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język polski

Małgorzata Chmiel, Anna 
Równy

Ponad słowami kl. 2 , cz.2 Nowa Era 425/4/2013

język angielski

D. Spencer, M. Cichmińska Checkpoint B1+ (PODRĘCZNIK + 
ĆWICZENIA)

Macmillan NPP: 959/2/2019 

chemia poziom 
rozszerzony 

M.Litwin, Sz.Styka-Wlazło, J. 
Szymońska

To jest chemia. Część 1.Chemia ogólna i 
nieorganiczna.Zakres rozszerzony.

Nowa Era

528/1/2012/2015

język niemiecki 

C.Serzysko, B. Sekulski Infos aktuell 2, Infos aktuell 3- podręcznik i 
zeszyt ćwiczeń

Perason 1027/2/2019; 
1027/3/2020

język rosyjski M.Wiatr-Kmieciak i S. Wujec
Wot i my. Język rosyjski dla szkół 
ponadgimnazjalnych cz.2 i 3  Podręcznik i 
zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwa 
Szkolne PWN

cz.2 324/2/2012; 
cz. 3 
324/3/2011/z1

matematyka

A. Cewe, M. Krawczyk, M. 
Kruk, A. Magryś-Walczak, H. 
Nahorska

Matematyka w otaczającym nas świecie 
zakres podstawowy i rozszerzony 
podręcznik  2 oraz podręcznik 3 

Podkowa   596/2/2013 
596/3/2014 

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Wykaz podr ęczników obowi ązujących w klasie trzeciej TD   w roku szkolnym 2021/2022
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historia i społeczeństwo

Marcin Markowicz,
Olga Pytlińska
Agata Wyroda

1.  Historia i społeczeństwo. Europa i Świat.
      Podręcznik do liceum i technikum.
       Kontynuacja z klasy I
2.   Historia i społeczeństwo. Wojna i 
wojskowość.
      Podręcznik do liceum i technikum.
3.   Historia i społeczeństwo. Rządzący i 
rządzeni. 
      Podręcznik do liceum i technikum.

WSiP

667/1/2013
667/3/2013
667/4/2013

technika i bezpieczeństwo 
w gastronomii

A.Kasperek,M.Kondratowicz Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w 
gastro0nomii

WSIP REA 2013

język angielski zawodowy 
w gastronomii

Rafał Sarna, Katarzyna 
Sarna

Język angielski zawodowy - Technik 
żywienia i usług gastronomicznych i 
Technik usług kelnerskich (zeszyt ćwiczeń)

Wsip

planowanie żywienia i 
produkcji gastronomicznej

+ materiały własne nauczyciela

pracownia planowania 
żywienia i produkcji 
gastronomicznej

usługi gastronomiczne

Renata Szajna, Danuta 
Ławniczak

 „Usługi gastronomiczne”. Podręcznik do 
nauki zawodu technik żywienia i 
usług  gastronomicznych.

WSiP 33/2015

pracownia usług 
gastronomicznych

Renata Szajna, Danuta 
Ławniczak

 „Usługi gastronomiczne”. Podręcznik do 
nauki zawodu technik żywienia i 
usług  gastronomicznych.

WSiP 33/2015
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technologia 
gastronomiczna

Anna Kmiołek
     Towaroznawstwo i przechowywanie 
żywności. Sporządzanie i ekspedycja 
potraw i napojów. Część 1, częśc 2. 
technologia gastronomiczna.   Kwalifikacja 
T.6.1

WSiP

religia

wychowanie do życia w 
rodzinie

podręcznik nieobowiązkowy 
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