
Wykaz podręczników do klasy I BS 

na rok szkolny 2020/21 

 

 

UWAGA! Podręczniki do przedmiotów zawodowych kupujemy tylko do wybranego zawodu. 

 

przedmiot  autor tytuł wydawnictwo zawód uwagi 

Technologia 

prac 

w obiektach 

hotelarskich 

Marek Halama Technologia 

prac w 

obiektach 

hotelarskich 

(podręcznik) cz. 

1 oraz cz. 2 

 Pracownik 

pomocniczy 

obsługi 

hotelowej 

Kupić 

https://hotelarz

.entro.pl/oferta

_pracownik_p

omocniczy_ob

slugi_hotelowe

j_podstawa_pr

ogramowa_20

19-65-s.html 

 

Książki 

i ćwiczenia 

przewidziane 

na 3 lata nauki 

Technologia 

prac 

w obiektach 

hotelarskich 

Marek Halama  Technologia 

prac w 

obiektach 

hotelarskich - 

zeszyt ćwiczeń 

cz.1 oraz cz. 2 

 

Technologia 

prac 

w obiektach 

hotelarskich 

 Zajęcia 

praktyczne - 

zbiór zadań 

i ćwiczeń 

 

Biologia Beata Jakubik, 

Renata 

Szymańska 

Biologia 1 

Podręcznik dla 

szkół 

branżowych I 

stopnia 

Operon Wszystkie 

zawody 

kupić 

Chemia Artur Sikorski Chemia 1 

Podręcznik dla 

szkół 

branżowych I 

stopnia 

Operon Wszystkie 

zawody 

kupić 

Język polski Anna 

Klimowicz, 

Joanna Ginter 

To się czyta! 

Podręcznik do 

języka 

polskiego dla 

klasy 1 

branżowej 

szkoły I stopnia 

Nowa Era Wszystkie 

zawody 

Kupić 

podręcznik 

Matematyka Karolina Wej, 

Wojciech 

Babiański 

Matematyka 1 

seria To się 

liczy! 

Nowa Era Wszystkie 

zawody 

kupić 
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 Marek Halama Prace 

pomocnicze w 

zakładach 

gastronomiczny

ch. Część 1,2 

Pracownik 

pomocniczy 

gastronomii, 

kwalifikacja 

HGT.04 

Link do 

zamówienia: 

https://hotelarz

.entro.pl/oferta

_pracownik_p

omocniczy_ga

stronomii_pod

stawa_progra

mowa_2019-

69-s.html 

pracownik 

pomocniczy 

gastronomii 

Kupić 

 

Książki 

i ćwiczenia 

przewidziane 

na 3 lata nauki 

 Marek Halama Prace 

pomocnicze w 

zakładach 

gastronomiczny

ch. Część 1,2. 

Zeszyt ćwiczeń 

Link do 

zamówienia: 

https://hotelarz

.entro.pl/oferta

_pracownik_p

omocniczy_ga

stronomii_pod

stawa_progra

mowa_2019-

69-s.html 

pracownik 

pomocniczy 

gastronomii 

Kupić 

 

Książki i 

ćwiczenia 

przewidziane 

na 3 lata nauki 

Zasady 

bezpieczeństw

a i 

wyposażenie w 

gastronomii 

Piotr Dominik BHP w branży 

gastronomicznej

. Podręcznik do 

kształcenia 

zawodowego. 

WSiP pracownik 

pomocniczy 

gastronomii 

Kupić 

Historia Mirosław 

Ustrzycki, 

Janusz 

Ustrzycki 

Historia 1  

/podręcznik dla 

szkół 

branżowych I 

stopnia / 

Operon Wszystkie 

zawody 

Kupić 

Technika w 

produkcji 

piekarskiej 

Katarzyna 

Kocierz 

Technika w 

produkcji 

cukierniczej 

WSiP Piekarz Kupić 

BHP Wanda Bukała, 

Bogusława 

Breitkopf 

Bezpieczeństwo 

i higiena pracy. 

WSiP Pracownik 

pomocniczy 

stolarza 

Kupić 

Technologia Janusz Prażmo Stolarstwo cz 1. WSiP Pracownik 

pomocniczy 

stolarza 

Kupić 
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