
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2018/2019 

IV ETAP        TECHNIKUM   

  
L.p. 

 

Zajęcia edukacyjne 

Nr programu w 

szkolnym zestawie 

 

Nazwa programu 

 

Autor programu 

 

Wydawnictwo 

1.  Język polski Tech-01/12 

 

Ponad słowami 

Program nauczania przedmiotu język polski 

w liceum i technikum (zgodny z nową 

podstawą programową i obowiązujący od roku 

szkolnego 2012/2013) Zakres podstawowy i 

rozszerzony 

Barbara Łabęcka Nowa Era 

2.  Spotkanie z kulturą Tech-02/12 

 

Spotkania z kulturą 

Program nauczania przedmiotu wiedza o 

kulturze w liceum i technikum (zgodny z nową 

podstawą programową i obowiązujący od roku 

szkolnego 2012/2013) 

 

Barbara Łabęcka Nowa Era 

3.  Język angielski  Tech-03/12 

 

Program nauczania języka angielskiego 

zgodny z nową podstawą programową 

Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. 

Dla IV etapu edukacyjnego 

(szkoła ponadgimnazjalna)  

POZIOMY: 

 IV.1.P (zakres podstawowy) 

 IV.1.R (zakres rozszerzony) 

na podbudowie wymagań III etapu 

edukacyjnego (kontynuacja po gimnazjum) 

Milada Krajewska  Macmillan  



4.  Historia i społeczeństwo  Tech-04/12 

 

Przedmiot uzupełniający dla szkół 

ponadgimnazjalnych. Seria Odkrywamy na 

nowo 

Adam Balicki  

5.  Biologia Tech-05/12 

 

Program nauczania dla szkół 

ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony 

Magdallena 

Grabowska, 

Sebastian 

Grabowski 

Operon  

Tech-06/12 

 

Program nauczania dla szkół 

ponadgimnazjalnych zakres podstawowy 

Małgorzata 

Łaszczyca, 

Grażyna 

Skirmuntt 

Operon 

6.  Chemia Tech-07/12 

 

Program nauczania dla szkół 

ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony 

Maria 

Szczepaniak 

Operon  

7.  Geografia Tech-08/12 

 

Oblicza geografii 

Program nauczania geografii w zakresie 

podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych  

Ewa Maria Tuz Nowa Era 

8.  Matematyka  Tech-09/12 

 

Prosto do matury  

Program nauczania matematyki dla szkół 

ponadgimnazjalnych kończących się maturą 

Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym 

Piotr Grabowski Nowa Era 

9.  Podstawy 

przedsiębiorczości 

Tech-10/12 

 

Ciekawi świata 

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości 

Piotr Krzyszczyk Operon 

10.  Wychowanie fizyczne Tech-11/12 

 

Koncepcja Edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-

Rekreacja. IV etap edukacyjny – Szkoły 

ponadgimnazjalne. (2012) 

Urszula Kierczak 

 
Nowa Era 

11.  Edukacja   Tech-12/12 

 

Żyję i działam bezpiecznie – Program nauczania 

edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach 

ponadgimnazjalnych, wyd. (2012) 

Jarosław Słoma 

 
Nowa Era 

12.  Religia  Tech-13/12 

 

Program nauczania religii w przedszkolach i 

katolickich szkołach nr AZ-4-01/10 (kl. I, IV 

 Wydawnictwo 

WAM 



tech.) 

13.  Wychowanie do życia 

w rodzinie 

Tech-14/12 

 

Wędrując ku dorosłości 

Program nauczania dla klas I-III 

Teresa Król Rubikon 

PRZEDMIOTY ZWODOWE 

14.  Montaż i eksploatacja 

komputerów osobistych 

oraz urządzeń 

peryferyjnych  (E.12.) 

Projektowanie lokalnych 

sieci komputerowych i 

administrowanie sieciami 

(E.13.) 

Tworzenie aplikacji 

internetowych i baz 

danych oraz 

administrowanie bazami 

(E.14.) 

Systemy operacyjne 

Urządzenia techniki 

komputerowej 

Lokalne sieci 

komputerowe 

Strony i aplikacje 

internetowe 

Systemy bazy danych 

Podejmowanie i 

Tech-15/12 Program nauczania dla zawodu technik 

informatyk 351203 

 KOWEZiU 



prowadzenie działalności 

gospodarczej 

Język angielski zawodowy 

Laboratorium urządzeń 

techniki komputerowej 

Laboratorium systemów 

operacyjnych 

Laboratorium lokalnych 

sieci komputerowych 

Laboratorium baz danych 

Laboratorium aplikacji 

internetowych. 

15.  Bezpieczeństwo i higiena 

pracy 

Działalność gospodarcza 

Język angielski zawodowy 

Kompetencje społeczne i 

organizacja pracy 

zespołów 

Urządzenia techniki 

komputerowej 

Systemy operacyjne 

Lokalne sieci 

komputerowe 

Witryny i aplikacje 

internetowe 

Lokalne systemy baz 

danych 

Eksploatacja urządzeń 

techniki komputerowej 

Tech-16/12 Przykładowy program nauczania dla zawodu 

technik informatyk 351203 o strukturze 

przedmiotowej typ szkoły: technikum 5-letnie 

rodzaj programu: liniowy 

 KOWEZiU 



Administracja systemami 

operacyjnymi 

Eksploatacja lokalnych 

sieci komputerowych 

Tworzenie i 

administrowanie bazami 

danych 

Aplikacje desktopowe i 

mobilne 

Tworzenie stron i aplikacji 

internetowych 

14. Wyposażenie i zasady 

bezpieczeństwa  w 

gastronomii 

Działalność gospodarcza 

w gastronomii 

Technologia 

gastronomiczna z 

towaroznawstwem 

Język obcy w gastronomii 

Zasady żywienia 

Organizacja produkcji 

gastronomicznej 

Usługi gastronomiczne 

Procesy technologiczne w 

gastronomii 

Planowanie żywienia i 

produkcji gastronomicznej 

Obsługa klientów w 

gastronomii 

Tech-17/12 

 

Program nauczania dla zawodu technik 

żywienia i usług gastronomicznych 343404 

o strukturze przedmiotowej typ szkoły: 

technikum rodzaj programu: liniowy 

 KOWEZiU 



 

 

SZKOŁY POLICEALNE  

 

L.p. 

 

Zajęcia edukacyjne 

Nr programu w 

szkolnym zestawie 

 

Nazwa programu 

 

Autor programu 

 

Wydawnictwo 

15. Działalność turystyczna na 

obszarach wiejskich 

Język obcy w turystyce  

Produkcja rolnicza  

Usługi agroturystyczne  

Obsługa turystyczna  

rolniczej 

Usługi żywieniowe  

Usługi noclegowe 

Pol-1/2017 Program nauczania dla zawodu technik 

turystyki wiejskiej, 515203 o strukturze 

przedmiotowej wersja po recenzjach 

 KOWEZiU 

 


