
Zestaw podręczników i materiałów pomocniczych  

do przedmiotów zawodowych 2022/2023 

 Technik ekonomista 

 przedmiot autor/tytuł/wydawnictwo/ rok wydania numer 

dopuszczenia 

lub materiał 

pomocniczy 

dodatkowe 

informacje 

dla ucznia 

1E1 

Podstawy 

ekonomii 

Janina Mierzejewska – Majcherek „Podstawy 

ekonomii” wyd. DIFIN, 

40/03 Jednotomowy, 

fioletowa okładka 

Prace biurowe + 

Pracownia technik 

biurowych 

Eugeniusz Witek „Technika biurowa”, wyd. eMPi2 12/2011   

Prawo Joanna Ablewicz „Funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Podstawy prawa” wyd. WSiP 

33/2013   

Technik rachunkowości 

przedmiot autor/tytuł/wydawnictwo/ 

rok wydania 

numer 

dopuszczenia 

lub materiał 

pomocniczy 

dodatkowe 

informacje dla 

ucznia 

1Ra 

Podstawy 

ekonomii 

Janina Mierzejewska – Majcherek „Podstawy 

ekonomii” wyd. DIFIN, 

40/03 Jednotomowy - 

fioletowa 

okładka!!! 

Gospodarka 

finansowa/pracow

nia gospodarki 

finansowej 

1 .Pracownia ekonomiczna cz.1, - Gospodarowanie 

zasobami majątkowymi, obsługa programu 

magazynowo-sprzedażowego SUBIEKT GT, 

Wydawnictwo Bożena Padurek 

2. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych. 

Obsługa programów; finansowo-księgowego 

RACHMISTRZ GT, Wydawnictwo Bożena Padurek 

3. Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikację EKA.05, 

Wydawnictwo Bożena Padurek 

bez numeru NIE KUPOWAĆ!!! 

zakup we wrześniu 

wg aktualnego 

stanu prawnego 

Kadry i 

płace/pracownia 

kadr i płac 

Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie 

wynagrodzeń, obsługa programu kadrowo-płacowego 

GRATYFIKANT GT. Kwalifikacja EKA.05, Wydawnictwo 

Bożena Padurek 

bez numeru NIE KUPOWAĆ!!! 

zakup we wrześniu 

wg aktualnego stanu 

prawnego 

 



Zestaw podręczników i materiałów pomocniczych  

do przedmiotów zawodowych 2022/2023 

 technik reklamy/technik organizacji reklamy 

przedmiot autor/tytuł/wydawnictwo/ 

rok wydania 

numer dopuszczenia 

lub materiał 

pomocniczy 

dodatkowe 

informacje 

dla ucznia 

1R1   

 

Podstawy 

reklamy 

Małgorzata Pańczyk; Podstawy reklamy, część 1 – 

podręcznik do kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie 

przekazu reklamowego wyd. empi 2 rok 2020 

  

  

bez numeru 

  

Marketing Aldona Nowacka, Robert Nowacki: „Marketing w 

działalności gospodarczej” wyd. Difin rok 2015 

rok 

dopuszczenia 

2015 

  

     

Technik organizacji turystyki/obsługi turystycznej 

 przedmiot autor/tytuł/wydawnictwo/rok wydania numer 

dopuszczenia 

lub materiał 

pomocniczy 

dodatkowe 

informacje 

klasa 1T 

geografia 

turystyczna 

Barbara Steblik-Wlaźlak, Lilianna Rzepka,  Geografia 

turystyczna. Cz. I. Podręcznik do zawodu technik obsługi 

turystycznej na poziomie technikum i szkoły policealnej. 

Wydawnictwo Rea 2011 lub WSiP 2015 

2011 lub 

2015 

  

 

 

 

 



Zestaw podręczników i materiałów pomocniczych  

do przedmiotów zawodowych 2022/2023 

technik informatyk 

 przedmiot autor/tytuł/wydawnictwo/ 

rok wydania 

numer 

dopuszczenia 

lub materiał 

pomocniczy 

dodatkowe 

informacje 

1i1   

 przedmioty 

zawodowe 

bez  podręczników     

 

Technik programista 

 przedmiot autor/tytuł/wydawnictwo/ 

rok wydania 

numer 

dopuszczenia 

lub materiał 

pomocniczy 

dodatkowe 

informacje 

1P   

- witryny 

internetowe 

- projektowanie 

stron 

internetowych 

Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie 
stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami 
danych. Część 1. Projektowanie stron internetowych. 
Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk i 
technik programista 

- wydawnictwo 

Helion Edukacja 

- pracownia 

aplikacji 

internetowych 

- programowanie 

aplikacji 

internetowych 

Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie 

stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami 

danych. Część 3. Programowanie aplikacji 

internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik 

informatyk i technik programista 

- wydawnictwo 

Helion Edukacja 

- projektowanie i 

administrowanie 

bazami 

- systemy baz 

danych 

Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie 

stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami 

danych. Część 2. Projektowanie i administrowanie 

bazami danych. Podręcznik do nauki zawodu technik 

informatyk i technik programista 

- wydawnictwo 

Helion Edukacja 

  


