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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 
pojazdów samochodowych, mechanik 

pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów 
samochodowych, technik mechanik, mechanik-monter 
maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających 
oraz ślusarz, przygotowane zgodnie z nową podstawą 
programową. Uwzględniają one przedstawione poniżej 
efekty kształcenia oraz pozwalają na dobre przygotowanie 
się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie, organizowanego 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 mechanicznej 
i samochodowej:
•	 PKZ (M.a), PKZ (M.b), PKZ (M.h) – umiejętności stanowiące 

podstawę kształcenia w zawodach technik pojazdów 
samochodowych / mechanik pojazdów samochodowych, 
technik pojazdów samochodowych / elektromechanik, 
technik mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, 
operator obrabiarek skrawających oraz ślusarz  

3.  Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodach: 
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / 
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH 
KWALIFIKACJA M.12. DIAGNOZOWANIE ORAZ 
NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 
UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
•	 Część 1: Diagnozowanie układów elektrycznych 

i elektronicznych pojazdów samochodowych
•	 Część 2: Naprawa układów elektrycznych 

i elektronicznych pojazdów samochodowych 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH /
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  
KWALIFIKACJA M.18. DIAGNOZOWANIE I NAPRAWA 
PODZESPOŁÓW I ZESPOŁÓW POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH
•	 Część 1: Diagnozowanie podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowych
•	 Część 2: Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów 

samochodowych 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
KWALIFIKACJA M.42. ORGANIZACJA I PROWADZENIE 
PROCESU OBSŁUGI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
•	 Część 1: Organizowanie obsługi pojazdów 

samochodowych
•	 Część 2: Nadzorowanie obsługi pojazdów 

samochodowych 

TECHNIK MECHANIK / MECHANIK-MONTER 
MASZYN I URZĄDZEŃ 
KWALIFIKACJA M.17. MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN 
I URZĄDZEŃ
•	 Część 1: Montaż maszyn i urządzeń
•	 Część 2: Obsługa maszyn i urządzeń

TECHNIK MECHANIK / OPERATOR OBRABIAREK 
SKRAWAJĄCYCH 
KWALIFIKACJA M.19. UŻYTKOWANIE OBRABIAREK 
SKRAWAJĄCYCH
•	 Część 1: Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek 

skrawających do obróbki
•	 Część 2: Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych 

obrabiarkach skrawających
•	 Część 3: Przygotowywanie obrabiarek sterowanych 

numerycznie do obróbki
•	 Część 4: Wykonywanie obróbki na obrabiarkach 

sterowanych numerycznie

TECHNIK MECHANIK / ŚLUSARZ
KWALIFIKACJA M.20. WYKONYWANIE I NAPRAWA 
ELEMENTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI
•	 Część 1: Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń 

i narzędzi metodą obróbki ręcznej
•	 Część 2: Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń 

i narzędzi metodą obróbki maszynowej
•	 Część 3: Wykonywanie połączeń materiałów
•	 Część 4: Naprawa i konserwacja elementów maszyn, 

urządzeń i narzędzi

TECHNIK MECHANIK
KWALIFIKACJA M.44. ORGANIZOWANIE 
I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN 
I URZĄDZEŃ
•	 Część 1: Organizowanie procesów obróbki i montażu 

części maszyn i urządzeń
•	 Część 2: Nadzorowanie przebiegu produkcji   

Każdy nauczyciel korzystający z publikacji WSiP do nauki zawodów 
technik pojazdów samochodowych, mechanik
pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów 
samochodowych, technik mechanik, mechanik-monter maszyn 
i urządzeń, operator obrabiarek skrawających oraz ślusarz 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 mechaniczna  
i samochodowa

uczę.pl
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Pracownie – publikacje  
do praktycznej nauki zawodu 

Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński 
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ. TECHNIK 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. MECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH. KWALIFIKACJA M.18. PRAKTYCZNA 
NAUKA ZAWODU  

Publikacja pomaga opanować praktyczne 
umiejętności w zakresie kwalifikacji M.18 
(Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych). Jest przeznaczona 
do wykorzystania podczas zajęć w pracowniach. 
Każdy rozdział zawiera krótkie wprowadzenie, przypominające 
podstawowe wiadomości, oraz karty pracy z zadaniami 
i ćwiczeniami. Publikacja ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu 
uczniowie opanowali wiedzę dotyczącą metod diagnostyki 
i naprawy poszczególnych zespołów i układów samochodu, 
weryfikacji i pomiaru parametrów, doboru narzędzi, urządzeń 
pomiarowych oraz montażu i konserwacji podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych. Publikacja jest skorelowana 
z podręcznikami. 
Diagnostyka pojazdów 
samochodowych autorstwa 
Mariana Dąbrowskiego, 
Stanisława Kowalczyka 
i Grzegorza Trawińskiego 
oraz Naprawa pojazdów 
samochodowych autorstwa 
Seweryna Orzełowskiego 
i Stanisława Kowalczyka.

Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński 
PRACOWNIA MECHATRONIKI SAMOCHODOWEJ. TECHNIK 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.  ELEKTROMECHANIK 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. KWALIFIKACJA M.12. 
PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Publikacja pomaga opanować praktyczne 
umiejętności w zakresie kwalifikacji M.12 
(Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych 
i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych). Jest przeznaczona do wykorzystania 
podczas zajęć w pracowniach. Każdy rozdział zawiera krótkie 
wprowadzenie, przypominające podstawowe wiadomości, oraz 
karty pracy z zadaniami i ćwiczeniami. Publikacja ma na celu 
sprawdzenie, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiedzę 
dotyczącą metod diagnostyki i naprawy układów elektrycznych 
i elektronicznych pojazdów samochodowych oraz 
stosowanych do nich narzędzi i przyrządów. Jest skorelowana 
z podręcznikami Diagnostyka układów elektrycznych 
i elektronicznych pojazdów 
samochodowych 
oraz Naprawa 
układów elektrycznych 
i elektronicznych pojazdów 
samochodowych autorstwa 
Grzegorza Dygi i Grzegorza 
Trawińskiego. 

KWALIFIKACJA M.12
161060
Termin wydania: II kwartał 2016

KWALIFIKACJA M.18
161023
Termin wydania: II kwartał 2016

BRANŻA MECHANICZNA I SAMOCHODOWA

Nowość
Nowość
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REPETYTORIA I TESTY EGZAMINACYJNE. EGZAMIN ZAWODOWY

Repetytoria i testy 
egzaminacyjne  
Egzamin zawodowy

Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek
REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. EGZAMIN 
ZAWODOWY. TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. 
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. KWALIFIKACJA M.18

W publikacji do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych 
oraz mechanik pojazdów samochodowych zawarto najważniejsze 
treści z zakresu kwalifikacji M.18. (Diagnozowanie i naprawa 
podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych). 
W książce omówiono m.in. podstawowe wiadomości dotyczące 
diagnostyki ogólnej oraz diagnostyki poszczególnych zespołów 
i układów samochodu, a także metody i zakres napraw pojazdu 
samochodowego. Ponadto w książce znajdują się zestawy 
egzaminacyjne opracowane zgodnie ze standardem wymagań 
egzaminacyjnych dla zawodów technik pojazdów samochodowych 
oraz mechanik pojazdów samochodowych, realizujące treści z zakresu 
kwalifikacji M.18. Publikacja zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. 
Każdy zestaw składa się z 40 pytań zamkniętych. Na końcu książki  
zamieszczono klucz odpowiedzi do testów.

KWALIFIKACJA M.18
165351
W sprzedaży
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Testy i zadania praktyczne  
Egzamin zawodowy

Marek Łuszczak 
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK MECHANIK. KWALIFIKACJA M.44. ORGANIZACJA 
I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN 
I URZĄDZEŃ  

Zadania egzaminacyjne opracowane zgodnie ze standardem 
wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik mechanik, 
realizujące treści z zakresu kwalifikacji M.44 (Organizacja 
i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń). 
Publikacja zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. Każdy zestaw 
składa się z 40 pytań zamkniętych oraz 1 rozwiązanego zadania 
praktycznego. Na końcu książki zamieszczono klucz odpowiedzi 
do testów.

Janusz Figurski  
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK MECHANIK. ŚLUSARZ. KWALIFIKACJA M.20. 
WYKONYWANIE I NAPRAWA ELEMENTÓW MASZYN, 
URZĄDZEŃ I NARZĘDZI

Publikacja przygotowuje do egzaminu z zakresu 
kwalifikacji M.20 (Wykonywanie i naprawa elementów 
maszyn, urządzeń i narzędzi). Zadania egzaminacyjne 
opracowano zgodnie ze standardem wymagań 
egzaminacyjnych dla zawodów technik mechanik i ślusarz. Publikacja 
zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. Każdy składa się z 40 pytań 
zamkniętych oraz jednego zadania praktycznego. Na końcu książki 
zamieszczono klucz 
odpowiedzi do testów, 
rozwiązanie zadania 
praktycznego oraz zasady 
przeprowadzenia nowego 
egzaminu zawodowego 
i wymagania, jakie 
według nowej podstawy 
programowej musi spełnić 
kandydat ubiegający się 
o pracę na jednym z tych 
stanowisk.

KWALIFIKACJA M.20
165359
Termin wydania: I kwartał 2016

KWALIFIKACJA M.44
165337
W sprzedaży

BRANŻA MECHANICZNA I SAMOCHODOWA

Nowość
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TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY

Marek Łuszczak 
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK MECHANIK. MECHANIK-MONTER MASZYN 
I URZĄDZEŃ. KWALIFIKACJA M.17. MONTAŻ I OBSŁUGA 
MASZYN I URZĄDZEŃ

Zadania egzaminacyjne opracowane zgodnie ze standardem 
wymagań egzaminacyjnych dla zawodów technik mechanik 
oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń, realizujące treści 
z zakresu kwalifikacji M.17 (Montaż i obsługa maszyn 
i urządzeń). Publikacja zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. 
Każdy zestaw składa się z 40 pytań zamkniętych oraz 
1 rozwiązanego zadania praktycznego. Na końcu książki 
zamieszczono klucz odpowiedzi do testów. 

Sławomir Kudzia 
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. MECHANIK 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. KWALIFIKACJA 
M.18. DIAGNOZOWANIE I NAPRAWA PODZESPOŁÓW 
I ZESPOŁÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Zadania egzaminacyjne opracowane zgodnie ze standardem 
wymagań egzaminacyjnych dla zawodów technik 
pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów 
samochodowych, realizujące treści z zakresu kwalifikacji 
M.18 (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych). Publikacja zawiera 5 zestawów 
egzaminacyjnych. 
Każdy zestaw składa 
się z 40 pytań 
zamkniętych  
oraz 1 rozwiązanego 
zadania praktycznego. 
Na końcu książki 
zamieszczono klucz 
odpowiedzi do testów.

Marek Pacion 
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. 
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. 
KWALIFIKACJA M.12. DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA 
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zadania egzaminacyjne opracowane zgodnie ze standardem 
wymagań egzaminacyjnych dla zawodów technik pojazdów 
samochodowych oraz elektromechanik pojazdów 
samochodowych, realizujące treści z zakresu kwalifikacji M.12 
(Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych 
układów pojazdów 
samochodowych). 
Publikacja zawiera 
5 zestawów 
egzaminacyjnych. 
Każdy zestaw składa się 
z 40 pytań zamkniętych 
oraz 1 rozwiązanego 
zadania praktycznego. 
Na końcu książki 
zamieszczono klucz 
odpowiedzi do testów.

Jarosław Idczak 
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. KWALIFIKACJA 
M.42. ORGANIZACJA I PROWADZENIE PROCESU OBSŁUGI 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zadania egzaminacyjne opracowane zgodnie ze standardem 
wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik pojazdów 
samochodowych, realizujące treści z zakresu kwalifikacji 
M.42 (Organizacja i prowadzenie procesu obsługi 
pojazdów samochodowych). Publikacja zawiera 5 zestawów 
egzaminacyjnych. Każdy zestaw składa się z 40 pytań 
zamkniętych oraz 1 rozwiązanego zadania praktycznego. 
Na końcu książki zamieszczono klucz odpowiedzi do testów.

KWALIFIKACJA M.12
165322
W sprzedaży

KWALIFIKACJA M.42
165338
W sprzedaży

KWALIFIKACJA M.18
165323
W sprzedaży

KWALIFIKACJA M.17
165318
W sprzedaży
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Stanisław Kowalczyk, 
Adamina Korwin-Szymanowska    
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
W BRANŻY MECHANICZNEJ

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne dla 
wszystkich zawodów branży mechanicznej z zakresu 
PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności 
gospodarczej). Omówiono w nim m.in. podstawy formalno- 
-prawne działalności gospodarczej, w tym: formy organizacyjno- 
-prawne, podejmowanie, wykonywanie, zawieszanie i zakończenie 
działalności, przepisy prawa pracy związane z działalnością 
gospodarczą, analizę ekonomiczną i opodatkowanie 
działalności oraz optymalizację pracy przedsiębiorstwa. 
Nacisk położono na prowadzenie działalności gospodarczej 
w przedsiębiorstwie branży mechanicznej, w tym: rodzaje i zakres 
działalności przedsiębiorstw tej branży, dobór pracowników, 
zasady kierowania zespołem, szkolenie i wynagradzanie 
pracowników, działalność marketingową i kreowanie wizerunku 
przedsiębiorstwa. Przedstawiono zasady współpracy 
ze środowiskiem, zarządzanie jakością i zasady kontroli, a także 
organizację obsługi klienta i procesu produkcyjnego.

Marek Łuszczak 
BHP W BRANŻY MECHANICZNEJ 

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne 
dla wszystkich zawodów branży mechanicznej 
z zakresu BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy). 
Omówiono w nim zasady ochrony przeciwpożarowej, 
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.

161063
Termin wydania: II kwartał 2016

161066 
Termin wydania: III kwartał 2016

Efekty kształcenia 
wspólne dla zawodów 
branży mechanicznej 
i samochodowej

BRANŻA MECHANICZNA I SAMOCHODOWA

Nowość

Nowość
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EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW BRANŻY MECHANICZNEJ I SAMOCHODOWEJ

Stanisław Kowalczyk, Adamina Korwin-Szymanowska 
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY 
SAMOCHODOWEJ

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne dla wszystkich 
zawodów branży samochodowej w zakresie PDG (Podejmowanie 
i prowadzenie działalności gospodarczej). Omówiono w nim 
m.in. podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej, w tym: formy 
organizacyjno-prawne, podejmowanie, wykonywanie, zawieszanie i zakończenie 
działalności, przepisy prawa pracy związane z działalnością gospodarczą, 
analizę ekonomiczną i opodatkowanie działalności oraz optymalizację pracy 
przedsiębiorstwa. Nacisk położono na prowadzenie działalności gospodarczej 
w przedsiębiorstwie branży samochodowej, w tym: rodzaje i zakres działalności 
przedsiębiorstw tej branży, dobór pracowników, zasady kierowania zespołem, 
szkolenie i wynagradzanie pracowników, działalność marketingową i kreowanie 
wizerunku przedsiębiorstwa. Przedstawiono zasady współpracy ze środowiskiem, 
zarządzanie jakością i zasady kontroli przedsiębiorstw, a także organizację procesu 
obsługowo-naprawczego w przedsiębiorstwie usługowym branży samochodowej, 
organizację biura obsługi klienta, zakres badań, rodzaje i działalność stacji kontroli 
pojazdów. 

161064
W sprzedaży

Nowość

Sławomir Kudzia 
BHP W BRANŻY SAMOCHODOWEJ

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne dla wszystkich 
zawodów branży samochodowej w zakresie BHP (Bezpieczeństwo 
i higiena pracy). Omówiono w nim zasady ochrony 
przeciwpożarowej, 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.

161065 
Termin wydania: III kwartał 2016

Nowość
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Technik mechanik 
Operator obrabiarek 
skrawających 

Janusz Figurski, Stanisław Popis 
PRZYGOTOWYWANIE KONWENCJONALNYCH OBRABIAREK 
SKRAWAJĄCYCH DO OBRÓBKI  

Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik 
i operator obrabiarek skrawających, realizujący 
treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.19 
(Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek 
skrawających do obróbki). Przedstawiono zagadnienia 
niezbędne do zrozumienia zasad budowy oraz działania 
różnych konwencjonalnych 
obrabiarek skrawających: 
tokarek, frezarek, strugarek 
i przeciągarek, wiertarek 
oraz urządzeń do obróbki 
ściernej, a także systemów 
obróbkowych stosowanych 
w procesach wytwarzania 
wykorzystujących obróbkę 
skrawaniem. 

KWALIFIKACJA M.19.1
161019
Termin wydania: I kwartał 2016

KWALIFIKACJA M.19.2
161020
Termin wydania: I kwartał 2016

Janusz Figurski, Stanisław Popis 
WYKONYWANIE OBRÓBKI NA KONWENCJONALNYCH  
OBRABIARKACH SKRAWAJĄCYCH 

Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik 
i operator obrabiarek skrawających, realizujący 
treści z zakresu drugiej części kwalifikacji M.19 
(Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych 
obrabiarkach skrawających). Omówiono następujące 
zagadnienia: przyrządy i narzędzia do wykonywania pomiarów 
warsztatowych, przeprowadzanie 
operacji obróbki skrawaniem, 
operacji toczenia i frezowania. 
Bogaty materiał ilustracyjny 
(schematy, rysunki tabele, 
zdjęcia) ułatwia zrozumienie 
treści. 

BRANŻA MECHANICZNA I SAMOCHODOWA

Nowość
Nowość
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Janusz Figurski  
PRZYGOTOWYWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH 
NUMERYCZNIE DO OBRÓBKI 

Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik 
i operator obrabiarek skrawających, realizujący 
treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji 
M.19 (Przygotowywanie obrabiarek sterowanych 
numerycznie do obróbki). Budowa obrabiarek sterowanych 
numerycznie, podstawy programowania obrabiarek sterowanych 
numerycznie oraz uzbrajanie 
obrabiarek – to zagadnienia 
opisane w publikacji. 
Wiadomości zamieszczone 
w podręczniku wprowadzają 
w problematykę obrabiarek 
sterowanych numerycznie 
do obróbki oraz stanowią 
wstęp do działań 
praktycznych realizowanych 
przez uczniów podczas zajęć.

KWALIFIKACJA  M.19.3
161021
Termin wydania: II kwartał 2016

KWALIFIKACJA  M.19.4
161022
Termin wydania: II kwartał 2016

Janusz Figurski  
WYKONYWANIE OBRÓBKI NA OBRABIARKACH 
STEROWANYCH NUMERYCZNIE 

Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik 
i operator obrabiarek skrawających, realizujący 
treści z zakresu czwartej części kwalifikacji M.19 
(Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych 
numerycznie). W publikacji zawarto informacje dotyczące: 
ustawiania miejsca zerowego przedmiotu obrabianego; uruchamiania 
programu i nadzorowania przebiegu 
obróbki; procesu zużywania 
elementów maszyn, urządzeń 
i narzędzi; pomiaru przedmiotu 
obrabianego i konserwacji 
obrabiarek sterowanych 
numerycznie. Z obszernej 
tematyki obrabiarek sterownych 
numerycznie zaprezentowano 
zagadnienia przydatne 
pracownikowi w wykonywaniu 
zadań zawodowych.

TECHNIK MECHANIK. OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 

Nowość
Nowość



14 wsip.pl sklep.wsip.pl

Technik mechanik 
Ślusarz

Janusz Figurski, Stanisław Popis 
WYKONYWANIE ELEMENTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ 
I NARZĘDZI METODĄ OBRÓBKI MASZYNOWEJ 

Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik oraz ślusarz, 
realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji M.20 
(Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 
metodą obróbki maszynowej). W książce omówiono 
zagadnienia efektywnego wykonywania obróbki maszynowej 
elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, a w szczególności: 
cele i rodzaje obróbki maszynowej; problematykę obróbki 
wiórowej oraz charakterystykę obróbki ściernej i wykańczającej 
elementów maszyn, urządzeń  
i narzędzi. Uwzględniono  
także zagadnienia obróbki 
erozyjnej, plastycznej, 
odlewnictwa oraz zasady 
wykonywania obróbki 
na obrabiarkach  
sterowanych numerycznie. 
Wiadomości uzupełniono  
kolorowymi rysunkami, 
schematami i zdjęciami.

Janusz Figurski, Stanisław Popis 
WYKONYWANIE ELEMENTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ 
I NARZĘDZI METODĄ OBRÓBKI RĘCZNEJ 

Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik oraz ślusarz, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.20 
(Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 
metodą obróbki ręcznej). W podręczniku przedstawiono 
charakterystykę materiałów stosowanych do wykonywania 
elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz problematykę 
pomiarów warsztatowych w procesie wykonywania elementów 
maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. W książce 
omówiono również  
zasady przygotowania  
procesów obróbki ręcznej  
oraz charakterystykę  
rodzajów obróbki ręcznej. 
Pytania i zadania znajdujące 
się na końcu działów 
i rozdziałów  
pozwalają zauważyć  
problemy i inspirować  
uczniów do samodzielnej  
pracy.

KWALIFIKACJA M.20.1
161014
Nr dop. 23/2015
W sprzedaży

KWALIFIKACJA M.20.2
161015
Nr dop. 24/2015
W sprzedaży

BRANŻA MECHANICZNA I SAMOCHODOWA
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JĘZYK OBCY ZAWODOWY

Rafał Sarna,  
Katarzyna Sarna
JĘZYK ANGIELSKI 
ZAWODOWY 
W BRANŻY MECHANICZNEJ 
I SAMOCHODOWEJ

161004
W sprzedaży

161005
W sprzedaży

Piotr Rochowski
JĘZYK NIEMIECKI 
ZAWODOWY 
W BRANŻY MECHANICZNEJ 
I SAMOCHODOWEJ

Zeszyty ćwiczeń do nauki języka zawodowego (angielskiego 
i niemieckiego) stosowanego w branży mechanicznej i samochodowej 
obejmują następujące tematy: klasyfikacja zawodów, stanowisko 
pracy, narzędzia i materiały, dzień pracy w warsztacie i biurze, 
ślusarnia, warsztat samochodowy, elektromechanika pojazdów 
samochodowych, budowa pojazdów samochodowych, 
podejmowanie działalności gospodarczej w branży, przepisy BHP  
oraz zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, 
kwestionariusz osobowy). 

Janusz Figurski, Stanisław Popis 
NAPRAWA I KONSERWACJA ELEMENTÓW MASZYN, 
URZĄDZEŃ I NARZĘDZI 

Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik oraz ślusarz, 
realizujący treści z zakresu czwartej części kwalifikacji M.20 
(Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń 
i narzędzi). W jaki sposób wybrać części podlegające 
wymianie, wykonać czynności naprawcze elementów maszyn 
i urządzeń czy też samych narzędzi? Jak zamontować maszyny 
i urządzenia po naprawie? To tylko niektóre zagadnienia 
opisane w książce. Ponadto w podręczniku przedstawiono 
charakterystykę procesów zużycia elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi, ocenę ich stanu technicznego, sposoby 
doboru części podlegających wymianie, metody zabezpieczeń 
antykorozyjnych maszyn i urządzeń, a także sposoby 
konserwacji i jej oceny. Liczne kolorowe rysunki, 
schematy i zdjęcia ułatwią uczniom 
zrozumienie opisanych 
treści.

Janusz Figurski, Stanisław Popis 
WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ MATERIAŁÓW 

Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik oraz ślusarz, 
realizujący treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji M.20 
(Wykonywanie połączeń materiałów). W książce 
przedstawiono zagadnienia związane z problematyką 
połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. 
Omówiono  ogólną charakterystykę cech konstrukcyjnych 
maszyn i urządzeń, zasady budowy oraz wykonywania 
połączeń rozłącznych, nierozłącznych, podatnych, połączeń 
rurowych i zaworów oraz problematykę łożyskowania 
wałków i łączenia za pomocą sprzęgieł. Zaprezentowano 
także przykłady zastosowania poszczególnych rodzajów 
połączeń. Uwzględniono nowe metody łączenia elementów 
przez przetłaczanie, termoformowanie gwintów, stosowanie 
nitokołków i nitonakrętek. Zamieszczone pytania sprawdzające 
oraz wykaz literatury ułatwią uczniom 
pogłębienie i poszerzenie 
zakresu wiadomości 
przedstawionych 
w podręczniku. 

KWALIFIKACJA M.20.3
161016
Nr dop. 32/2015
W sprzedaży

KWALIFIKACJA M.20.4
161017
Nr dop. 29/2015
W sprzedaży

TECHNIK MECHANIK. ŚLUSARZ
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Technik mechanik 

Krzysztof Grzelak, Stanisław Kowalczyk 
ORGANIZACJA PROCESÓW OBRÓBKI I MONTAŻU CZĘŚCI 
MASZYN I URZĄDZEŃ

Podręcznik do nauki zawodu technik mechanik, realizujący 
treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.44 
(Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn 
i urządzeń). Planowanie procesów technologicznych obróbki 
i montażu części maszyn i urządzeń, dobór technik i metod 
do wytwarzania części maszyn i urządzeń, dobór materiałów 
konstrukcyjnych do wytwarzania części maszyn i urządzeń, 
dobór rodzajów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej 
do wytwarzania części maszyn i urządzeń oraz dobór narzędzi 
i urządzeń do wytwarzania 
części maszyn i urządzeń  
– to tylko niektóre 
zagadnienia omówione 
w podręczniku. Wiedzę 
teoretyczną wsparto 
licznymi ćwiczeniami 
i przykładami 
wskazującymi sposoby 
jej praktycznego 
zastosowania. 

Stanisław Kowalczyk 
NADZOROWANIE PRZEBIEGU PRODUKCJI

Podręcznik do nauki zawodu technik mechanik, realizujący 
treści z zakresu drugiej części kwalifikacji M.44 (Nadzorowanie 
przebiegu produkcji). W książce opisano rodzaje produkcji, 
przedstawiono przykładowe kalkulacje kosztów wytwarzania 
wyrobów, zakres i terminy przeglądów oraz napraw maszyn 
i urządzeń, a także zarządzanie gospodarką materiałową 
i odpadami. Przedstawiono również sposoby kontrolowania 
parametrów jakościowych procesów wytwarzania części 
maszyn i urządzeń, przebiegu prac na danym stanowisku, 
wydajności procesu 
produkcji i jakości 
wyrobów, stanu 
technicznego narzędzi, 
maszyn i urządzeń 
oraz sporządzania 
dokumentacji 
sprawozdawczej 
produkcji.

KWALIFIKACJA M.44.1
161012
Nr dop. 26/2014
W sprzedaży

KWALIFIKACJA M.44.2
161013
Nr dop. 34/2015
W sprzedaży

BRANŻA MECHANICZNA I SAMOCHODOWA
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Technik mechanik 
Mechanik-monter  
maszyn i urządzeń  

Józef Zawora
MONTAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ

Podręcznik do nauki zawodu technik mechanik oraz mechanik- 
-monter maszyn i urządzeń, realizujący treści z zakresu 
pierwszej części kwalifikacji M.17 (Montaż maszyn 
i urządzeń). W książce omówiono m.in.: metody montażu 
maszyn i urządzeń, rodzaje narzędzi i przyrządów do prac 
montażowych, sposoby przygotowania części maszyn 
i urządzeń do montażu, montaż układów hydraulicznych 
i pneumatycznych oraz sposoby oceny jakości wykonywanych 
prac. Wiadomości uzupełniono licznymi ćwiczeniami, 
przykładami 
oraz schematami. 
Pytania i zadania 
znajdujące się 
na końcu działów 
i rozdziałów pozwalają 
zauważyć problemy 
i inspirować uczniów 
do samodzielnej pracy.

Stanisław Legutko 
OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ 

Podręcznik do nauki zawodu technik mechanik oraz mechanik-
-monter maszyn i urządzeń, realizujący treści z zakresu 
drugiej części kwalifikacji M.17 (Obsługa maszyn i urządzeń). 
Prezentuje wiedzę i umiejętności potrzebne do eksploatacji 
maszyn i urządzeń oraz ich obsługi. Omawia też metody 
i zasady utrzymania maszyn i urządzeń w ruchu dzięki 
tzw. czynnościom obsługowym oraz procesy technologiczne 
remontów, napraw i regeneracji. Wiadomości uzupełniono 
licznymi ćwiczeniami, przykładami, schematami i ilustracjami. 

  

KWALIFIKACJA M.17.1
161009
Nr dop. 46/2014
W sprzedaży

KWALIFIKACJA M.17.2
161002
Nr dop. 4/2013
W sprzedaży

TECHNIK MECHANIK. MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ  
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Stanisław Kowalczyk 
NADZOROWANIE OBSŁUGI POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

Podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów 
samochodowych, realizujący treści z zakresu drugiej części 
kwalifikacji M.42 (Nadzorowanie obsługi pojazdów 
samochodowych). W książce omówiono m.in. takie zagadnienia, 
jak: przestrzeganie zasad kontaktów z klientami, kontrola jakości 
wykonania zadań powierzonych zespołowi pracowników, 
podejmowanie decyzji dotyczących realizacji zadań, dobór 
pracowników do wykonania określonych zadań. Uwzględniono 
także kwestie kontroli przebiegu procesu naprawy pojazdów 
samochodowych, nadzoru 
wykonywania czynności 
związanych z obsługą 
oraz konserwacją maszyn 
i urządzeń stosowanych 
do obsługi pojazdów 
samochodowych 
oraz oceny jakości 
wykonywanych prac.

Janusz Figurski, Stanisław Popis 
RYSUNEK TECHNICZNY ZAWODOWY W BRANŻY 
MECHANICZNEJ I SAMOCHODOWEJ

Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik 
oraz technik pojazdów samochodowych, realizujący 
treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych 
dla branży mechanicznej i samochodowej. Zawarto 
w nim informacje dotyczące m.in.: wymiarowania, szkicowania 
i rysowania w rzutach prostokątnych, tolerancji wymiarów liniowych 
i geometrycznych, pasowania w budowie maszyn, 
rysunku złożeniowego. Treści 
rozdziałów i podrozdziałów zgodne 
z aktualnie obowiązującymi 
PN i EN. Szczególną uwagę 
zwrócono na zastosowanie 
techniki komputerowej do 
sporządzania rysunków 
i projektowania – podręcznik 
można wykorzystywać jako 
przewodnik dla konstruktorów 
i technologów.

KWALIFIKACJA M.42.1
161010
Nr dop. 29/2014
W sprzedaży

137901
W sprzedaży

KWALIFIKACJA M.42.2
161011
Nr dop. 31/2015
W sprzedaży

161067
Termin wydania: II kwartał 2016

Stanisław Kowalczyk 
ORGANIZOWANIE OBSŁUGI POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH 

Podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów samochodowych, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.42 
(Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych). W książce 
omówiono m.in. następujące zagadnienia: przestrzeganie zasad 
gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi 
pojazdów samochodowych, ustalanie zakresu oraz terminów 
przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych pojazdów 
samochodowych, prowadzenie dokumentacji obsługi i naprawy 
pojazdów samochodowych. Uwzględniono także sporządzanie 
kalkulacji kosztów wykonania obsługi pojazdów samochodowych 
czy sposoby rozwiązywania 
problemów technicznych 
i organizacyjnych dotyczących 
obsługi i naprawy pojazdów 
samochodowych. Zamieszczone 
schematy, rysunki oraz zdjęcia 
ułatwiają zrozumienie zawartych 
treści. Na końcu rozdziałów 
i działów znajdują się pytania.

Piotr Fundowicz, Mariusz Radzimierski,  
Marcin Wieczorek 
PODWOZIA I NADWOZIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów 
samochodowych. Uczy umiejętności potrzebnych 
do identyfikacji i oceny działania zespołów i podzespołów 
pojazdów (mechanizmy układy jezdnego, nośnego, 
hamulcowego, napędowego i kierowniczego). Wiadomości 
zostały uzupełnione licznymi ćwiczeniami, przykładami oraz 
schematami i ilustracjami. 

Technik pojazdów 
samochodowych 

BRANŻA MECHANICZNA I SAMOCHODOWA

Nowość
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Technik pojazdów 
samochodowych 
Elektromechanik pojazdów 
samochodowych 
Piotr Fundowicz, Mariusz Radzimierski,  
Marcin Wieczorek 
PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podręcznik do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik 
pojazdów samochodowych. Jest on wprowadzeniem do książek pt. Diagnostyka układów 
elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych oraz Naprawa układów elektrycznych 
i elektronicznych pojazdów samochodowych, realizujących treści z kwalifikacji M.12. Zawiera także 
rozbudowane punkty z kwalifikacji M.42, dotyczące podstaw elektrotechniki i elektroniki pojazdów 
samochodowych. Wyjaśnienie pojęć z elektrotechniki i elektroniki czy opis zjawisk związanych 
z prądem stałym i zmiennym  to przykładowe zagadnienia opisane w podręczniku.

KWALIFIKACJA M.12
161018
W sprzedaży

Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński 
NAPRAWA UKŁADÓW ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podręcznik do nauki zawodów technik pojazdów 
samochodowych oraz elektromechanik pojazdów 
samochodowych, realizujący treści z zakresu drugiej 
części kwalifikacji M.12 (Naprawa układów elektrycznych 
i elektronicznych pojazdów samochodowych). W książce 
omówiono metody naprawy układów elektrycznych 
i elektronicznych pojazdów samochodowych oraz narzędzia 
i przyrządy do wykonania wspomnianych napraw.  
Przedstawiono tu 
sposoby przeprowadzania 
demontażu czy regulacji 
układów elektrycznych 
i elektronicznych, 
wymieniania uszkodzonych 
układów i elementów, 
sprawdzania działania 
układów po naprawie.

Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński 
DIAGNOSTYKA UKŁADÓW ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podręcznik do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych 
oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, realizujący 
treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.12 (Diagnozowanie 
układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 
samochodowych). Zakres diagnostyki układów elektrycznych 
i elektronicznych pojazdów samochodowych oraz sposób 
jej przeprowadzenia i interpretacja uzyskanych wyników 
diagnostycznych – to główne zagadnienia opisane w podręczniku. 
Przedstawiono też sposoby przeprowadzenia oceny stanu 
technicznego elementów 
oraz układów elektrycznych 
i elektronicznych pojazdów. 
Wiedzę teoretyczną wsparto 
licznymi ćwiczeniami 
i przykładami wskazującymi 
sposoby jej praktycznego 
zastosowania. Bogaty, 
kolorowy materiał ilustracyjny. 

KWALIFIKACJA M.12.2
161003
Nr dop. 38/2015
W sprzedaży

KWALIFIKACJA M.12.1
139005
Nr dop. 35/2014
W sprzedaży

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
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Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk 
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów 
samochodowych, realizujący treści z zakresu drugiej części  
kwalifikacji M.18 (Naprawa pojazdów samochodowych). 
Uczy umiejętności potrzebnych do naprawy zespołów 
i podzespołów pojazdów samochodowych (metody 
i zakres napraw pojazdów 
samochodowych, montaż 
i konserwacja podzespołów 
i zespołów pojazdów 
samochodowych, a także próby 
po naprawie pojazdów). 

Krzysztof Grzelak, Janusz Telega,  
Janusz Torzewski 
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 

Podręcznik do nauki zawodu technik mechanik oraz technik 
pojazdów samochodowych. Prezentuje wiedzę i umiejętności 
potrzebne do projektowania poszczególnych elementów 
maszyn zgodnie z obowiązującą klasyfikacją części maszyn. 
Wiedza teoretyczna została 
poparta licznymi przykładami, 
ćwiczeniami i ilustracjami 
wskazującymi sposoby jej 
praktycznego zastosowania. 

Marian Dąbrowski, Stanisław Kowalczyk, 
Grzegorz Trawiński 
DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów 
samochodowych, realizujący treści z zakresu pierwszej części 
kwalifikacji M.18 (Diagnozowanie podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych). Uczy umiejętności potrzebnych 
do diagnozowania pojazdów 
samochodowych, weryfikacji 
pomiarów oraz doboru narzędzi 
i sprzętu diagnostycznego. 
Wiadomości teoretyczne 
uzupełnione zostały licznymi 
przykładami, ćwiczeniami, 
schematami i ilustracjami. 

Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch,  
Grzegorz Trawiński 
SILNIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów 
samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych, 
uczący umiejętności potrzebnych do identyfikacji i oceny 
działania różnych rodzajów silników spalinowych (budowa 
silnika, jego części i ich zadania, 
wskaźniki charakteryzujące 
pracę silników, charakterystyki 
silników spalinowych, napędy 
alternatywne). Wiadomości 
zostały uzupełnione licznymi 
ćwiczeniami, przykładami oraz 
schematami i ilustracjami. 

Technik pojazdów 
samochodowych 
Mechanik pojazdów 
samochodowych

KWALIFIKACJA M.18.1
161006
Nr dop. 15/2013
W sprzedaży

138401
W sprzedaży

KWALIFIKACJA M.18.2
161008
Nr dop. 30/2013
W sprzedaży

008404
W sprzedaży

BRANŻA MECHANICZNA I SAMOCHODOWA
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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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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; 
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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/ 
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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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