Zestawienie nazw przedmiotów i ich skrótów w planie lekcji
rok szkolny 2019/2020
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nazwa przedmiotu
Administracja bazami danych
Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
Aplikacje desktopowe
Badanie maszyn i urządzeń elektrycznych - zajęcia praktyczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biologia
Budowa i naprawa pojazdów samochodowych
Chemia
Cyfrowe maszyny drukujące
Cyfrowe technologie graficzne
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
Diagnostyka pojazdów samochodowych
Diagnozowanie mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne
Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne
Doradztwo zawodowe
Drukowanie cyfrowe
Działalność gospodarcza
Działalność usługowa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Elektrotechnika i elektronika
Fizyka
Fizyka rozszerzona
Fizyka w technice - gddd
Geografia
Geografia rozszerzona
Gospodarka magazynowa
Historia
Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający
Informatyka
Informatyka rozszerzona
Instalacje elektryczne
Język angielski
Język angielski rozszerzony
Język francuski - p.uzupełniający
Język niemiecki
Język niemiecki branżowy - gddd
Język niemiecki rozszerzony
Język obcy zawodowy
Język polski
Laboratorium magazynowe
Laboratorium magazynowo-spedycyjne
Laboratorium produkcyjno-dystrybucyjne
Laboratorium transportowo-spedycyjne
Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
Magazyny dystrybucyjne
Magazyny przyprodukcyjne
Maszyny elektryczne
Maszyny i urządzenia elektryczne
Matematyka
Matematyka rozszerzona
Mechatronika - gddd
Modelowanie 3D
Montaż instalacji elektrycznych - zajęcia praktyczne
Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych – zajęcia praktyczne
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych - zaj. praktyczne
Muzyka
Naprawa mechatronicznych układów i systemów pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne
Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - z. praktyczne
Obróbka ręczna i montaż części maszyn - zajęcia praktyczne
Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne
Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych - zajęcia praktyczne
Organizacja procesów produkcji
Organizowanie pracy magazynu
Planowanie przepływów zasobów i informacji
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nazwa przedmiotu
Podstawy elektrotechniki
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Podstawy fryzjerstwa
Podstawy informatyki
Podstawy konstrukcji maszyn
Podstawy konstrukcji maszyn z rysunkiem technicznym
Podstawy logistyki
Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu - zajęcia praktyczne
Podstawy poligrafii
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy ruchu drogowego - gddd
Podstawy sterowania i regulacji maszyn
Podstawy technik wytwarzania
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
Pomiary elektryczne i elektroniczne - zaj. praktyczne
Pomiary elektryczne i elektroniczne - zajęcia praktyczne
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
Pracownia elektrotechniki i elektroniki - zajęcia praktyczne
Pracownia obsługi pojazdów samochodowych
Pracownia obsługiwania klientów i kontrahentów
Pracownia podstaw konstrukcji maszyn
Pracownia przechowywania zapasów
Pracownia przyjmowania i wydawania zapasów
Pracownia samochodowa – zajęcia praktyczne
Praktyka
Praktyka zawodowa
Procesy produkcji
Procesy transportowe w logistyce
Programowanie aplikacji internetowych
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - zajęcia praktyczne
Projektowanie graficzne
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
Projektowanie prac graficznych i publikacji
Projektowanie sieci komputerowych
Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce
Przepisy ruchu drogowego
Przygotowanie do druku
Przygotowanie materiałów graficznych
Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji
Przygotowanie stanowiska komputerowego dopracy
Religia
Rysunek techniczny
Sieci komputerowe
Systemy baz danych
Systemy operacyjne
Techniki fryzjerskie
Techniki wytwarzania - zajęcia praktyczne
Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Technologia napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
Technologia obróbki skrawaniem
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
Witryny i aplikacje internetowe
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne
Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej - zajęcia praktyczne
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi - zajęcia praktyczne
Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
Zabezpieczenie majątku
Zajęcia praktyczne
Zajęcia z wychowawcą
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