PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ 

Podręcznik przeznaczony do nauki zawodu technik żywienia 
i usług gastronomicznych, realizujący treści z zakresu 
drugiej części kwalifikacji T.15 (Organizacja produkcji 
gastronomicznej). Obejmuje tematy dotyczące planowania 
produkcji potraw i napojów, organizacji kontroli tej produkcji, 
receptur i kart menu, kalkulacji cen potraw i napojów 
w gastronomii. Wiadomości wzbogacono ilustracjami, 
schematami, tabelami, 
rysunkami, co pozwala 
na szybkie i efektywne 
przyswojenie materiału.

KWALIFIKACJA T.15.2
165914
Nr dop. 4/2015
W sprzedaży
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TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

Renata Szajna, Danuta Ławniczak
OBSŁUGA KLIENTÓW W GASTRONOMII. ZESZYT ĆWICZEŃ

Publikacja zawiera zadania i ćwiczenia skorelowane 
z podręcznikiem Usługi gastronomiczne. Mają one pomóc 
usystematyzować i utrwalić wiedzę i umiejętności wchodzące 
w skład kwalifikacji T.15.3 (Planowanie i wykonywanie 
usług gastronomicznych). Ćwiczenia dotyczą działalności 
zakładów gastronomicznych, marketingu, planowania usług 
gastronomicznych, promowania usług gastronomicznych 
i kosztów usług gastronomicznych. Nie pomijają też kwestii 
wyposażenia potrzebnego do obsługi gości, przygotowania 
pracowników i sali do obsługi gości, metod obsługi gości, 
planowania i organizowania przyjęć okolicznościowych, 
planowania i organizacji szkoleń, konferencji oraz 
imprez cateringowych, planowania i organizacji przyjęć 
dyplomatycznych, 
zasad BHP w zakładzie 
gastronomicznym. Zadania 
i ćwiczenia uzupełniono 
licznymi rysunkami 
i zdjęciami.

Renata Szajna, Danuta Ławniczak
USŁUGI GASTRONOMICZNE 

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik 
żywienia i usług gastronomicznych. Przedstawia zagadnienia 
z zakresu trzeciej części kwalifikacji T.15 (Planowanie 
i wykonywanie usług gastronomicznych). Obejmuje tematy 
dotyczące działalności usługowej zakładów gastronomicznych, 
marketingu i planowania usług gastronomicznych, zasad 
kalkulacji i rozliczania usług gastronomicznych, systemów 
i programów komputerowych dla gastronomii oraz systemów 
obsługi w zakładach gastronomicznych. Nie pomija też kwestii 
wyposażenia potrzebnego do obsługi gości, przygotowania 
pracowników sali restauracyjnej do obsługi gości, metod obsługi 
gości, organizowania przyjęć okolicznościowych, organizowania 
szkoleń i konferencji, przyjęć dyplomatycznych oraz usług  
cateringowych. Wiadomości  
teoretyczne wsparto 
licznymi przykładami  
i ilustracjami.

KWALIFIKACJA T.15.3
165917
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.15.3
165915
Nr dop. 33/2015
W sprzedaży
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Technik technologii żywności
Cukiernik

Katarzyna Kocierz
WYROBY CUKIERNICZE. TOM I.  
TECHNIKA W PRODUKCJI CUKIERNICZEJ

Podręcznik do nauki zawodów technik technologii żywności oraz cukiernik, 
realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.4 (Wytwarzanie wyrobów 
cukierniczych). Posługiwanie się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową 
stosowaną w magazynach surowców cukierniczych, dobieranie maszyn, 
urządzeń i drobnego sprzętu cukierniczego do produkcji wyrobów cukierniczych 
oraz dobieranie urządzeń do ich przechowywania – to główne zagadnienia 
opisane w książce. W podręczniku znajdują się również treści dotyczące PKZ 
(np. interpretacja rysunków technicznych i schematów maszyn, urządzeń 
stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych, posługiwanie się instrukcjami 
obsługi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacja technologiczna), 
a także BHP. Podręcznik wzbogacono licznymi schematami i ilustracjami 
najnowszych maszyn i urządzeń oraz sprzętu cukierniczego znajdującego się 
na rynku. 

KWALIFIKACJA T.4.2
165904
Nr dop. 83/2013
W sprzedaży

Magdalena Kaźmierczak
WYROBY CUKIERNICZE. TOM II. TECHNOLOGIE 
PRODUKCJI CUKIERNICZEJ. CZĘŚĆ 1. CZĘŚĆ 2 

Podręcznik do nauki zawodów technik technologii 
żywności na poziomie technikum i cukiernik 
na poziomie szkoły zawodowej, omawiający 
zagadnienia z zakresu kwalifikacji T.4 (Produkcja 
wyrobów cukierniczych). Przedstawia zasady 
bezpiecznego funkcjonowania zakładu cukierniczego, 
a także wyczerpująco omawia typowe wyroby 
ciastkarskie. Każdy rodzaj produktu uczeń ma szansę 
wykonać samodzielnie, korzystając z gotowego 
przepisu i procedur, które często uwzględniają 
różne wyposażenie szkolnej pracowni. Kontrolę 
własnych umiejętności praktycznych wspomagają 
tabele, w których przedstawiono najczęstsze wady 
końcowych produktów i błędy do nich prowadzące. 
Pytania na zakończenie rozdziałów sprawdzają nie 
tylko wiedzę, lecz także zachęcają do dalszego 
utrwalania umiejętności w praktyce. 

CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2

KWALIFIKACJA T.4
165905
Nr dop. 54/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.4
165919
Nr dop. 54/2013
W sprzedaży

BRANŻA GASTRONOMICZNA
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Kelner 

KELNER 

Renata Szajna, Danuta Ławniczak, Alina Ziaja
USŁUGI KELNERSKIE

Podręcznik przeznaczony do nauki zawodu kelner, realizujący 
treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.10 (Organizowanie 
usług gastronomicznych). Obejmuje tematy dotyczące 
usług gastronomicznych, zasad kalkulacji i rozliczania usług 
gastronomicznych, organizacji przyjęć okolicznościowych 
w zakładzie gastronomicznym, organizacji szkoleń, konferencji, 
przyjęć dyplomatycznych, usług cateringowych, systemów 
i programów komputerowych dla gastronomii, roli dobrych 
obyczajów w stosunkach międzyludzkich. Wiadomości 
wzbogacono ilustracjami, 
schematami, tabelami, 
rysunkami, co pozwala na 
osiągnięcie zakładanych 
efektów kształcenia.

Renata Szajna, Danuta Ławniczak, Alina Ziaja
ORGANIZOWANIE USŁUG KELNERSKICH. ZESZYT ĆWICZEŃ

Publikacja zawiera zadania i ćwiczenia skorelowane 
z podręcznikiem Usługi kelnerskie. Służą one 
usystematyzowaniu i utrwaleniu wiedzy oraz umiejętności 
wchodzących w skład kwalifikacji T.10 (Organizowanie usług 
gastronomicznych). Ćwiczenia dotyczą takich zagadnień, jak: 
usługi gastronomiczne, promowanie usług gastronomicznych, 
kalkulacje, rozliczanie kosztów usługi gastronomicznej, 
planowanie i organizacja przyjęć okolicznościowych, szkoleń, 
konferencji oraz imprez cateringowych, kompetencje 
personalne i społeczne. 
Zadania i ćwiczenia 
uzupełniono licznymi 
rysunkami i zdjęciami.

KWALIFIKACJA T.10.2
165916
Nr dop. 30/2015
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.10
165918
W sprzedaży
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Renata Szajna, Danuta Ławniczak
OBSŁUGIWANIE GOŚCI. ZESZYT ĆWICZEŃ. CZĘŚĆ 2

Publikacja zawiera zadania i ćwiczenia skorelowane 
z podręcznikiem Obsługa kelnerska. Część 1 i 2. Mają one 
pomóc usystematyzować i utrwalić wiedzę oraz umiejętności 
wchodzące w skład drugiej części kwalifikacji T.9 
(Obsługiwanie gości). Ćwiczenia dotyczą takich zagadnień, 
jak: organizacja pracy kelnera, podawanie potraw i napojów, 
zwyczaje żywieniowe różnych narodów, serwis specjalny, sztuka 
barmańska, obsługiwanie gości hotelowych oraz organizowanie 
przyjęć. Zadania uzupełniono licznymi rysunkami i zdjęciami. 

Renata Szajna, Danuta Ławniczak
OBSŁUGA KELNERSKA. CZĘŚĆ 2 

Podręcznik zgodny z nową podstawą programową 
przeznaczony do kształcenia w zawodzie kelner. Obejmuje 
materiał z zakresu drugiej części kwalifikacji T.9 (Obsługiwanie 
gości). Omawia zagadnienia dotyczące: sztuki podawania 
potraw i napojów (bezalkoholowych i alkoholowych), 
zwyczajów żywieniowych różnych narodów, serwisu 
specjalnego, sztuki barmańskiej, obsługi gości hotelowych oraz 
organizacji przyjęć. Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi 
przykładami i ilustracjami. 

Renata Szajna, Danuta Ławniczak
OBSŁUGIWANIE GOŚCI. ZESZYT ĆWICZEŃ. CZĘŚĆ 1 

Publikacja zawiera zadania i ćwiczenia skorelowane 
z podręcznikiem Obsługa kelnerska. Część 1 i 2. Mają one 
pomóc usystematyzować i utrwalić wiedzę oraz umiejętności 
wchodzące w skład drugiej części kwalifikacji T.9 
(Obsługiwanie gości). Ćwiczenia dotyczą takich zagadnień, jak: 
procedury i zasady bezpieczeństwa, wymagania wobec kelnera, 
wyposażenie i wystrój zakładu gastronomicznego, aranżacja sal 
dla gości, karty menu oraz zasady obsługiwania gości. Zadania 
uzupełniono licznymi rysunkami i zdjęciami. 

Renata Szajna, Danuta Ławniczak
OBSŁUGA KELNERSKA. CZĘŚĆ 1

Podręcznik zgodny z nową podstawą programową, 
przeznaczony do kształcenia w zawodzie kelner. Obejmuje 
materiał z zakresu drugiej części kwalifikacji T.9 (Obsługiwanie 
gości). Omawia zagadnienia dotyczące: stanowiska pracy 
i systemów obsługi kelnerskiej, predyspozycji i umiejętności 
niezbędnych do wykonywaniu zawodu kelnera, czynności 
związanych z obsługą gości, opracowywania karty menu, 
doradzania gościom w wyborze potraw i napojów, 
przyjmowania i rejestrowania zamówień gości, nakrywania stołu, 
dobierania urządzeń, bielizny, zastawy stołowej oraz sprzętu 
serwisowego do podawania potraw i napojów. Wiadomości 
teoretyczne wsparto licznymi przykładami i ilustracjami.

KWALIFIKACJA T.9.2
165912
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.9.2
165902
Nr dop. 3/2014
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.9.2
165911
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.9.2
165901
Nr dop. 84/2013
W sprzedaży

BRANŻA GASTRONOMICZNA
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KLUB NAUCZYCIELA  
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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KLUB NAUCZYCIELA

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: 
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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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