
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW od roku szkolnego 2020-2021                                                                                 przedmioty zawodowe 
Zawód: Elektryk     741103 

  
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w Ornontowicach 
Typ szkoły: Branżowa Szkoła  I Stopnia po gimnazjum w klasie III 

 

Kwalifikacja: EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 
 

Lp. Przedmioty nauczania 
Podręczniki do zakupu w poszczególnych klasach 

Klasa I Klasa II Klasa III 

1 Elektrotechnika i elektronika 

Bielawski Artur, Grygiel Joanna 

Podstawy elektrotechniki w 
praktyce; WSiP 

nie ma tego przedmiotu w tej klasie   nie ma tego przedmiotu w tej klasie  

2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podręcznik do kształcenia 
zawodowego; WSiP 

nie ma tego przedmiotu w tej klasie  nie ma tego przedmiotu w tej klasie  

3 

 

Maszyny elektryczne 

 

nie ma tego przedmiotu w tej klasie  
Bielawski Artur, Kuźma Wacław 

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych. Część 1; WSiP  

4 Urządzenia elektryczne nie ma tego przedmiotu w tej klasie  

5 Instalacje elektryczne 
Bielawski Artur, Kuźma Wacław  

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 2; WSiP 
6 Kompetencje społeczne nie ma tego przedmiotu w tej klasie  Podręcznik nie jest wymagany nie ma tego przedmiotu w tej klasie  

7 Działalność gospodarcza nie ma tego przedmiotu w tej klasie  nie ma tego przedmiotu w tej klasie  Podręcznik nie jest wymagany 

8 Język obcy zawodowy nie ma tego przedmiotu w tej klasie  nie ma tego przedmiotu w tej klasie  Podręcznik nie jest wymagany 

9 Rysunek techniczny – zajęcia praktyczne Podręcznik nie jest wymagany nie ma tego przedmiotu w tej klasie  nie ma tego przedmiotu w tej klasie  

10 
Pomiary elektryczne i elektroniczne - zajęcia 

praktyczne 
Podręcznik nie jest wymagany Podręcznik nie jest wymagany nie ma tego przedmiotu w tej klasie  

11 
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn 

i urządzeń elektrycznych - zajęcia praktyczne 
nie ma tego przedmiotu w tej klasie  Podręcznik nie jest wymagany Podręcznik nie jest wymagany 

12 
Montaż, uruchamianie i konserwacja 

instalacji elektrycznych - zajęcia praktyczne 
nie ma tego przedmiotu w tej klasie  Podręcznik nie jest wymagany Podręcznik nie jest wymagany 

 


