
Podręczniki

Wydawnictw Komunikacji i Łączności

do przedmiotów zawodowych 

dla zawodów branży motoryzacyjnej

w roku szkolnym 2021/2022



Trzecia reforma szkolnictwa zawodowego z 2019 roku

W celu dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

wprowadzono m.in.:

● ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy − Prawo oświatowe,

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,

● rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa

branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,

● rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. 

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa

branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych

zawodów szkolnictwa branżowego zawierające tzw. nowe podstawy programowe

kształcenia,

● rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół dotyczące m.in.

placówek szkolnictwa branżowego (zawierające zwiększoną liczbę godzin 

kształcenia zawodowego).



Z punktu widzenia podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego 

najważniejsze zmiany wprowadzono w przytoczonej ustawie. Zgodnie z nią:

● postępowania w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników 

do kształcenia w zawodach według podstawy programowej 2017 będą 

kontynuowane przez MEN tylko do czerwca 2021 r. ,

● wykazy podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach 

będą prowadzone przez MEN tylko do sierpnia 2022 r.,

● od września 2022 r. MEN odstąpi od systemu dopuszczania podręczników 

na rzecz materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego 

umożliwiających realizację programu nauczania w zawodzie, 

przygotowywanych samodzielnie przez nauczycieli zawodu, 

do których będą oni mogli zaliczyć m.in. wcześniej dopuszczone podręczniki.

Wniosek: według podstawy programowej 2019 MEN nie 

przewiduje dopuszczania do użytku szkolnego podręczników 

do kształcenia zawodowego (najnowsze rozporządzenie MEN 

z 3 października 2019 r. w tej sprawie dotyczy wyłącznie podręczników 

do kształcenia ogólnego).

Trzecia reforma szkolnictwa zawodowego z 2019 roku (cd.)



Podręczniki oferowane przez WKŁ 
do kwalifikacji MOT.05 „Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych” 

(mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych)

M.18 / MG.18 / MOT.05



Dopasowanie podręczników WKŁ do kwalifikacji wg podstawy programowej 2019

MOT.05  Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

► MOT.05.1  Bezpieczeństwo i higiena pracy

● Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym (D. Stępniewski)

► MOT.05.2  Podstawy motoryzacji

● Podstawy elektrotechniki i elektroniki (M. Doległo)

● Podstawy budowy maszyn (Pr. zbiorowa)

● Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B (K. Wiśniewski)

► MOT.05.3  Przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów stosowanych 

w pojazdach samochodowych

● Silniki pojazdów samochodowych (P. Zając)

● Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych (M. Gabryelewicz)

► MOT.05.4  Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów

pojazdów samochodowych

● Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

(P. Wróblewski, J. Kupiec)

► MOT.05.5  Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych

● Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (P. Wróblewski)

► MOT.05.6  Język obcy zawodowy

● Język angielski w warsztacie samochodowym (J. Jarocka)

● Język angielski w branży samochodowej (J. Jarocka)

● Język niemiecki w branży samochodowej (P. Rochowski)



Podręczniki oferowane przez WKŁ 
do kwalifikacji MOT.02 „Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa 

mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych” 

(elektromechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych)

M.12 / MG.12 / MOT.02



Dopasowanie podręczników WKŁ do kwalifikacji wg podstawy programowej 2019 (cd.)

MOT.02  Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów 

pojazdów samochodowych

► MOT.02.1  Bezpieczeństwo i higiena pracy

● Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym (D. Stępniewski)

► MOT.02.2  Podstawy motoryzacji

● Podstawy elektrotechniki i elektroniki (M. Doległo)

● Podstawy budowy maszyn (Pr. zbiorowa)

● Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B (K. Wiśniewski)

► MOT.02.3  Przeprowadzanie obsługi i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów

samochodowych

● Budowa pojazdów samochodowych (M. Gabryelewicz, P. Zając)

● Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Cz. 1 i 2

(K. Pacholski)

► MOT.02.4  Diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów 

samochodowych

● Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów 

pojazdów samochodowych. Część 1 (P. Boś, K. Karkut, P. Warżołek)

► MOT.02.5  Wykonywanie napraw mechatronicznych układów i systemów pojazdów

samochodowych

● Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów 

pojazdów samochodowych. Część 2 (P. Warżołek, K. Karkut, P. Boś ─ w przygotowaniu)

► MOT.02.6  Język obcy zawodowy

● Język angielski w warsztacie samochodowym (J. Jarocka)



Podręczniki oferowane przez WKŁ 
do kwalifikacji MOT.06 „Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych” 

(technik pojazdów samochodowych)

M.42 / MG.43 / MOT.06



Dopasowanie podręczników WKŁ do kwalifikacji wg podstawy programowej 2019 (cd.)

MOT.06  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

► MOT.06.1  Bezpieczeństwo i higiena pracy

● Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym (D. Stępniewski)

► MOT.06.2  Podstawy motoryzacji

● Podstawy elektrotechniki i elektroniki (M. Doległo)

● Podstawy budowy maszyn (Pr. zbiorowa)

● Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B (K. Wiśniewski)

► MOT.06.3  Użytkowanie pojazdów samochodowych

● Budowa pojazdów samochodowych (M. Gabryelewicz, P. Zając)

► MOT.06.4  Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

● Organizacja i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych (U. Jastrzębska)

► MOT.06.5  Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

● Organizacja i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych (U. Jastrzębska)

► MOT.06.6  Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych

● Badania techniczne pojazdów. Poradnik diagnosty (K. Sitek ─ w przygotowaniu)

► MOT.06.7  Język obcy zawodowy

● Język angielski w branży samochodowej (J. Jarocka)

● Język niemiecki w branży samochodowej (P. Rochowski)



Podręczniki oferowane przez WKŁ 
do kwalifikacji MOT.04 „Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych” 

(mechanik motocyklowy)

M.45 / MG.23 / MOT.04

Obsługa i naprawa 

podzespołów 

i zespołów 

motocykli 

w przygotowaniu



Dopasowanie podręczników WKŁ do kwalifikacji wg podstawy programowej 2019 (cd.)

MOT.04  Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

► MOT.04.1  Bezpieczeństwo i higiena pracy

● Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym (D. Stępniewski)

► MOT.04.2  Podstawy motoryzacji

● Podstawy elektrotechniki i elektroniki (M. Doległo)

● Podstawy budowy maszyn (Pr. zbiorowa)

► MOT.04.3  Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

● Diagnozowanie podzespołów i zespołów motocykli (R. Dmowski)

► MOT.04.4  Obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

● Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów motocykli (R. Dmowski  w przygotowaniu )



Ilustracje dostępne dla nauczycieli do podręczników WKŁ



Zeszyt ćwiczeń ucznia do podręcznika „Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych” 

do kwalifikacji MG.18 / MOT.05 wydany i udostępniany bezpłatnie uczniom na stronie 

internetowej WKŁ od 2018 roku w formacie pdf



Zeszyt ćwiczeń nauczyciela do podręcznika „Podwozia i nadwozia pojazdów 

samochodowych” do kwalifikacji MG.18 / MOT.05 wydany i wysyłany bezpłatnie 

przez WKŁ wyłącznie nauczycielom od 2018 roku w formacie pdf



Wnętrze zeszytu ćwiczeń w wersji dla uczniów

do podręcznika „Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych” 



Wnętrze zeszytu ćwiczeń w wersji dla nauczycieli

do podręcznika „Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych” 



Przypomnienie o zmianach podręczników WKŁ, które nastąpiły w 2018 roku

Dopuszczony przez MEN do użytku Dopuszczony przez MEN do użytku 

szkolnego wg podstawy programowej szkolnego wg podstawy programowej

2012 (do kwalifikacji M.12, M.18 i M.42) 2017 (do kwalifikacji MG.18) 

► niedostępny (zastąpiony nowszym) ► dostępny od 2018 roku



Dopuszczony przez MEN do użytku Dopuszczony przez MEN do użytku 

szkolnego wg podstawy programowej szkolnego wg podstawy programowej

2012 (do kwalifikacji M.12, M.18 i M.42) 2017 (do kwalifikacji MG.18) 

► niedostępny (zastąpiony nowszym) ► dostępny od 2018 roku

Przypomnienie o zmianach podręczników WKŁ, które nastąpiły w 2018 roku (cd.)



Dopuszczony przez MEN do użytku Dopuszczony przez MEN do użytku 

szkolnego wg podstawy programowej szkolnego wg podstawy programowej

2012 (do kwalifikacji M.12, M.18 i M.42) 2017 (do kwalifikacji MG.18) 

► niedostępny (zastąpiony nowszym) ► dostępny od 2018 roku

Przypomnienie o zmianach podręczników WKŁ, które nastąpiły w 2018 roku (cd.)



Nowy podręcznik WKŁ dopuszczony przez MEN w 2019 roku 

do kształcenia w zakresie kwalifikacji MG.12
(dla elektromechanika pojazdów samochodowych 

i technika pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji MG.12)

MG.12 / MOT.02 / MOT.06



Przykładowe strony z wnętrza podręcznika „Budowa pojazdów samochodowych”



Przykładowe strony z wnętrza podręcznika „Budowa pojazdów samochodowych”



Zeszyt ćwiczeń ucznia do podręcznika „Budowa pojazdów samochodowych” 

do kwalifikacji MG.12 / MOT.02 / MOT.06 wydany i udostępniany bezpłatnie uczniom 

na stronie internetowej WKŁ od 2020 roku w formacie pdf



Zeszyt ćwiczeń w wersji dla nauczyciela do podręcznika „Budowa pojazdów 

samochodowych” do kwalifikacji MG.12 / MOT.02 / MOT.06 wydany i wysyłany 

bezpłatnie przez WKŁ wyłącznie nauczycielom od 2020 roku w formacie pdf



Wnętrze zeszytu ćwiczeń w wersji dla uczniów

do podręcznika „Budowa pojazdów samochodowych” 



Wnętrze zeszytu ćwiczeń w wersji dla uczniów

do podręcznika „Budowa pojazdów samochodowych” 



Wnętrze zeszytu ćwiczeń w wersji dla nauczycieli

do podręcznika „Budowa pojazdów samochodowych” 



Wnętrze zeszytu ćwiczeń w wersji dla nauczycieli

do podręcznika „Budowa pojazdów samochodowych” 



Nowy podręcznik WKŁ dopuszczony przez MEN w 2019 roku

do kształcenia w zakresie części 1 kwalifikacji MG.23
(dla mechanika motocyklowego)

MG.23.1 / MOT.04 



Przykładowe strony z wnętrza podręcznika 

„Diagnozowanie podzespołów i zespołów motocykli”



Przykładowe strony z wnętrza podręcznika 

„Diagnozowanie podzespołów i zespołów motocykli” (cd.)



Nowy podręcznik WKŁ wydany w 2020 roku

do kształcenia w zakresie kwalifikacji MG.12
(dla elektromechanika pojazdów samochodowych 

i technika pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji MG.12)

MG.12 / MOT.02 



Przykładowe strony z wnętrza części 2 podręcznika pt. „Obsługiwanie, diagnozowanie 

oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych” (cd.)



Przykładowe strony z wnętrza części 2 podręcznika pt. „Obsługiwanie, diagnozowanie 

oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych” (cd.)



Podsumowanie oferty podręczników WKŁ w 2021 roku 

Do kwalifikacji M.18 / MG.18 / MOT.05:

● 9 podręczników, 

● zestawy ilustracji dla nauczycieli do 5 podręczników,

● 1 zeszyt ćwiczeń ucznia (i jego wersja dla nauczycieli).

Do kwalifikacji M.12 / MG.12 / MOT.02:

● 10 podręczników, 

● zestaw ilustracji dla nauczycieli do 1 podręcznika,

● 1 zeszyt ćwiczeń ucznia (i jego wersja dla nauczycieli).

Do kwalifikacji M.42 / MG.43 / MOT.06:

● 9 podręczników, 

● zestawy ilustracji dla nauczycieli do 2 podręczników.

Do kwalifikacji MG.23 / MOT.04:

● 4 podręczniki,

● zestaw ilustracji dla nauczycieli do 1 podręcznika.



Przykładowe programy nauczania 

(wg podstawy programowej 2019)

udostępnione szkołom przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 

do pobrania ze strony internetowej www.wkl.com.pl

► Program nauczania dla zawodu elektromechanik pojazdów

samochodowych 741203 w szkole branżowej I stopnia

► Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych

723103 w szkole branżowej I stopnia

► Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych 

311513 w technikum 5-letnim na podbudowie elektromechanika 

pojazdów samochodowych

► Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych

311513 w technikum 5-letnim na podbudowie mechanika pojazdów 

samochodowych

oraz nadal dostępne

► Programy nauczania dla podanych wyżej zawodów według podstawy 

programowej 2017



Dane kontaktowe

Uwagi merytoryczne: Krzysztof Wiśniewski

tel. 22 849 27 51, kom. 695 347 412

e-mail: krzysztof.wisniewski@wkl.com.pl 

Zamówienia: Dział Handlowy 

Wydawnictw Komunikacji i Łączności

tel.  22 849 23 45;   e-mail:  wkl@wkl.com.pl

Strona internetowa:  www.wkl.com.pl



tel. 22 849 23 45


