
Nowości  

2017

Publikacje 
zawodowe WSiP

  Zawody wpisane do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji  
Zawodów ISCO

  Umiejętności zawodowe najbardziej poszukiwane na rynku pracy  
w Polsce i Europie

 Najpopularniejsze branże i zawody

  Profesjonalne materiały edukacyjne opracowane przez lidera rynku  
publikacji zawodowych w Polsce

 Sieć akredytowanych placówek szkoleniowych i egzaminacyjnych 

 Akredytowani wykładowcy i egzaminatorzy



Reforma systemu oświaty wprowadza istotne zmiany 
do kształcenia zawodowego. To ogromne wyzwanie dla szkół, 
kadry kierowniczej i nauczycielskiej. 

Szczegółowe informacje na wsip.pl

Dołącz do nas na  facebook.com/ksztalcimyzawodowo

Jesteśmy gotowi, by Was wspierać.

  Przygotowaliśmy ofertę podręczników dostosowanych do nowej 
podstawy programowej.

  Zapraszamy na szkolenia z obszarów zarządzania, nadzoru 
pedagogicznego, prawa i inne dostępne w ofercie ORKE.

  Zachęcamy do udziału w konferencjach, e-konferencjach, webinariach 
odpowiadających na potrzeby kadry nauczycielskiej.

  Pomagamy zwiększyć atrakcyjność i konkurencyjność placówki  
na rynku dzięki Systemowi Certyfikacji Zawodowych Certup, który 
uzupełni jej ofertę.

  Wspieramy i edukujemy kadrę placówki w zakresie pozyskiwania 
funduszy europejskich na kształcenie zawodowe.

  Zapewniamy bezpłatne materiały dydaktyczne i metodyczne 
dla nauczycieli. Sprawdź na: uczę.pl, WSiP.net, zdasz.to.
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Podręczniki  
do nowej podstawy 
programowej
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PODRĘCZNIKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Technik informatyk

Montaż i eksploatacja  
systemów  

komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych  

i sieci 

Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

 • TECHNIK INFORMATYK 

Montaż i eksploatacja  
systemów  

komputerowych,  
urządzeń peryferyjnych  

i sieci 

Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

 • TECHNIK INFORMATYK 

Tomasz Marciniuk

MONTAŻ I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW 
KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 
I SIECI. KWALIFIKACJA EE.8. CZĘŚĆ 1

•  Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą 
programową kształcenia w zawodach z 2017 roku 
– technik informatyk. 
•  Nowoczesne źródło wiedzy niezbędne w nauczaniu zawodu 

technik informatyk. Podręcznik realizuje treści z zakresu 
kwalifikacji EE.8 (Montaż i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci) i dobrze 
przygotowuje do egzaminu zawodowego. 

 •  Publikacja pomoże uczniom opanować cenne umiejętności 
praktyczne dotyczące budowy, montażu i użytkowania 
oraz naprawy urządzeń techniki komputerowej (płyty 
główne, procesory, chipsety, dyski twarde, karty graficzne 
i dźwiękowe, interfejsy, drukarki, skanery, komputery 
przenośne, smartfony itp.). Naukę ułatwia bogaty materiał 
ilustracyjny.

KOD 1613B6  I  DATA WYD. VIII 2017  I  CENA 45 ZŁ

MONTAŻ I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW 
KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 
I SIECI. KWALIFIKACJA EE.8. CZĘŚĆ 2

•  Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą 
programową kształcenia w zawodach z 2017 roku 
– technik informatyk. 
•  Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. 

Zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.8 (Montaż 
i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i sieci) i stanowi najważniejsze źródło wiedzy 
w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.  

•  Przyszli informatycy poznają zagadnienia dotyczące 
systemów operacyjnych i sieci komputerowych 
– od budowy, instalacji i konfiguracji systemów Windows 7 
i Linux po administrowanie sieciowymi systemami 
operacyjnymi. 

•  Autorzy nie tylko rzetelnie przedstawiają tematy dotyczące 
systemów komputerowych, ale też rozwijają umiejętności 
uczniów w tej dziedzinie.

KOD 1613B8  I  DATA WYD. VIII 2017  I  CENA 45 ZŁBR
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AU
.22

Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK logIsTyK
• mAgAzyNIEr

obsługa 
magazynów

Część 1

AU
.22

Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK logIsTyK
• mAgAzyNIEr

Część 2

obsługa 
magazynów

Technik logistyk / Magazynier

Anna Rożej, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska,  
Dorota Zadrożna

OBSŁUGA MAGAZYNÓW. KWALIFIKACJA AU.22. 
CZĘŚĆ 1

•  Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą 
programową kształcenia w zawodach z 2017 roku 
– technik logistyk i magazynier.
•  Doskonała propozycja do nauki w zawodzie technik 

logistyk i magazynier. Podręcznik zawiera materiał z zakresu 
kwalifikacji AU. 22. Obsługa magazynów (1. część 
kwalifikacji Realizacja procesów magazynowych). 
•  Dokładnie, z dbałością o zrozumienie materiału przez 

ucznia, autorzy przedstawili podstawowe zagadnienia 
dotyczące procesów magazynowych i objaśnili kwestie 
związane z zapasami, transportem, kosztami, dokumentacją 
i ewidencją w magazynie. 

•  W opanowaniu materiału pomaga uczniom duża liczba 
przykładów, zdjęć, schematów oraz ćwiczeń i pytań 
sprawdzających wiedzę. 

KOD 1609D1  I  DATA WYD. VIII 2017  I  CENA 45 ZŁ

Andrzej Kij, Magda Ligaj, Joanna Śliżewska,  
Dorota Zadrożna

OBSŁUGA MAGAZYNÓW. KWALIFIKACJA AU.22. 
CZĘŚĆ 2

•  Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą 
programową kształcenia w zawodach z 2017 roku 
– technik logistyk.
•  Podręcznik zawiera materiał z zakresu kwalifikacji AU.22. 

Obsługa magazynów (2. część kwalifikacji Obsługa 
magazynów przyprodukcyjnych i 3. część kwalifikacji 
Obsługa magazynów dystrybucji). 
•  Cz. 2 podręcznika przedstawia niezbędne w zawodzie 

wiadomości na temat obsługi magazynów 
przyprodukcyjnych – od organizacji produkcji 
aż po dokumentację przepływu materiałów. Uczeń zapozna 
się też z obsługą magazynów dystrybucji.

•  Atutem podręcznika jest dokładność, z jaką omówiono 
materiał, a także bogata szata graficzna: schematy, tabele, 
zdjęcia. 

KOD 1609D0  I  DATA WYD. VIII 2017  I  CENA 45 ZŁ
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PODRĘCZNIKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
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Technik elektryk / Elektryk

EE.5
Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ELEKTRYK
• ELEKTRYK

Montaż, uruchamianie 
i konserwacja instalacji 
maszyn i urządzeń 

elektrycznych

Część 1

EE.5

Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ELEKTRYK
• ELEKTRYK

Montaż, uruchamianie 
i konserwacja instalacji 
maszyn i urządzeń 

elektrycznych

Część 2

Anna Tąpolska, Irena Chrząszczyk

MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA 
INSTALACJI, MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH. 
KWALIFIKACJA EE.5. CZĘŚĆ 1

•  Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą 
programową kształcenia w zawodach z 2017 roku 
– technik elektryk i elektryk.
•  Podstawowe źródło wiedzy dla przyszłych techników 

elektryków. Podręcznik obejmuje treści z zakresu 
kwalifikacji EE.5 (Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych).
•  Cz. 1. publikacji przedstawia wiadomości i kształtuje 

umiejętności praktyczne związane z budową i konserwacją 
instalacji elektrycznych. Dokładnie omówiono tu wszystkie 
zagadnienia, których znajomość obowiązuje kandydata 
do zawodu – od ochrony przeciwporażeniowej po badania 
i pomiary instalacji elektrycznych oraz przepisy prawa. 

KOD 1613B9  I  DATA WYD. VIII 2017  I  CENA 45 ZŁ

Artur Bielawski, Wacław Kuźma 

MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA 
INSTALACJI, MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH. 
KWALIFIKACJA EE.5. CZĘŚĆ 2 

•  Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą 
programową kształcenia w zawodach z 2017 roku 
– technik elektryk i elektryk. 
•  Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik elektryk 

zawierający materiał z zakresu kwalifikacji EE.5 (Montaż, 
uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych). 
•  Cz.2 publikacji przedstawia wiedzę i kształtuje umiejętności 

związane z budową i konserwacją maszyn elektrycznych 
– od maszyn prądu stałego po maszyny komutatorowe 
prądu zmiennego. Uczniowie poznają też inne urządzenia 
elektryczne, a ponadto zasady montażu układów sterowania 
i zabezpieczeń maszyn elektrycznych oraz kwestie związane 
z naprawami i konserwacją maszyn elektrycznych. 

KOD 1613B5  I  DATA WYD. VIII 2017  I  CENA 45 ZŁ
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Technik mechatronik / Mechatronik

EE.2

Montaż, uruchamianie 
i konserwacja 

urządzeń 
i systemów 

mechatronicznych

Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK MECHaTroNIK
• MoNTEr MECHaTroNIK

Część 1

EE.2

Montaż, uruchamianie 
i konserwacja 

urządzeń 
i systemów 

mechatronicznych

Podręcznik do nauki zawoduPodręcznik do nauki zawodu

 • TEchnik inforMaTyk 

część 2

Robert Dziurski, Michał Tokarz, Stanisław Sierny 

MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA 
URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH. 
KWALIFIKACJA EE.2. CZĘŚĆ 1 

•  Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą 
programową kształcenia w zawodach z 2017 roku 
– technik mechatronik i mechatronik. 
•  Najnowsza propozycja do nauczania zawodów technik 

mechatronik i mechatronik. Podręcznik zawiera treści 
z zakresu kwalifikacji EE.2 (Montaż, uruchamianie 
i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych).
•  Stanowi źródło niezbędnej wiedzy oraz pomoc 

w kształtowaniu umiejętności praktycznych związanych 
z budową i zastosowaniem urządzeń i systemów 
mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, 
elektrycznych i elektronicznych. Sprawdzeni autorzy, twórcy 
publikacji z zakresu mechatroniki, doskonale przygotowują 
uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie.

KOD 1613B4  I  DATA WYD. VIII 2017  I  CENA 45 ZŁ

Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczak

MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA 
URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH. 
KWALIFIKACJA EE.2. CZĘŚĆ 2

•  Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą 
programową kształcenia w zawodach z 2017 roku 
– technik mechatronik i mechatronik. 
•  Aktualny podręcznik niezbędny do kształcenia w zawodach 

technik mechatronik i mechatronik, zawierający materiał 
z zakresu kwalifikacji EE.2 (Montaż, uruchamianie 
i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych). 
•  W cz. 2. autorzy dokładnie przedstawiają: urządzenia 

i systemy mechatroniczne oraz ich zasilanie, 
oprogramowanie używane podczas projektowania, 
programowania i eksploatacji systemów mechatronicznych 
a także ich pomiary i zasady uruchamiania. Uczniowie 
zapoznają się również z tematem konserwacji tych 
systemów. 

•  Bogaty materiał ilustracyjny – schematy, zrzuty ekranowe 
i zdjęcia. 

KOD 1613B7  I  DATA WYD. VIII 2017  I  CENA 45 ZŁ 
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Technik pojazdów samochodowych / 
Monter pojazdów samochodowych

M
G

.12
Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK Pojazdów  
saMoCHodowyCH

• ElEKTroMECHaNIK Pojazdów  
saMoCHodowyCH

obsługa, diagnozowanie  
oraz naprawa  

elektrycznych 
i elektronicznych 

układów pojazdów 
samochodowych

Część 1

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK POJAZDÓW  
SAMOCHODOWYCH

• ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW  
SAMOCHODOWYCH

Obsługa, diagnozowanie  
oraz naprawa  

elektrycznych 
i elektronicznych 

układów pojazdów 
samochodowych

Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński

OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA 
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 
UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. 
KWALIFIKACJA MG.12. CZĘŚĆ 1

•  Podręcznik do nauczania w zawodach technik pojazdów 
samochodowych oraz elektromechanik pojazdów 
samochodowych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji 
MG.12 (Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych).
•  Cz. 1. publikacji dotyczy obsługiwania i diagnozowania 

układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 
samochodowych. Opisano tu m.in. czynności obsługowe, 
konserwacyjne, kalibracyjne i konfiguracyjne związane 
z ww. układami oraz metody diagnostyki tych układów. 
Uczniowie dowiedzą się też, jak oceniać stan techniczny 
elementów i układów elektrycznych/elektronicznych i w jaki 
sposób sporządzać dokumentację wykonanych pomiarów. 
Bardzo bogata szata graficzna!

KOD 161085  I  DATA WYD. VIII 2017  I  CENA 34,90 ZŁ

Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński

OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA 
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 
UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. 
KWALIFIKACJA MG.12. CZĘŚĆ 2

•  Podręcznik do nauczania zawodów technik pojazdów 
samochodowych oraz elektromechanik pojazdów 
samochodowyc. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji MG.12 
(Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych 
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych).
•  Cz. 2. dotyczy napraw elektrycznych i elektronicznych 

układów pojazdów samochodowych. Wyjaśniono tu 
m.in., jak lokalizować uszkodzenia układów elektrycznych 
i elektronicznych pojazdów samochodowych, omówiono 
metody naprawy tych układów oraz niezbędne do tego celu 
narzędzia i przyrządy. Kolorowe zdjęcia, rysunki i schematy 
ułatwiają naukę. 

KOD 161084  I  DATA WYD. VIII 2017  I  CENA 34,90 ZŁ
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sporządzania kosztorysów 
i dokumentacji przetargowej

 Pracownia

Kwali� kacja B.30
TECHNIK BUDOWNICTWA

N
O

W
A

 P
O

D
ST

AW
A

 
PR

O
G

R
A

M
O

W
A

PR
A

KT
YC

Z
N

A
 N

A
U

KA
 Z

AW
O

D
U

organizacji robót
budowlanych

 Pracownia

Kwali� kacja B.33
TECHNIK BUDOWNICTWA

Renata Solonek

PRACOWNIA SPORZĄDZANIA KOSZTORYSÓW 
I DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ. TECHNIK 
BUDOWNICTWA. KWALIFIKACJA B.30

•  Publikacja do praktycznej nauki w zawodzie technik 
budownictwa, obejmująca materiał z zakresu 
kwalifikacji B.30 (Sporządzanie kosztorysów 
oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej) 
jest przeznaczona na zajęcia w pracowniach. 

•  Kształci wszystkie wymagane od kandydatów do zawodu 
umiejętności – od posługiwania się dokumentacją 
projektową po sporządzanie kosztorysów inwestorskich, 
zamiennych i powykonawczych. Utrwala też wiedzę 
dotyczącą m.in. zasad i trybu udzielania zamówień 
publicznych czy przygotowywania ofert na roboty 
budowlane.

•  Karty pracy po każdym dziale pomogą sprawdzić 
umiejętności uczniów. 

KOD 161167  I  DATA WYD. IV 2017  I  CENA 39,90 ZŁ

Tadeusz Maj

PRACOWNIA ORGANIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH. TECHNIK BUDOWNICTWA. 
KWALIFIKACJA B.33

•  Praktyczna nauka zawodu – publikacja przeznaczona 
do kształcenia w zawodzie technik budownictwa 
w zakresie kwalifikacji B.33 (Organizacja i kontrolowanie 
robót budowlanych), do wykorzystania podczas zajęć 
w pracowniach.

•  Kandydaci do zawodu opanują umiejętności związane 
m.in. z organizowaniem budowy, posługiwaniem się 
dokumentacją, kontrolowaniem różnego typu robót 
budowlanych, utrzymywaniem obiektów budowlanych, 
zarządzaniem nieruchomościami.

•  Po każdym dziale – karty pracy z zadaniami 
do samodzielnego wykonania przez ucznia.

KOD 161168  I  DATA WYD. VIII 2017  I  CENA 39,90 ZŁ
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Technik ekonomista / Technik rachunkowości

Zbiór zadań

z ekonomiki
przedsiębiorstw

branża ekonomiczna

efekty ksZtałcenia  
wspólne dla branży

Zbiór zadań

z rachunkowości

branża ekonomiczna

efekty ksZtałcenia  
wspólne dla branży

Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski

ZBIÓR ZADAŃ Z EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW. 
TECHNIK EKONOMISTA. KWALIFIKACJA A.35

•  Zbiór zadań pomaga w kształceniu umiejętności wskazanych 
w podstawie programowej do kwalifikacji A.35. 
(Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji). 
•  Dzięki wykonywaniu zadań o rosnącym stopniu trudności 

uczniowie lepiej zrozumieją materiał, utrwalą wiadomości 
i nauczą się stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce 
gospodarczej. 

•  Idealna publikacja uzupełniająca podręczniki z zakresu 
ekonomiki przedsiębiorstw – obejmuje wszystkie 
najważniejsze zagadnienia, z którymi uczniowie mogą się 
spotkać podczas egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.35. 

KOD 1609B7  I  DATA WYD. V 2017  I  CENA 29,90 ZŁ

Zofia Mielczarczyk

ZBIÓR ZADAŃ Z RACHUNKOWOŚCI. TECHNIK 
EKONOMISTA, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. 
KWALIFIKACJA A.36

•  Zadania z podstaw rachunkowości, rachunkowości 
finansowej i analizy finansowej, przygotowane 
do kształcenia umiejętności w zakresie kwalifikacji A.36. 
(Prowadzenie rachunkowości) dla zawodów technik 
rachunkowości i technik ekonomista. 

•  Publikacja może służyć również jako pomoc w nauce 
zawodu technik handlowiec w ramach kwalifikacji A.36. 
Dokumentacja ekonomiczno-finansowa.

•  Zbiór sprawdzi się doskonale na zajęciach w technikum, 
podczas kwalifikacyjnych kursów w zawodzie technik 
ekonomista i technik rachunkowości oraz na kursach 
księgowości.

KOD 1609B8  I  DATA WYD. V 2017  I  CENA 29,90 ZŁ



NOWOŚCI 2017

10

BR
A

N
ŻA

 E
KO

N
O

M
IC

ZN
A

  

Egzamin zawodowy

KwalifiKacja A.30

Kw
alifiKacja E.14

TEcHniK logiSTyK 

+  TESTy

  

Egzamin zawodowy

KwalifiKacja A.31
Kw

alifiKacja E.14
TEcHniK logiSTyK 

+  TESTy

  

Egzamin zawodowy
+  TEsTy

KwalifiKacja A.32

Kw
alifiKacja E.14

TEcHniK logisTyK 

Technik logistyk

Część repetytoryjna: Andrzej Kij, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna 
Część testowa: Grażyna Karpus

REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. TECHNIK LOGISTYK. 
KWALIFIKACJA A.30

•  Znakomita pomoc w przygotowaniach do egzaminu zawodowego 
z kwalifikacji A.30. (Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów 
i informacji w procesie produkcji, dystrybucji i magazynowania).
•  Repetytorium systematyzuje wiadomości, których znajomość jest 

wymagana na egzaminie, m.in. zagadnienia związane z procesem produkcji, 
gospodarką zapasami, dystrybucją. W skondensowanej formie omawia 
procesy informatyczne, kalkulację kosztów i dokumentację w procesie 
logistycznym.

•  Testy i zadania praktyczne pozwalają sprawdzić wiedzę uczniów.

KOD 1609B1  I  DATA WYD. V 2017  I  CENA 34,90 ZŁ

Część repetytoryjna: Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska 
Część testowa: Grażyna Karpus

REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. TECHNIK LOGISTYK. 
KWALIFIKACJA A.31

•  Skuteczna powtórka materiału przed egzaminem zawodowym 
z kwalifikacji A.31. (Zarządzanie środkami technicznymi podczas 
realizacji procesów transportowych). 
•  Osoby przygotowujące się do zawodu logistyka utrwalą wiadomości 

i umiejętności związane m.in. z klasyfikacją środków transportu i ładunków, 
kalkulacją kosztów, oceną procesów transportowych, dokumentacją 
i przepisami prawa. Repetytorium systematyzuje wszystkie zagadnienia, 
których znajomość jest wymagana na egzaminie.

•  Dzięki testom nauczyciel z łatwością sprawdzi wiedzę uczniów. 

KOD 1609B2  I  DATA WYD. V 2017  I  CENA 34,90 ZŁ

Część repetytoryjna: Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska 
Część testowa: Jolanta Stępczyńska, Anna Zganiacz

REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. TECHNIK LOGISTYK. 
KWALIFIKACJA A.32

•  Publikacja ułatwiająca przygotowanie uczniów do egzaminu z kwalifikacji 
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 
w jednostkach organizacyjnych. 

•  Repetytorium obejmuje pełny zakres tematów omawianych w toku nauki 
w zawodzie technik logistyk – od zagadnień dotyczących przepływu 
informacji i zasobów w jednostkach administracyjnych po logistykę miejską 
i gospodarowanie odpadami. 

•  Po powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości nauczyciel może sprawdzić 
wiedzę uczniów za pomocą testów i zadań praktycznych.

KOD 1609B3  I  DATA WYD. V 2017  I  CENA 34,90 ZŁ
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Technik logistyk / Technik spedytor

Podstawy 

logistykiPodstaw
y elektroniki

Podręcznik do nauki zawodu

BRANŻA 
EKONOMICZNA

Podstawy 

transportuPodstaw
y elektroniki

Podręcznik do nauki zawodu

BRANŻA 
EKONOMICZNA

Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska

PODSTAWY LOGISTYKI

•  Podręcznik niezbędny do nauki zawodów technik logistyk 
i technik spedytor – absolwenci tych kierunków są dziś 
poszukiwani przez pracodawców na polskim i europejskim 
rynku pracy.

•  Publikacja jest kompendium wiedzy z zakresu logistyki. 
Uczeń pozna dzięki niej m.in. zagadnienia związane 
z planowaniem i organizacją procesu logistycznego 
w łańcuchach dostaw, produkcją, gospodarką magazynową, 
dystrybucją, transportem i spedycją.

•  Doskonałe wsparcie dla nauczycieli.

KOD 1609A9  I  DATA WYD. VII 2017  I  CENA 34,90 ZŁ

Agnieszka Krupa

PODSTAWY TRANSPORTU

•  Podręcznik przeznaczony do nauki zawodów technik 
logistyk i technik spedytor, cieszących się dużym 
zainteresowaniem na rynku pracy. Kwalifikacje w tych 
zawodach zapewniają zatrudnienie w stale rozwijającej się 
branży transportowej. 

•  Kompendium wiedzy z różnych dziedzin: począwszy 
od prawa regulującego działalność transportową 
i spedycyjną, przez urządzenia do mechanizacji 
prac związanych z obsługą ładunków oraz systemy 
monitorowania i rejestrowania w transporcie, a skończywszy 
na realizacji zadań przewozowych i kalkulacji kosztów. 

•  Wiele pytań i zadań sprawdzających wiedzę uczniów, liczne 
zdjęcia.

KOD 1609B0  I  DATA WYD. VII 2017  I  CENA 34,90 ZŁ
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Technik logistyk
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organizacji i monitorowania
przepływu zasobów i informacji 
w jednostkach organizacyjnych

Pracownia

Zbiór zadań

z logistyki

branża ekonomiczna

efekty ksZtałcenia  
wspólne dla branży

Jarosław Stolarski

PRACOWNIA ORGANIZACJI I MONITOROWANIA 
PRZEPŁYWU ZASOBÓW I INFORMACJI 
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. TECHNIK 
LOGISTYK. KWALIFIKACJA A.32

•  Idealna pomoc w praktycznej nauce zawodu technik logistyk 
w zakresie kwalifikacji A.32. (Organizacja i monitorowanie 
przepływu zasobów i informacji w jednostkach 
organizacyjnych). 
•  Publikacja zawiera ćwiczenia i zadnia przeznaczone 

do realizacji podczas zajęć w pracowni logistycznej. 
Zapewnia opanowanie przez uczniów umiejętności 
potrzebnych do wykonywania zawodu. Książkę można też 
wykorzystać w celu przygotowania młodzieży do egzaminu 
zawodowego z kwalifikacji A.32.

• Znakomicie opracowany przez autora materiał ćwiczeniowy! 

KOD 1609B4  I  DATA WYD. V 2017  I  CENA 39,90 ZŁ

Grażyna Karpus

ZBIÓR ZADAŃ Z LOGISTYKI. TECHNIK LOGISTYK. 
KWALIFIKACJA A.30

•  Zbiór zadań pomagający utrwalić oraz sprawdzić wiedzę 
i umiejętności uczniów z zakresu kwalifikacji A.30.
(Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów 
i informacji w procesach produkcji, dystrybucji 
i monitorowania).  
•  Zadania dotyczą wszystkich obowiązujących na egzaminie 

zagadnień: od sporządzania dokumentacji magazynowej, 
przez analizy ABC i XYZ zapasów, po dystrybucję.

•  Ostatni dział zapoznaje uczniów ze strukturą i zasadami 
oceniania praktycznych zadań egzaminacyjnych.

•  Znakomita pomoc na zajęciach w technikum i podczas 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie technik 
logistyk.

KOD 1609B6  I  DATA WYD. V 2017  I  CENA 29,90 ZŁ
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Technik mechatronik 

Robert Dziurski

TWORZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ 
I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH. KWALIFIKACJA E.19.1

•  Pierwszy w Polsce podręcznik tej dziedziny opracowany dla szkół średnich!

•  Publikacja do nauki zawodu technik mechatronik w zakresie pierwszej 
części kwalifikacji E.19. (Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń 
i systemów mechatronicznych). 
•  Pomaga kształtować umiejętności dotyczące m.in: rysunku mechanicznego, 

elektrycznego i hydraulicznego oraz tworzenia mechatronicznej dokumentacji 
projektowej. Liczne przykłady, ćwiczenia, zrzuty ekranowe i ilustracje pokazują 
praktyczne zastosowanie wiedzy. 

•  Autor podręcznika to doświadczony nauczyciel przedmiotów z branży 
elektronicznej, informatycznej i elektrycznej – gwarantuje efektywną naukę! 

KOD 161380  I  DATA WYD. VII 2017  I  CENA 34,90 ZŁ

Michał Tokarz

PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH. 
KWALIFIKACJA E.19.2

• Pierwszy w Polsce podręcznik z tej dziedziny opracowany dla szkół średnich!
•  Podręcznik zawiera materiał z zakresu drugiej części kwalifikacji E.19. 

(Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych) i przygotowuje 
do zawodu technik mechatronik.

•  Jest źródłem aktualnej wiedzy i doskonałą pomocą w kształtowaniu 
umiejętności uczniów – od podstaw mechatroniki, hydrauliki i pneumatyki 
po oprogramowanie stosowane w projektowaniu urządzeń mechatronicznych. 

•  Zapewnia rzetelne przygotowanie do egzaminu zawodowego. Autor jest 
doświadczonym nauczycielem przedmiotów z branży elektronicznej, 
informatycznej i elektrycznej.

KOD 161381  I  DATA WYD. VIII 2017  I  CENA 34,90 ZŁ

Witold Krieser 

PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW 
MECHATRONICZNYCH. KWALIFIKACJA E.19.3
•  Pierwszy w Polsce podręcznik do nauki programowania urządzeń 

i systemów mechatronicznych opracowany dla szkół średnich! 
•  Publikacja kształci w zawodzie technik mechatronik i obejmuje materiał 

z zakresu trzeciej części kwalifikacji E.19. (Programowanie urządzeń 
i systemów mechatronicznych).
•  Liczne przykłady, ćwiczenia, zrzuty ekranowe i ilustracje doskonale 

pokazują praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy.

•  Autor książki dr inż. Witold Krieser to wieloletni nauczyciel szkolny 
i akademicki przedmiotów z branży elektronicznej, informatycznej 
i elektrycznej. 

KOD 1613A0  I  DATA WYD. VII 2017  I  CENA 34,90 ZŁ
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Technik mechatronik / Technik elektronik 
/ Technik informatyk / Technik elektryk

Robert Dziurski, Witold Krieser 

REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. KWALIFIKACJA E.3. 
TECHNIK MECHATRONIK
•  Powtórka, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy uczniów – repetytorium jest 

przeznaczone dla przyszłych techników mechatroników przygotowujących 
się do zdania egzaminu zawodowego z kwalifikacji E.3. 

•  Publikacja zawiera najważniejsze wiadomości, 5 testów sprawdzających 
wiedzę teoretyczną oraz 3 zadania wzorowane na części praktycznej 
egzaminu. Ich rozwiązanie to najlepszy sposób na oswojenie uczniów 
z formą zadań egzaminacyjnych. Schematy, rysunki, i tabele pomagają 
usystematyzować i utrwalić wiadomości.

KOD 161387  I  DATA WYD. IV 2017  I  CENA 34,90 ZŁ

Anna Tąpolska 

PODSTAWY ELEKTRONIKI W PRAKTYCE. CZĘŚĆ 1
•  Podręcznik nieodzowny w nauce zawodów: technik mechatronik, 

technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik i pomocny 
w przygotowaniu uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie.

•  Dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i pokazuje 
jej praktyczne zastosowanie. Teorię wsparto wieloma przykładami, 
ćwiczeniami i ilustracjami, dzięki którym uczniom łatwiej opanować 
umiejętności. 

•  Autorka to nauczycielka przedmiotów z branży elektronicznej, 
informatycznej i elektrycznej, egzaminatorka OKE i rzeczoznawczyni MEN.

KOD 161385  I  DATA WYD. IV 2017  I  CENA 34,90 ZŁ

Anna Tąpolska 

PODSTAWY ELEKTRONIKI W PRAKTYCE. CZĘŚĆ 2
•  Cz. 2. podręcznika do nauki zawodów: technik mechatronik, technik 

elektryk, technik informatyk, technik elektronik. 

•  Kandydaci do zawodów z branży elektronicznej, informatycznej 
i elektrycznej znajdą tu rzetelną wiedzę dotyczącą: klasyfikacji 
i parametrów filtrów, układów kształtujących, układów prostowniczych, 
stabilizatorów, układów zasilających, powielaczy napięcia, sprzężenia 
zwrotnego, wzmacniaczy, generatorów, przetworników A/C i C/A. 

•  Atutem publikacji jest ścisłe powiązanie wiedzy z praktyką – to doskonała 
pomoc w kształtowaniu umiejętności wymaganych na egzaminie 
zawodowym.

KOD 161386  I  DATA WYD. VI 2017  I  CENA 34,90 ZŁ
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Technik mechatronik / Technik elektronik 
/ Technik informatyk / Technik elektryk 

  

Egzamin zawodowy
+  TEsTy

KwalifiKacja E.18

Kw
alifiKacja E.14

TEcHniK mEcHaTRoniK 

Robert Dziurski, Witold Krieser 

REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. 
KWALIFIKACJA E.18. TECHNIK MECHATRONIK
•  Pigułka wiedzy i najlepszy sposób na powtórki 

przed egzaminem – repetytorium w przejrzystej formie 
przedstawia najważniejsze wiadomości, których znajomość 
jest wymagana od kandydatów do zawodu technik 
mechatronik podczas egzaminu z kwalifikacji E.18.

•  Schematy, rysunki, i tabele pomagają nauczycielowi 
w usystematyzowaniu obszernego materiału. 

•  Publikacja zawiera 5 testów sprawdzających wiedzę 
teoretyczną oraz 3 zadania wzorowane na części 
praktycznej egzaminu. Pozwolą one ocenić stopień 
przygotowania uczniów do egzaminu.

KOD 161388  I  DATA WYD. V 2017  I  CENA 34,90 ZŁ

Artur Bielawski, Joanna Grygiel

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI W PRAKTYCE
•  Podręcznik niezbędny w nauce zawodów z branży 

elektronicznej, informatycznej i elektrycznej (technik 
mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, 
technik elektronik). 
•  Prezentuje podstawową wiedzę wymaganą od kandydatów 

do ww. zawodów – począwszy od zasad BHP podczas 
pracy z urządzeniami elektrycznymi, przez prawa stosowane 
w obwodach prądu stałego, a skończywszy na obwodach 
prądu przemiennego oraz układach trójfazowych.

•  Opanowanie wiadomości ułatwiają schematy, rysunki 
i zdjęcia. 

•  Doskonale opracowany materiał – autorzy są 
doświadczonymi nauczycielami przedmiotów zawodowych. 

KOD 161384  I  DATA WYD. IV 2017  I  CENA 34,90 ZŁ

Podstawy 

Podręcznik do nauki zawodu

BRANŻA ElEktRoNiczNA 
iNfoRmAtyczNA  

i ElEktRyczNA

elektrotechniki
w praktyce
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Technik mechatronik / Technik elektryk / 
Technik informatyk / Technik elektronik

Technik elektronik

Zbiór zadań Podstaw
y elektrotechniki w

 praktyce 

Zbiór zadań
Podstawy  

elektrotechniki
w praktyce 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  
WSPÓLNE DLA BRANŻY

branża elektroniczna,  
informatyczna i elektryczna

Podręcznik do nauki zawodu

  TECHNIK ELEKTRONIK

  Użytkowanie    
 urządzeń elektronicznych

Artur Bielawski, Joanna Grygiel

ZBIÓR ZADAŃ. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 
W PRAKTYCE
•  Nieodzowna pomoc w nauczaniu zawodów: technik 

mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, 
technik elektronik. 

•  Zbiór stanowi dopełnienie podręcznika. Składa się z krótkich 
bloków powtórkowych dotyczących poszczególnych 
działów elektrotechniki oraz z zadań tekstowych – dzięki 
samodzielnemu poszukiwaniu rozwiązań uczeń doskonali 
swoje umiejętności i poznaje praktyczne zastosowanie 
wiedzy.

•  Zadania pozawalają dobrze przygotować uczniów 
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 
Autorami są doświadczeni nauczyciele przedmiotów 
zawodowych.

KOD 161392  I  DATA WYD. III 2017  I  CENA 29,90 ZŁ

Piotr Golonko

UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. 
KWALIFIKACJA E.20.1. PODRĘCZNIK DO NAUKI 
ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK
•  Publikacja przeznaczona do nauki w zawodzie technik 

elektronik. Stanowi kompendium wiedzy z zakresu pierwszej 
części kwalifikacji E.20 – od funkcji i zastosowania 
urządzeń elektronicznych przez wiadomości dotyczące 
optoelektroniki i techniki światłowodowej aż po funkcje 
oprogramowania specjalistycznego stosowanego 
w urządzeniach elektronicznych.

•  Atutem publikacji jest doskonały dobór treści zgodny 
z projektem reformy szkolnictwa zawodowego.

KOD 161382  I  DATA WYD. VIII 2017  I  CENA 34,90 ZŁ
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Technik mechatronik / Technik elektryk / 
Elektryk
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mechatroniki
 Pracownia

Kwalifikacja E.3
TEChNiK mEChATRONiK

Robert Dziurski, Witold Krieser

PRACOWNIA MECHATRONIKI. KWALIFIKACJA E.3. 
TECHNIK MECHATRONIK
•  Publikacja służąca do praktycznej nauki zawodu technik 

mechatronik w zakresie kwalifikacji E.3 (Montaż urządzeń 
i systemów mechatronicznych). 
•  Została opracowana z myślą o jej wykorzystaniu podczas 

zajęć praktycznych w pracowni mechatroniki. Składa 
się z ćwiczeń, zadań i kart pracy, dzięki którym można 
doskonalić umiejętności uczniów i dobrze przygotować 
ich do części praktycznej egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje. Autorzy dobrze wiedzą, jak to zrobić 
– są nauczycielami przedmiotów zawodowych, a przy tym 
egzaminatorami i współpracownikami OKE.

KOD 161390  I  DATA WYD. IV 2017  I  CENA 39,90 ZŁ

Stanisław Karasiewicz

PRACOWNIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 
KWALIFIKACJA E.8. TECHNIK ELEKTRYK, ELEKTRYK 
•  Publikacja jest przeznaczona do praktycznej nauki zawodów 

technik elektryk, elektryk i elektromechanik w zakresie 
kwalifikacji E.8. (Montaż i konserwacja instalacji 
elektrycznych). 
•  Została opracowana z myślą o jej wykorzystaniu podczas 

zajęć praktycznych w pracowni instalacji elektrycznych. 
Składa się przede wszystkim z ćwiczeń, zadań i kart 
pracy, dzięki którym można doskonalić umiejętności 
zawodowe uczniów. Materiał obejmuje zagadnienia 
najczęściej pojawiające się w części praktycznej egzaminu 
zawodowego potwierdzającego kwalifikacje.

KOD 161389  I  DATA WYD. IV 2017  I  CENA 39,90 ZŁ
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instalcji elektrycznych
 Pracownia

Kwalifikacja E.8
• TEChNiK ElEKTRYK
• ElEKTRYK
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Technik usług kosmetycznych

Podstawy 

Podstaw
y elektroniki

kosmetologii
w praktyce

Podręcznik do nauki zawodu

Technik usług  
kosmeTycznych

zeszyt ćwiczeń

szablony  
fryzjerskie

 • technik usług fryzjerskich
• fryzjer

Magdalena Kaniewska

PODSTAWY KOSMETOLOGII W PRAKTYCE 
PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK USŁUG 
KOSMETYCZNYCH
•  Nowoczesny, aktualny podręcznik – następca znanej 

i cenionej publikacji Kosmetologia. Podstawy tej samej 
autorki.
•  Popyt na wykwalifikowanych pracowników w zawodzie 

technik usług kosmetycznych stwarza zapotrzebowanie 
na fachowe źródła wiedzy z zakresu kosmetologii. 
Podręcznik odpowiada na te potrzeby. 

•  Autorka przybliża zagadnienia wskazane w Podstawie 
kształcenia w zawodzie, a nieopisane w publikacjach 
dotyczących poszczególnych kwalifikacji. Koncentruje 
się na roli związków chemicznych w kosmetyce. Omawia 
poszczególne składniki kosmetyków i tłumaczy mechanizmy 
ich działania.

KOD 161442  I  DATA WYD. V 2017  I  CENA 34,90 ZŁ

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, 
Aleksandra Jakubik

SZABLONY FRYZJERSKIE. ZESZYT ĆWICZEŃ 
DO NAUKI ZAWODÓW TECHNIK USŁUG 
FRYZJERSKICH I FRYZJER
•  Cenione autorki podręczników i publikacji pomocniczych 

z branży fryzjerskiej!
•  Szablony fryzjerskie to zbiór ćwiczeń dla kandydatów 

do zawodów z branży fryzjerskiej. 

•  Materiał podzielono tematycznie na działy dotyczące 
wszystkich aspektów zawodu – od bezpieczeństwa i higieny 
pracy po techniki fryzjerskie. Autorki proponują przede 
wszystkim ćwiczenia na szablonach fryzjerskich, dzięki temu 
uczeń może ocenić swoje umiejętności. 

•  Pojawiają się również pytania utrwalające wiedzę zdobytą 
podczas zajęć szkolnych i kursów zawodowych.

KOD 161443  I  DATA WYD. VII 2017  I  CENA 34,90 ZŁ

Technik usług fryzjerskich / Fryzjer
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Branża gastronomiczna
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Podstawy 
gastronomii  

i technologii żywności

Podręcznik do nauki zawodu

 • technik żywienia i usług  
   gastronomicznych

• kucharz

część 1

Podstawy 
gastronomii  

i technologii żywności

Podręcznik do nauki zawodu

• operator maszyn i urządzeń  
  przemysłu spożywczego

• piekarz • cukiernik 
• wędliniarz • przetwórca ryb 

• technik technologii 
żywności 

• technik przetwórstwa  
   mleczarskiego

część 2

Anna Kmiołek-Gizara

PODSTAWY GASTRONOMII I TECHNOLOGII 
ŻYWNOŚCI. CZĘŚĆ 1. PODSTAWY GASTRONOMII. 
PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODÓW Z BRANŻY 
GASTRONOMICZNEJ
•  Podręcznik w pełni zgodny z PKZ. Pomaga zdobyć wiedzę 

i opanować umiejętności stanowiące podbudowę 
do kształcenia w zawodach: kucharz, technik żywienia 
i usług gastronomicznych.

•  Znana i ceniona autorka koncentruje się na efektach 
kształcenia, takich jak: racjonalna gospodarka surowcami 
i odpadami, rozpoznawanie instalacji i urządzeń w zakładach 
gastronomicznych, postępowanie zgodne z instrukcjami 
obsługi. Referuje też zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa 
i jakości żywności.

•  Atuty publikacji to liczne wzory dokumentacji HACCP.

KOD 159247  I  DATA WYD. IV 2017  I  CENA 34,90 ZŁ

Anna Kmiołek-Gizara

PODSTAWY GASTRONOMII I TECHNOLOGII 
ŻYWNOŚCI. CZĘŚĆ 2. PODSTAWY TECHNOLOGII 
ŻYWNOŚCI. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODÓW 
Z BRANŻY GASTRONOMICZNEJ
•  Podręcznik jest poświęcony kompetencjom 

wyszczególnionym w PKZ, czyli umiejętnościom, które 
stanowią podbudowę do kształcenia w zawodach: piekarz, 
cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, 
technik przetwórstwa mleczarskiego, przetwórca ryb.

•  Autorka przybliża przepisy obowiązujące w przemyśle 
spożywczym, szczególny nacisk kładzie na bezpieczeństwo 
żywności. 

•  Wiele przykładów dokumentacji produkcyjnej zgodnej 
z systemem HACCP pomaga uczniom opanować ten trudny 
i ważny zakres materiału.

KOD 159248  I  DATA WYD. V 2017  I  CENA 34,90 ZŁ
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Technik żywienia i usług 
gastronomicznych

  

Egzamin zawodowy
+  TEsTy

KwalifiKacja T.10

Kw
alifiKacja E.14

KlElnER 

  

Egzamin zawodowy
+  TEsTy

KwalifiKacja T.15

Kw
alifiKacja E.14

TEcHniK ŻywiEnia  
i UsŁUg gasTRonomicznycH 

Renata Szajna

REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. KELNER. 
KWALIFIKACJA T.10 
•  Repetytorium przygotowuje do egzaminu z kwalifikacji 

T.10. w zawodzie kelner. Pomaga powtórzyć najważniejsze 
wiadomości oraz sprawdzić wiedzę uczniów za pomocą 
testów i zadań praktycznych. 

•  Publikacja zawiera 5 testów po 40 pytań z kluczem 
odpowiedzi i 5 zadań praktycznych z rozwiązaniami 
i kluczem oceniania. 

•  Zwięzła forma, większość zagadnień opracowanych 
w przejrzystych tabelach, materiał przydatny również 
w nauce innych zawodów z branży gastronomicznej (zawiera 
np. standardy dotyczące serwowania potraw i obsługi 
klientów).

KOD 159254  I  DATA WYD. V 2017  I  CENA 34,9 ZŁ

Joanna Duda, Sebastian Krzywda, Renata Szajna

REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. TECHNIK 
ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH. 
KWALIFIKACJA T.15
•  Mocne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu 

z kwalifikacji T.15 w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych.

•  Wiedza w pigułce i aż 200 pytań testowych! Publikacja 
gromadzi najważniejsze wiadomości, które należy powtórzyć 
przed egzaminem. Dzięki testom z kluczem odpowiedzi 
i zadaniom praktycznym z rozwiązaniami można sprawdzić 
przygotowanie uczniów do egzaminu. Idealna pomoc, 
by szybko ocenić, które zagadnienia zostały już opanowane, 
a które nadal sprawiają uczniom trudności. 

•  Repetytorium jest zwięźle napisane, stanowi cenne 
dopełnienie podręczników.

KOD 159249  I  DATA WYD. V 2017  I  CENA 34,9 ZŁBR
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Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK MECHANIK
• TECHNIK POJAZDÓW  
   SAMOCHODOWYCH

Techniki kierowania
pojazdami 

mechanicznymi

Branża samochodowa

Sławomir Moszczyński, Dariusz Frankowski

TECHNIKI KIEROWANIA POJAZDAMI 
MECHANICZNYMI
•  Publikacja przeznaczona dla szkół oraz placówek 

kształcących kandydatów do pracy w branży 
samochodowej. Precyzyjnie przedstawiono w niej przepisy 
i zasady ruchu drogowego oraz znaki i sygnały drogowe. 
Omówiono m.in. obowiązki kierującego pojazdem, 
zagadnienia dotyczące warunków używania pojazdów 
w ruchu drogowym, przyczyny wypadków drogowych. 
Końcowy rozdział poświęcono systemowi szkolenia 
i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia 
do kierowania pojazdami.

•  Aktualna, rzetelna wiedza – autorzy publikacji 
są wykładowcami prawa o ruchu drogowym.

KOD 161081  I  DATA WYD. V 2017  I  CENA 34,9 ZŁ

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 ich 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 egzaminów zawodowych 
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Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne polecają publikacje do nauki zawodów 

technik rolnik, rolnik i technik agrobiznesu. 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). 

Branża rolnicza

1
EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE 
DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW:
•  Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

•  Podejmowanie i prowadzenie działalności 
gospodarczej (PDG)

•  Język obcy zawodowy (JOZ)

•  Kompetencje personalne i społeczne (KPS)

•  Organizacja pracy małych zespołów (OMZ)

3
EFEKTY KSZTAŁCENIA WŁAŚCIWE DLA KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONYCH W ZAWODACH:

TECHNIK ROLNIK / TECHNIK AGROBIZNESU 
KWALIFIKACJA R.3. PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ 
• Część 1: Prowadzenie produkcji roślinnej 
•  Część 2: Prowadzenie produkcji zwierzęcej 
• Część 3: Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

TECHNIK ROLNIK 
KWALIFIKACJA R.16. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ 
• Część 1: Organizowanie produkcji roślinnej 
•  Część 2: Organizowanie produkcji zwierzęcej 

2  

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE 
DLA ZAWODÓW BRANŻY ROLNICZEJ:
•    PKZ (R.c), PKZ (R.d), PKZ (R.f) 

– umiejętności stanowiące podstawę 
kształcenia w zawodach technik rolnik, 
technik agrobiznesu i rolnik

Każdy nauczyciel korzystający z publikacji WSiP do nauki zawodów technik rolnik, technik agrobiznesu 
i rolnik 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.
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Technik rolnik / Technik agrobiznesu / 
Rolnik

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ROLNIK
• TECHNIK AGROBIZNESU
• ROLNIK

R

część

Prowadzenie
produkcji
 roślinnej

RE
FO

RM
A Arkadiusz Artyszak, Katarzyna Kucińska

PROWADZENIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ. 
KWALIFIKACJA R.3.1. PODRĘCZNIK DO NAUKI 
ZAWODÓW TECHNIK ROLNIK, TECHNIK 
AGROBIZNESU I ROLNIK. CZĘŚĆ 1
•  Nowy podręcznik autorów, którzy byli współtwórcami 

słynnej Produkcji roślinnej wydanej przez Wydawnictwo 
REA, potem przez WSiP, lubianej i od lat stosowanej, 
pisanej jednak do starej podstawy programowej.

•  Obecna publikacja to podstawowe źródło wiedzy do nauki 
zawodów technik rolnik oraz technik agrobiznesu 
i rolnik. Wprowadza w zagadnienia produkcji roślinnej, 
uczy mądrego planowania płodozmianu. W cz. 1. dokładnie 
opisano produkcję roślin zbożowych. Ogromną pomocą 
dla uczniów są zdjęcia omawianych gatunków. 

•  Autorzy – wysokiej klasy specjaliści, wykładowcy na SGGW 
– podejmują też temat nowoczesnego rolnictwa i uczą 
odpowiedzialnej gospodarki. 

KOD 159301  I  DATA WYD. V 2017  I  CENA 34,90 ZŁ

Arkadiusz Artyszak, Katarzyna Kucińska

PROWADZENIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ. 
KWALIFIKACJA R.3.1. PODRĘCZNIK DO NAUKI 
ZAWODÓW TECHNIK ROLNIK, TECHNIK 
AGROBIZNESU I ROLNIK. CZĘŚĆ 2
•  Kontynuacja Prowadzenia podukcji roślinnej tych samych 

autorów. 

•  Publikacja do nauki zawodów technik rolnik oraz technik 
agrobiznesu i rolnik, omawiająca produkcję roślin 
okopowych, przemysłowych i paszowych. 

•  Autorzy dużo uwagi poświęcają właściwemu utrzymaniu 
użytków zielonych. Uczą identyfikacji traw, w czym pomaga 
ponad 40 rysunków roślin! Podkreślają rolę zintegrowanej 
ochrony roślin, opisują rolnictwo ekologiczne. Przybliżają 
też najważniejsze regulacje prawne dotyczące rolnictwa 
i obrotu płodami rolnymi.

KOD 159302  I  DATA WYD. VI 2017  I  CENA 34,90 ZŁ

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ROLNIK
• TECHNIK AGROBIZNESU
• ROLNIK
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Technik rolnik / Technik agrobiznesu / 
Rolnik

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ROLNIK
• TECHNIK AGROBIZNESU
• ROLNIK

R
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 zwierzęcej

RE
FO

RM
A

Podręcznik do nauki zawodu

• TECHNIK ROLNIK
• TECHNIK AGROBIZNESU
• ROLNIK

R

część

Prowadzenie
produkcji
 zwierzęcej
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Dorota Banaszewska, Barbara Biesiada-Drzazga, Anna Charuta, 
Agata Danielewicz, Elżbieta Horoszewicz, Alina Janocha, 
Grażyna Niedziałek, Halina Sieczkowska, Anna Wysokińska

PROWADZENIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ. 
KWALIFIKACJA R.3.2. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODÓW 
TECHNIK ROLNIK, TECHNIK AGROBIZNESU I ROLNIK.
CZĘŚĆ 1

•  Tytuł będący następcą wielokrotnie wznawianej Produkcji 
zwierzęcej wydanej przez Wydawnictwo REA, potem 
przez WSiP.

•  Nowoczesny w treści i formie podręcznik do nauki zawodów 
technik rolnik, technik agrobiznesu i rolnik. Wprowadza 
w zagadnienia związane z prowadzeniem produkcji zwierzęcej. 
Wnikliwie przedstawia anatomię zwierząt gospodarskich 
– w nauce pomagają schematy i zdjęcia. 

•  Cz. 1. publikacji dokładnie charakteryzuje chów i hodowlę 
bydła. Przybliża też związane z tematem przepisy prawne.

•  Publikacja, jakiej potrzebują uczniowie: aktualna, napisana prostym 
językiem, przystępna.

KOD 159303  I  DATA WYD. V 2017  I  CENA 34,90 ZŁ

Dorota Banaszewska, Barbara Biesiada-Drzazga, 
Anna Charuta, Agata Danielewicz, Elżbieta Horoszewicz, 
Alina Janocha, Grażyna Niedziałek, Halina Sieczkowska, 
Anna Wysokińska

PROWADZENIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ. KWALIFIKACJA 
R.3.2. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODÓW TECHNIK 
ROLNIK, TECHNIK AGROBIZNESU I ROLNIK. CZĘŚĆ 2
•  Aktualny, przystępny podręcznik do nauki zawodów technik 

rolnik, technik agrobiznesu i rolnik. W cz. 2. omówiono chów 
i hodowlę trzody chlewnej, owiec, kóz, drobiu i koni. Duży 
nacisk położono na dobór rasy zwierzęcia w celu osiągniecia 
pożądanych efektów hodowli, dokładnie opisano też kierunki 
użytkowania zwierząt.

•  Publikacja wprowadza także w zagadnienia związane 
z wykorzystaniem produktów pochodzenia zwierzęcego 
i w tematykę produkcji ekologicznej. 

•  Podręcznik pisany przez wykładowców Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

KOD 159304  I  DATA WYD. VI 2017  I  CENA 34,90 ZŁBR
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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

ksztalcimyzawodowo.pl

 facebook.com/ksztalcimyzawodowo



System Certyfikacji Zawodowych WSiP

 Kursy:

    – zawodowe 
   –  języków obcych zawodowych (angielski, niemiecki)  

z różnych branż

 Walidacja i certyfikacja kompetencji zawodowych

  Zawody wpisane do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji  
Zawodów ISCO

  Umiejętności zawodowe najbardziej poszukiwane na rynku pracy  
w Polsce i Europie

 Najpopularniejsze branże i zawody

  Profesjonalne materiały edukacyjne opracowane przez lidera rynku  
publikacji zawodowych w Polsce

 Sieć akredytowanych placówek szkoleniowych i egzaminacyjnych 

 Akredytowani wykładowcy i egzaminatorzy

Więcej informacji na stronie  
www.certup.pl

Profesjonalny i kompleksowy system kształcenia i certyfikacji 
w obszarze uczenia się przez całe życie – lifelong learning.

Wyróżnij się zawodowo!
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Publikacje zawodowe
| wsip.pl | sklep.wsip.pl |

Katalog
2016/2017

Kształcimy zawodowo!

Branża 
elektroniczna,
informatyczna
i elektryczna



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

sklep.wsip.plwsip.pl 1
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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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4uczę.pl

wsip.pl
•	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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Branża elektroniczna, 
informatyczna  
i elektryczna
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne polecają 

publikacje do nauki zawodów technik 
informatyk, technik teleinformatyk, technik 

elektryk, elektryk, elektromechanik, technik mechatronik, 
monter mechatronik, technik elektronik i monter 
elektronik, 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 elektryczno- 
-elektronicznej:
•	 PKZ (E.b), PKZ (E.a), PKZ (E.c), PKZ (M.a) – umiejętności 

stanowiące podstawę kształcenia w zawodach technik 
informatyk, technik teleinformatyk, technik elektryk, 
elektryk, elektromechanik, technik mechatronik, monter 
mechatronik, technik elektronik i monter elektronik. 

3.  Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodach:
TECHNIK MECHATRONIK / MONTER MECHATRONIK 
KWALIFIKACJA E.3. MONTAŻ URZĄDZEŃ 
I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH 
•	 Część 1: Montaż elementów, podzespołów i zespołów 

mechanicznych   
•	 Część 2: Montaż elementów, podzespołów i zespołów 

pneumatycznych i hydraulicznych   
•	 Część 3: Montaż elementów i podzespołów 

elektrycznych i elektronicznych 

TECHNIK MECHATRONIK  
KWALIFIKACJA E.18. EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ 
I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH  
•	 Część 1: Rozruch urządzeń i systemów 

mechatronicznych   
•	 Część 2: Obsługa urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

TECHNIK ELEKTRONIK / MONTER ELEKTRONIK 
KWALIFIKACJA E.6. WYKONYWANIE INSTALACJI 
URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 
•	 Część 1: Instalowanie urządzeń elektronicznych    
•	 Część 2: Konserwacja instalacji urządzeń  

elektronicznych 

TECHNIK ELEKTRYK / ELEKTRYK / ELEKTROMECHANIK 
KWALIFIKACJA E.7. MONTAŻ I KONSERWACJA 
MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
•	 Część 1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
•	 Część 2. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

TECHNIK ELEKTRYK / ELEKTRYK 
KWALIFIKACJA E.8. MONTAŻ I KONSERWACJA 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
•	 Część 1. Montaż instalacji elektrycznych
•	 Część 2. Konserwacja instalacji elektrycznych

TECHNIK ELEKTRYK 
KWALIFIKACJA E.24. EKSPLOATACJA MASZYN, 
URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
•	 Część 1. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
•	 Część 2. Eksploatacja instalacji elektrycznych 

TECHNIK INFORMATYK
KWALIFIKACJA E.12. MONTAŻ I EKSPLOATACJA 
KOMPUTERÓW OSOBISTYCH ORAZ URZĄDZEŃ 
PERYFERYJNYCH 
•	 Część 1: Przygotowanie stanowiska komputerowego 

do pracy
•	 Część 2: Użytkowanie urządzeń peryferyjnych 

komputera osobistego
•	 Część 3: Naprawa komputera osobistego 

TECHNIK INFORMATYK / TECHNIK 
TELEINFORMATYK
KWALIFIKACJA E.13. PROJEKTOWANIE LOKALNYCH SIECI 
KOMPUTEROWYCH I ADMINISTROWANIE SIECIAMI 
•	 Część 1: Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci 

komputerowej
•	 Część 2: Konfigurowanie urządzeń sieciowych 
•	 Część 3: Administrowanie sieciowymi systemami 

operacyjnymi 

TECHNIK INFORMATYK 
KWALIFIKACJA E.14. TWORZENIE APLIKACJI 
INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH ORAZ 
ADMINISTROWANIE BAZAMI
•	 Część 1: Tworzenie stron internetowych 
•	 Część 2: Tworzenie baz danych i administrowanie 

bazami danych 
•	 Część 3: Tworzenie aplikacji internetowych        

Każdy nauczyciel korzystający z publikacji WSiP do nauki zawodów 
technik informatyk i technik teleinformatyk oraz technik elektryk, 
elektryk, elektromechanik, technik mechatronik i monter mechatronik, 
technik elektronik i monter elektronik uzyska dostęp do bezpłatnych 
programów nauczania z poradnikami metodycznymi do kształcenia 
w tych zawodach (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.

ucze.pl
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Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel
PRACOWNIA APLIKACJI INTERNETOWYCH. TECHNIK 
INFORMATYK. KWALIFIKACJA E.14. PRAKTYCZNA NAUKA 
ZAWODU

Publikacja przeznaczona do praktycznej nauki 
zawodu technik informatyk, omawiająca 
zagadnienia z zakresu kwalifikacji E.14 (Tworzenie 
aplikacji internetowych i baz danych oraz 
administrowanie bazami). Została opracowana z myślą 
o wykorzystaniu podczas zajęć praktycznych w pracowni 
aplikacji internetowych. Składa się przede wszystkim z ćwiczeń, 
zadań i kart pracy podnoszących umiejętności i kwalifikacje 
uczniów w zakresie projektowania stron internetowych (język 
HTML, arkusze CSS, WYSIWYG, obróbka plików graficznych), 
tworzenia baz danych i administrowania nimi (MS Access, 
język SQL i MySQL, zasady zabezpieczania baz danych) 
oraz przygotowywania aplikacji internetowych (język JavaScript, 
język PHP, obsługa formularzy HTML). Publikację opracowano 
zgodnie z nową 
podstawą programową. 
Stanowi narzędzie 
pomagające w dobrym 
przygotowaniu się 
uczniów do części 
praktycznej egzaminu 
potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie.

Stanisław Karasiewicz   
PRACOWNIA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH. 
TECHNIK ELEKTRYK. ELEKTRYK. KWALIFIKACJA E.7. 
PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU 

Publikacja przeznaczona do praktycznej 
nauki zawodów technik elektryk, elektryk 
i elektromechanik, omawiająca zagadnienia z zakresu 
kwalifikacji E.7 (Montaż i konserwacja maszyn 
i urządzeń elektrycznych). Została opracowana z myślą 
o wykorzystaniu podczas zajęć praktycznych w pracowni 
maszyn i urządzeń elektrycznych. Składa się przede wszystkim 
z ćwiczeń, zadań i kart pracy podnoszących umiejętności 
i kwalifikacje uczniów w zakresie zasad BHP i pogłębiających 
ogólne informacje na temat maszyn prądu stałego, specyfiki 
oraz budowy i zastosowania poszczególnych rodzajów maszyn 
elektrycznych, transformatorów, maszyn indukcyjnych, maszyn 
synchronicznych, maszyn małej mocy, maszyn komutatorowych 
prądu przemiennego, 
odbiorników energii 
elektrycznej oraz urządzeń 
energoelektronicznych. 
Stanowi narzędzie 
pomagające w dobrym 
przygotowaniu się 
uczniów do części 
praktycznej egzaminu 
potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie.

KWALIFIKACJA E.7
161346
Termin wydania: II kwartał 2016

KWALIFIKACJA E.14
161347
Termin wydania: II kwartał 2016

Pracownie – publikacje  
do praktycznej nauki zawodu

BRANŻA ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA I ELEKTRYCZNA

Nowość
Nowość
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Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel
PRACOWNIA SIECI KOMPUTEROWYCH. TECHNIK 
INFORMATYK. TECHNIK TELEINFORMATYK.  
KWALIFIKACJA E.13. PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Publikacja przeznaczona do praktycznej nauki zawodu technik 
informatyk, technik teleinformatyk, przedstawiająca zagadnienia 
z zakresu kwalifikacji E.13 (Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych i administrowanie sieciami). Została 
opracowana z myślą o wykorzystaniu podczas zajęć praktycznych 
w pracowni sieci komputerowych. Składa się przede wszystkim 
z ćwiczeń, zadań i kart pracy podnoszących umiejętności 
i kwalifikacje uczniów w zakresie projektowania oraz wykonania 
i bezpiecznego użytkowania sieci komputerowych, konfigurowania 
urządzeń sieciowych, diagnostyki i naprawy sieci. Uczy korzystania 
z sieciowego sprzętu komputerowego, administrowania 
sieciowymi systemami operacyjnymi (Novell NetWare, Linux, 
Windows Server) oraz zapewnia bezpieczeństwa danych w sieci. 
Publikacja jest zgodna z nową podstawą programową. Stanowi 
efektywne narzędzie, 
pomagające w dobrym 
przygotowaniu się 
uczniów do części 
praktycznej egzaminu 
potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie 
technik informatyk 
i technik teleinformatyk 
w zakresie kwalifikacji E.13.

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel
PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. 
TECHNIK INFORMATYK. KWALIFIKACJA E.12. PRAKTYCZNA 
NAUKA ZAWODU 

Publikacja przeznaczona do praktycznej nauki zawodu technik 
informatyk, obejmująca zagadnienia z zakresu kwalifikacji 
E.12 (Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz 
urządzeń peryferyjnych). Została opracowana z myślą 
o wykorzystaniu podczas zajęć praktycznych w pracowni 
urządzeń techniki komputerowej. Składa się przede wszystkim 
z ćwiczeń, zadań i kart pracy podnoszących umiejętności 
i kwalifikacje uczniów w zakresie bezpiecznego posługiwania 
się sprzętem komputerowym, korzystania z różnych systemów 
operacyjnych, obsługi sprzętu informatycznego i urządzeń 
peryferyjnych, przygotowania sprzętu komputerowego 
do pracy i jego montażu oraz diagnostyki i naprawy urządzeń 
informatycznych. Publikacja jest zgodna z nową podstawą 
programową. Stanowi 
efektywne narzędzie, 
pomagające w dobrym 
przygotowaniu się 
uczniów do części 
praktycznej egzaminu 
potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie 
technik informatyk 
w zakresie kwalifikacji E.12.

KWALIFIKACJA E.12
161310
W sprzedaży

KWALIFIKACJA E.13
161311
W sprzedaży

PRACOWNIE – PUBLIKACJE DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
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Marek Bielak
REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. EGZAMIN 
ZAWODOWY. TECHNIK ELEKTRYK. ELEKTRYK. 
KWALIFIKACJA E.8

Publikacja przygotowuje do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodach technik 
elektryk i elektryk w zakresie kwalifikacji E.8 
(Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych). 
Zawiera syntetyczne i obszerne repetytorium wiedzy 
opracowane zgodnie z nową podstawą programową, 
5 zestawów testów do części pisemnej egzaminu, 3 zadania 
do części praktycznej wraz z przykładowymi rozwiązaniami, 
klucz odpowiedzi do testów oraz wstęp opisujący zasady 
obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (wg nowej formuły). 
Treści repetytorium oraz testów i zadań praktycznych 
dotyczą m.in. instalacji elektrycznych, źródeł światła, ochrony 
przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych, pomiarów 
w instalacjach 
elektrycznych, 
zasad konserwacji 
i bezpieczeństwa 
podczas obsługi tych 
instalacji.

Elżbieta Kuźniak  
REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. EGZAMIN 
ZAWODOWY. TECHNIK ELEKTRYK. ELEKTRYK. 
ELEKTROMECHANIK. KWALIFIKACJA E.7 

Publikacja przygotowuje do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodach 
technik elektryk, elektryk i elektromechanik 
w zakresie kwalifikacji E.7 (Montaż i konserwacja 
maszyn i urządzeń elektrycznych). Zawiera 
syntetyczne i obszerne repetytorium wiedzy opracowane 
zgodnie z nową podstawą programową, 5 zestawów testów 
do części pisemnej egzaminu, 3 zadania do części praktycznej 
wraz z przykładowymi rozwiązaniami, klucz odpowiedzi 
do testów oraz wstęp opisujący zasady obowiązujące podczas 
przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
w zawodzie (wg nowej formuły). Treści repetytorium oraz testów 
i zadań praktycznych dotyczą m.in. budowy i montażu maszyn 
prądu stałego, transformatorów, maszyn synchronicznych, 
maszyn indukcyjnych, maszyn 
komutatorowych prądu 
zmiennego, zasad montażu 
i konserwacji maszyn 
i urządzeń elektrycznych, 
naprawy typowych 
uszkodzeń, zabezpieczenia 
przed porażeniem prądem, 
materiałów i narzędzi 
do napraw oraz pomiarów 
elektrycznych i przyrządów 
pomiarowych.

KWALIFIKACJA E.7
165356
Termin wydania: II kwartał 2016

KWALIFIKACJA E.8
165357
Termin wydania: II kwartał 2016

Repetytoria i testy 
egzaminacyjne  
Egzamin zawodowy

BRANŻA ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA I ELEKTRYCZNA

Nowość
Nowość
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Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel
REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. EGZAMIN 
ZAWODOWY. TECHNIK INFORMATYK. KWALIFIKACJA E.14

Publikacja przygotowuje do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie technik informatyk w zakresie 
kwalifikacji E.14 (Tworzenie aplikacji internetowych 
i baz danych oraz administrowanie bazami). Zawiera 
syntetyczne i obszerne repetytorium wiedzy, opracowane 
zgodnie z nową podstawą programową, 5 zestawów 
testów do części pisemnej egzaminu, 3 zadania do części 
praktycznej egzaminu wraz z przykładowymi rozwiązaniami, 
klucz odpowiedzi do testów oraz wstęp opisujący zasady 
obowiązujące podczas egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie (wg nowej formuły). W repetytorium 
oraz testach i zadaniach praktycznych  uwzględniono 
m.in. takie kwestie, jak: tworzenie stron internetowych 
za pomocą języka HTML, wykorzystanie aplikacji internetowych 
i tworzenie baz danych.

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel
REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. EGZAMIN 
ZAWODOWY. TECHNIK INFORMATYK. TECHNIK 
TELEINFORMATYK. KWALIFIKACJA E.13

Publikacja przygotowuje do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk w zakresie 
kwalifikacji E.13 (Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych i administrowanie sieciami). Zawiera 
syntetyczne i obszerne repetytorium wiedzy, opracowane 
zgodnie z nową podstawą programową, 5 zestawów testów 
do części pisemnej egzaminu, 3 zadania do części praktycznej 
egzaminu z przykładowymi rozwiązaniami, klucz odpowiedzi 
do testów oraz wstęp opisujący zasady obowiązujące podczas 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (wg nowej 
formuły). W repetytorium oraz testach i zadaniach praktycznych 
uwzględniono m.in. takie kwestie, jak: projektowanie 
oraz wykonanie i bezpieczne użytkowanie sieci komputerowych,  
konfigurowanie urządzeń sieciowych, diagnostykę i naprawy sieci 
komputerowych. 

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel
REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. EGZAMIN 
ZAWODOWY. TECHNIK INFORMATYK. KWALIFIKACJA E.12 

Publikacja przygotowuje do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie technik informatyk w zakresie 
kwalifikacji E.12 (Montaż i eksploatacja komputerów 
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych). Zawiera 
syntetyczne i obszerne repetytorium wiedzy, opracowane 
zgodnie z nową podstawą programową, 5 zestawów testów 
do części pisemnej egzaminu, 3 zadania do części praktycznej 
egzaminu z przykładowymi rozwiązaniami, 
klucz odpowiedzi do testów 
oraz wstęp opisujący zasady 
obowiązujące podczas 
egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie  
(wg nowej formuły).  

KWALIFIKACJA E.13
165346
W sprzedaży

KWALIFIKACJA E.12
165345
W sprzedaży

KWALIFIKACJA E.14
165343
W sprzedaży

REPETYTORIA I TESTY EGZAMINACYJNE. EGZAMIN ZAWODOWY
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Testy i zadania praktyczne  
Egzamin zawodowy

Tomasz Klekot
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK INFORMATYK. TECHNIK TELEINFORMATYK. 
KWALIFIKACJA E.13. PROJEKTOWANIE LOKALNYCH SIECI 
KOMPUTEROWYCH I ADMINISTROWANIE SIECIAMI 

Publikacja przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodach technik informatyk i technik teleinformatyk w zakresie 
kwalifikacji E.13 (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych 
i administrowanie sieciami). Zawiera zestaw 5 testów do pisemnej 
części egzaminu, 3 zadania z rozwiązaniami do praktycznej części 
egzaminu, podstawę programową, klucz odpowiedzi do testów, 
plany zadań, zasady i przepisy 
związane z przeprowadzaniem 
egzaminu zawodowego oraz 
literaturę przedmiotu. Pytania 
i zadania obejmują wszystkie 
trzy części kwalifikacji E.13 
(projektowanie i wykonywanie 
lokalnej sieci komputerowej, 
konfigurowanie urządzeń 
sieciowych, administrowanie 
sieciowymi systemami 
operacyjnymi).

Tomasz Klekot
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK INFORMATYK. KWALIFIKACJA E.12. MONTAŻ 
I EKSPLOATACJA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH ORAZ 
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

Publikacja przygotowuje do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie technik informatyk w zakresie kwalifikacji 
E.12 (Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz 
urządzeń peryferyjnych). Zawiera zestaw 5 testów do pisemnej 
części egzaminu, 3 zadania z rozwiązaniami do praktycznej części 
egzaminu, podstawę programową, klucz odpowiedzi do testów, 
plany zadań, zasady i przepisy 
związane z przeprowadzaniem 
egzaminu zawodowego oraz 
literaturę przedmiotu. Pytania 
i zadania obejmują wszystkie 
trzy części kwalifikacji E.12 
(przygotowanie stanowiska 
komputerowego  
do pracy, użytkowanie  
urządzeń peryferyjnych 
komputera osobistego,  
naprawa komputera  
osobistego).

KWALIFIKACJA E.12
165314
W sprzedaży

KWALIFIKACJA E.13
165315
W sprzedaży

BRANŻA ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA I ELEKTRYCZNA
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Wanda Bukała, Jacek Kozyra
BHP W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

W podręczniku omówiono 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.

161344
Termin wydania: II kwartał 2016

161345 
Termin wydania: III kwartał 2016

Efekty kształcenia 
wspólne dla zawodów 
branży elektronicznej, 
informatycznej i elektrycznej

Tomasz Klekot
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY 
ELEKTRONICZNEJ, INFORMATYCZNEJ I ELEKTRYCZNEJ

Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą 
programową. Przybliża zagadnienia związane 
z podejmowaniem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej 
i elektrycznej. Omawia m.in. podstawy prawne i organizacyjne 
prowadzenia działalności gospodarczej, jej finansowanie, 
obowiązki przedsiębiorcy, przychody, koszty, działania 
marketingowe, możliwość pozyskania i wykorzystania funduszy 
unijnych oraz sposoby rozliczania działalności. Wiadomości 
wsparto licznymi przykładami uwzględniającymi specyfikę branży.

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW  
BRANŻY ELEKTRONICZNEJ, INFORMATYCZNEJ I ELEKTRYCZNEJ

Nowość

Nowość
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BRANŻA ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA I ELEKTRYCZNA

Michał Tokarz 
MONTAŻ ELEMENTÓW I PODZESPOŁÓW ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH

Podręcznik do nauki zawodów technik mechatronik 
i monter mechatronik, realizujący treści z zakresu 
trzeciej części kwalifikacji E.3 (Montaż elementów 
i podzespołów elektrycznych i elektronicznych). 
Prezentuje wiedzę na temat rozróżniania i budowy 
podzespołów oraz zespołów elektronicznych i elektrycznych, 
określania ich parametrów i funkcji, działania układów sterowania 
elektrycznego i elektronicznego, dobierania narzędzi do montażu 
i demontażu podzespołów oraz zespołów elektronicznych 
i elektrycznych, oceny 
ich stanu technicznego, 
zasad ich demontażu 
i montażu oraz sprawdzenia 
jakości i zgodności 
montażu i demontażu 
z dokumentacją techniczną. 
Wiadomości teoretyczne 
wsparto licznymi 
przykładami, ćwiczeniami 
i ilustracjami.

Robert Dziurski 
MONTAŻ ELEMENTÓW I PODZESPOŁÓW 
PNEUMATYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH

Podręcznik do nauki zawodów technik mechatronik 
i monter mechatronik, realizujący treści z zakresu 
drugiej części kwalifikacji E.3 (Montaż elementów 
i podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych). 
Prezentuje wiedzę na temat budowy podzespołów 
i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych, ich działania, 
parametrów i funkcji, dobierania narzędzi do montażu 
i demontażu podzespołów oraz zespołów pneumatycznych 
i hydraulicznych, ich stanu technicznego, zasad ich demontażu 
i montażu oraz 
sprawdzenia zgodności 
montażu i demontażu 
z dokumentacją 
techniczną. 
Wiadomości 
teoretyczne wsparto 
licznymi przykładami, 
ćwiczeniami 
i ilustracjami 
wskazującymi sposoby 
ich praktycznego 
zastosowania.

Technik mechatronik  
Monter mechatronik

KWALIFIKACJA E.3.2
161338
Termin wydania: II kwartał 2016

KWALIFIKACJA E.3.3
161339
Termin wydania: II kwartał 2016

Stanisław Sierny    
MONTAŻ ELEMENTÓW, PODZESPOŁÓW I ZESPOŁÓW 
MECHANICZNYCH

Podręcznik do nauki zawodów technik 
mechatronik i monter mechatronik, realizujący 
treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.3 
(Montaż elementów, podzespołów i zespołów 
mechanicznych). Prezentuje wiedzę na temat przestrzegania 
zasad BHP, budowy podzespołów i zespołów mechanicznych, 
przygotowania ich do montażu i samego procesu montażu, 
oceny ich stanu technicznego, technologii obróbki ręcznej 
i maszynowej, technik łączenia materiałów, narzędzi 
do montażu i demontażu podzespołów i zespołów 
mechanicznych oraz oceny wykonanego montażu. 
Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi przykładami, 
ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby ich 
praktycznego zastosowania.

KWALIFIKACJA E.3.1
161337
Termin wydania: II kwartał 2016

Nowość
Nowość

Nowość



13uczę.pl infolinia: 801 220 555 

TECHNIK MECHATRONIK. MONTER MECHATRONIK

Adrian Mikołajczak
OBSŁUGA SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH. 
CZĘŚĆ 2

Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik, 
realizujący treści z zakresu drugiej części 
kwalifikacji E.18 (Obsługa urządzeń i systemów 
mechatronicznych). Prezentuje wiedzę i uczy 
umiejętności związanych diagnostyką urządzeń i systemów 
mechatronicznych (przeglądy techniczne, ocena stanu 
technicznego i lokalizacja uszkodzeń urządzeń elektrycznych, 
pneumatycznych, hydraulicznych i mechanicznych) oraz naprawą 
urządzeń elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych 
i mechanicznych. 
Wiadomości 
teoretyczne wsparto 
licznymi przykładami, 
ćwiczeniami i ilustracjami  
wskazującymi sposoby 
ich praktycznego 
zastosowania.

Adrian Mikołajczak
OBSŁUGA SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH. 
CZĘŚĆ 1

Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik, 
realizujący treści z zakresu drugiej części 
kwalifikacji E.18 (Obsługa urządzeń i systemów 
mechatronicznych). Prezentuje wiedzę i uczy 
umiejętności związanych z eksploatacją urządzeń 
i systemów mechatronicznych (zasady obsługi, monitorowanie 
procesów, regulacja parametrów urządzeń, dokumentacja 
obsługi urządzeń i systemów) oraz konserwacją urządzeń 
elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych i mechanicznych. 
Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi przykładami, 
ćwiczeniami i ilustracjami 
wskazującymi sposoby 
jej praktycznego 
zastosowania.

Technik mechatronik

KWALIFIKACJA E.18.2
161341
Termin wydania: III kwartał 2016

KWALIFIKACJA E.18.2
161379
Termin wydania: III kwartał 2016

Piotr Goździaszek
ROZRUCH SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH.  

Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części 
kwalifikacji E.18 (Rozruch systemów i urządzeń 
mechatronicznych). Prezentuje wiedzę i uczy 
umiejętności związanych z zasilaniem urządzeń 
i systemów mechatronicznych, napędem elektrycznym, 
przetwornikami pomiarowymi i sensorami, układami regulacji 
automatycznej, maszynami manipulacyjnymi, urządzeniami 
pneumatycznymi i elektropneumatycznymi, urządzeniami 
hydraulicznymi i elektrohydraulicznymi, oprogramowaniem 
związanym z eksploatacją urządzeń i systemów 
mechatronicznych oraz sieciami komunikacyjnymi w systemach 
mechatronicznych. Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi 
przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby 
ich praktycznego zastosowania.

KWALIFIKACJA E.18.1
161340
Termin wydania: III kwartał 2016

Nowość
Nowość

Nowość
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Technik elektronik  
Monter elektronik

Piotr Brzozowski  
KONSERWACJA INSTALACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

Podręcznik do nauki zawodów technik elektronik 
i monter elektronik, realizujący treści z zakresu 
drugiej części kwalifikacji E.6 (Konserwacja 
instalacji urządzeń elektronicznych). Prezentuje 
wiedzę na temat konserwacji instalacji systemów 
telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej, konserwacji instalacji 
systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, konserwacji instalacji 
sieci komputerowych, konserwacji instalacji sieci automatyki 
przemysłowej oraz zasad BHP podczas wykonywania tych prac. 
Wiadomości teoretyczne 
wsparto licznymi 
przykładami, ćwiczeniami 
i ilustracjami wskazującymi 
sposoby ich praktycznego 
zastosowania.

Piotr Brzozowski, Anna Tąpolska
INSTALOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Podręcznik do nauki zawodów technik elektronik 
i monter elektronik, realizujący treści z zakresu 
pierwszej części kwalifikacji E.6 (Instalowanie 
urządzeń elektronicznych). Prezentuje wiedzę 
na temat przestrzegania zasad BHP i ochrony 
przeciwporażeniowej, systemów telewizji satelitarnej, kablowej 
i dozorowej, systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń, 
instalowania sieci komputerowych i sieci automatyki 
przemysłowej. Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi 
przykładami, ćwiczeniami 
i ilustracjami wskazującymi 
sposoby ich praktycznego 
zastosowania.

KWALIFIKACJA E.6.1
161342
Termin wydania: II kwartał 2016

KWALIFIKACJA E.6.2
161343
Termin wydania: II kwartał 2016

BRANŻA ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA I ELEKTRYCZNA

Nowość
Nowość
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Artur Bielawski, Joanna Grygiel
KONSERWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Podręcznik do nauki zawodów technik elektryk, 
elektryk i elektromechanik, realizujący treści 
z zakresu drugiej części kwalifikacji E.7 
(Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych). 
Prezentuje wiedzę na temat konserwacji maszyn 
i urządzeń elektrycznych, naprawy typowych uszkodzeń, 
zabezpieczenia przed porażeniem prądem, materiałów 
i narzędzi do napraw, technologii napraw, eksploatacji maszyn 
i urządzeń elektrycznych oraz pomiarów elektrycznych 
i przyrządów pomiarowych. Wiadomości 
teoretyczne wsparto 
licznymi przykładami, 
ćwiczeniami i ilustracjami 
wskazującymi sposoby 
ich praktycznego 
zastosowania.

Artur Bielawski, Wacław Kuźma
MONTAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Podręcznik do nauki zawodów technik elektryk, 
elektryk i elektromechanik, realizujący treści 
z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.7 
(Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych). 
Prezentuje wiedzę na temat budowy 
i montażu maszyn prądu stałego, transformatorów, 
maszyn synchronicznych, maszyn indukcyjnych, maszyn 
komutatorowych prądu zmiennego oraz montażu maszyn 
elektrycznych. Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi 
przykładami, ćwiczeniami 
i ilustracjami wskazującymi 
sposoby ich praktycznego 
zastosowania.

Technik elektryk 
Elektryk
Elektromechanik

KWALIFIKACJA E.7.1
161304
Termin wydania: III kwartał 2016

KWALIFIKACJA E.7.2
161305
Termin wydania: II kwartał 2016

TECHNIK ELEKTRYK. ELEKTRYK. ELEKTROMECHANIK

Nowość
Nowość
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Michał Tokarz, Łukasz Lip  
EKSPLOATACJA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk, realizujący treści 
z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.24 (Eksploatacja 
maszyn i urządzeń elektrycznych). Prezentuje wiedzę związaną 
z zasadami BHP i ppoż., transformatorami, maszynami prądu 
stałego, maszynami indukcyjnymi, maszynami synchronicznymi. 
Uczy wykonywania pomiarów maszyn elektrycznych, 
posługiwania się aparaturą łączeniową i sterowniczą, a także 
obchodzenia się z przekształtnikami energoelektronicznymi, 
odbiornikami energii elektrycznej oraz zabezpieczeniami maszyn 
elektrycznych. Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi 
przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby 
ich praktycznego zastosowania.

Michał Tokarz, Łukasz Lip 
EKSPLOATACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk, realizujący 
treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.24 (Eksploatacja 
instalacji elektrycznych). Prezentuje wiedzę związaną 
z zasadami BHP podczas eksploatacji instalacji elektrycznych, 
przewodami i kablami w instalacjach elektrycznych, osprzętem 
elektroinstalacyjnym, ochroną przeciwporażeniową, 
zabezpieczeniem instalacji elektrycznej. Uczy wykonywania 
pomiarów i lokalizacji uszkodzeń. Wiadomości teoretyczne 
wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami 
wskazującymi sposoby ich praktycznego zastosowania.

Irena Chrząszczyk  
KONSERWACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Podręcznik do nauki zawodów technik elektryk i elektryk, 
realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.8 
(Konserwacja instalacji elektrycznych). Prezentuje wiedzę 
związaną z ochroną przeciwporażeniową, wskaźnikami 
energetycznymi, prądami roboczymi i zwarciowymi i ich 
działaniem, łącznikami oraz przebiegami łączeniowymi 
w obwodach prądu przemiennego. Uczy przeprowadzenia 
konserwacji urządzeń elektroenergetycznych. Wiadomości 
teoretyczne wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami 
i ilustracjami wskazującymi sposoby ich praktycznego 
zastosowania.

Anna Tąpolska 
MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Podręcznik do nauki zawodów technik elektryk i elektryk, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.8 
(Montaż instalacji elektrycznych). Prezentuje wiedzę związaną 
z wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej, rodzajami 
kabli i przewodów elektrycznych, sprzętem i osprzętem 
w instalacjach elektrycznych (łączniki, gniazda, wyłączniki, 
rozłączniki, przekaźniki, czujniki) i oświetleniem elektrycznym. 
Uczy budowy instalacji elektrycznych. Wiadomości teoretyczne 
wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami 
wskazującymi sposoby ich praktycznego zastosowania.

KWALIFIKACJA E.24.1
161308
Nr dop. 47/2015
W sprzedaży

KWALIFIKACJA E.8.1
161306
Nr dop. 40/2015
W sprzedaży

KWALIFIKACJA E.24.2
161309
Nr dop. 46/2015
W sprzedaży

KWALIFIKACJA E.8.2
161307
Nr dop. 41/2015
W sprzedaży

BRANŻA ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA I ELEKTRYCZNA
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Technik informatyk  
Technik teleinformatyk

Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel,  
Sylwia Osetek
PRZYGOTOWANIE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO  
DO PRACY. CZĘŚĆ 1 

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, realizujący 
treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.12 
(Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy). 
Przekazuje wiedzę związaną z bezpieczeństwem posługiwania 
się sprzętem komputerowym. Uczy zgodnego z prawem 
korzystania z programów komputerowych, obsługi sprzętu 
komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych zgodnie z zasadą 
ich działania i budową. Wiadomości teoretyczne zostały 
wyjaśnione na podstawie wielu przykładów, ćwiczeń oraz 
kolorowych ilustracji. 

Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel,  
Sylwia Osetek
PRZYGOTOWANIE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO  
DO PRACY. CZĘŚĆ 2

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, realizujący 
treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.12 
(Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy). 
Przekazuje wiedzę związaną z przygotowaniem komputera 
do pracy, bezpiecznym posługiwaniem się oprogramowaniem 
komputerowym oraz efektywnym jego zastosowaniem. 
Wiadomości teoretyczne zostały wyjaśnione na podstawie 
wielu przykładów, ćwiczeń oraz kolorowych ilustracji 
wskazujących możliwości ich praktycznego wykorzystania.

KWALIFIKACJA E.12.1
140317
Nr dop. 31/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA E.12.1
140328
Nr dop. 32/2013
W sprzedaży

TECHNIK INFORMATYK. TECHNIK TELEINFORMATYK
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Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel,  
Sylwia Osetek
NAPRAWA KOMPUTERA OSOBISTEGO 

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, realizujący 
treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji E.12 (Naprawa 
komputera osobistego). Przekazuje wiedzę związaną 
z naprawą komputera, systemu komputerowego i aplikacji.
Uczy przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pracy 
sprzętu informatycznego w sieci oraz procedur zapewniających 
jego bezawaryjna pracę (zabezpieczanie danych przed ich 
utratą, usuwanie awarii). Wiadomości teoretyczne wyjaśniono 
na podstawie wielu przykładów, ćwiczeń oraz kolorowych 
ilustracji wskazujących możliwości ich praktycznego 
wykorzystania.

Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel,  
Sylwia Osetek
UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH KOMPUTERA 
OSOBISTEGO 

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, realizujący 
treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.12 (Użytkowanie 
urządzeń osobistych komputera osobistego). Przekazuje 
wiedzę związaną z wykorzystywaniem urządzeń peryferyjnych. 
Uczy ich łączenia i współpracy z komputerem oraz sprawnego 
posługiwania się nimi. Wiadomości teoretyczne wyjaśniono 
na podstawie wielu przykładów, ćwiczeń oraz kolorowych 
ilustracji wskazujących możliwości ich praktycznego 
wykorzystania.

KWALIFIKACJA E.12.2
140319   
Nr dop. 33/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA E.12.3
140324
Nr dop. 14/2013
W sprzedaży

BRANŻA ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA I ELEKTRYCZNA
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Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek
KONFIGUROWANIE URZĄDZEŃ SIECIOWYCH 

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, realizujący 
treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.13 (Konfigurowanie 
urządzeń sieciowych). Przekazuje wiedzę związaną 
z konfigurowaniem urządzeń sieciowych różnych producentów, 
ich bezpieczną eksploatacją, diagnostyką i naprawą oraz 
bezpiecznym zastosowaniem w sieci sprzętu i programów 
komputerowych. Wiadomości teoretyczne wyjaśniono 
na podstawie wielu przykładów, ćwiczeń oraz kolorowych 
ilustracji wskazujących możliwości ich praktycznego 
wykorzystania.

   

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek
PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE LOKALNEJ SIECI 
KOMPUTEROWEJ 

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.13 
(Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej). 
Przekazuje wiedzę związaną z projektowaniem, wykonywaniem, 
użytkowaniem i naprawą sieci komputerowych oraz 
wykorzystaniem programów komputerowych. Wiadomości 
teoretyczne wyjaśniono na podstawie wielu przykładów, 
ćwiczeń oraz ilustracji wskazujących możliwości ich 
praktycznego wykorzystania.

KWALIFIKACJA E.13.1
140318
Nr dop. 11/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA E.13.2
140325
Nr dop. 8/2013
W sprzedaży

TECHNIK INFORMATYK. TECHNIK TELEINFORMATYK

Małgorzata Łokińska 
WITRYNY INTERNETOWE 

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, realizujący 
treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.14 (Tworzenie 
stron internetowych). Prezentuje wiedzę z zakresu budowy 
stron internetowych i uczy umiejętności potrzebnych do ich 
tworzenia za pomocą języka HTML oraz kaskadowanych 
stylów CSS. Poszerza informacje na temat wykorzystania 
systemów CMS oraz edytorów WYSIWYG, a także przybliża 
techniki obróbki elementów graficznych i multimedialnych 
wchodzących w skład witryn internetowych. Wiedzę 
teoretyczną wsparto 
licznymi ćwiczeniami 
i przykładami 
wskazującymi sposoby 
jej praktycznego 
zastosowania. 

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek
ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI 
OPERACYJNYMI 

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, 
realizujący treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji E.13 
(Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi). 
Przekazuje wiedzę związaną ze sprawnym administrowaniem 
różnymi sieciowymi systemami operacyjnymi (Novell NetWare, 
Linux, Windows Server) oraz zapewnianiem bezpieczeństwa 
danych. Wiadomości teoretyczne wyjaśniono na podstawie 
wielu przykładów, ćwiczeń oraz kolorowych ilustracji 
wskazujących 
możliwości ich 
praktycznego 
wykorzystania.

KWALIFIKACJA E.13.3
140323
Nr dop. 12/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA E.14.1
140320  
Nr dop. 3/2013
W sprzedaży
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JĘZYK OBCY ZAWODOWY

Sebastian Chadaj 
JĘZYK ANGIELSKI 
ZAWODOWY 
W BRANŻY ELEKTRONICZNEJ, 
INFORMATYCZNEJ 
I ELEKTRYCZNEJ

Joanna Długokęcka, 
Sebastian Chadaj 
JĘZYK NIEMIECKI 
ZAWODOWY W BRANŻY 
ELEKTRONICZNEJ, 
INFORMATYCZNEJ 
I ELEKTRYCZNEJ

161302
W sprzedaży

161303
W sprzedaży

Zeszyty ćwiczeń do nauki języka zawodowego (angielskiego 
i niemieckiego) stosowanego w branży elektronicznej, informatycznej 
i elektrycznej obejmują następujące tematy: przewodniki i izolatory, 
budowa atomu, obwody elektryczne, elektryczność, budowa 
i naprawa sprzętu komputerowego, kable, narzędzia i materiały, 
wyposażenie warsztatu napraw sprzętu elektronicznego, oświetlenie 
i przełączniki, przepisy BHP oraz zatrudnienie (umowa o pracę, 
rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy). Zawarte w obu 
publikacjach ćwiczenia leksykalno-gramatyczne ułatwiają opanowanie 
typowego słownictwa zawodowego, wykorzystywanego na co dzień 
na różnych stanowiskach pracy.

BRANŻA ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA I ELEKTRYCZNA

Małgorzata Łokińska 
APLIKACJE INTERNETOWE 

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, realizujący 
treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji E.14 (Aplikacje 
internetowe). Prezentuje wiedzę na temat budowy aplikacji 
internetowych i uczy umiejętności potrzebnych do tworzenia 
aplikacji opartych na dwóch językach programowania: 
JavaScript oraz PHP. Poszerza informacje na temat 
programowania (tworzenie zmiennych, funkcji, obiektów) oraz 
przybliża zagadnienia związane z obsługą formularzy, plików 
czy połączenia z bazą danych. Wiedzę teoretyczną wsparto 
licznymi przykładami i ćwiczeniami wskazującymi sposoby 
jej praktycznego zastosowania.

Przemysław Domka 
BAZY DANYCH I SYSTEMY BAZ DANYCH 

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, realizujący 
treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.14 (Tworzenie 
baz danych i administrowanie bazami danych). Przekazuje 
wiedzę związaną z wykorzystaniem programów Access, MySQL 
i PostgreSQL. Na stronie internetowej WSiP umieszczono 
program Linux-Live umożliwiający wykonywanie zadań 
w gotowym, skonfigurowanym środowisku systemu Linux wraz 
z zainstalowanymi programami (Apache, MySQL, PostgreSQL, 
PhpMyAdmin, PhpPgAdmin, PgAdminIII, Munin). Wiadomości 
teoretyczne wyjaśniono na podstawie wielu przykładów, 
ćwiczeń oraz kolorowych ilustracji wskazujących możliwości 
ich praktycznego wykorzystania.

KWALIFIKACJA E.14.2
140321
Nr dop. 55/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA E.14.3
140326
Nr dop. 5/2013
W sprzedaży
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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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KLUB NAUCZYCIELA

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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KLUB NAUCZYCIELA

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.
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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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