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Poznaj nowości
ósmoklasisty!
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Sukces na egzaminie ósmoklasisty? Nowe repetytoria, arkusze i aplikacja do języka
polskiego i matematyki to doskonały sposób na uzupełnienie deficytów wiedzy
wynikających z lekcji online.
Poleć swoim uczniom kompleksowe rozwiązanie – repetytoria, arkusze
oraz aplikację na telefon, tablet i komputer! Ten zestaw,
który powstał po konsultacjach z nauczycielami i uczniami, stanowi doskonałą
pomoc w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty i w pełni spełnia Wasze
potrzeby.

Egzamin ósmoklasisty – „Repetytoria” – idealne dopasowanie
do potrzeb
●

●

●
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Wstęp z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi metod uczenia się oraz zasad
panujących na egzaminie.
Test diagnozujący na początku repetytorium to doskonałe narzędzie, które pozwoli
uczniowi samodzielnie sprawdzić poziom wiedzy przed egzaminem.
Przemyślany podział treści dostosowany do specyfiki danego przedmiotu, ułatwiający
systematyczne powtórzenie materiału.
Stałe elementy w poszczególnych rozdziałach ułatwiające znalezienie niezbędnych
zagadnień.
Czytelne wyróżnienia, schematy, infografik, pomagające przyswoić wiedzę.
Indeks oraz odpowiedzi do zadań ułatwiające wyszukanie informacji.

Egzamin ósmoklasisty – Arkusze – oswojenie z zadaniami
egzaminacyjnymi
●

●

●

●

10 przykładowych arkuszy egzaminacyjnych – łącznie ponad 200 zadań do przedmiotu
sprawdzających wiedzę i umiejętności.
Struktura każdego arkusza jest zgodna z założeniami Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.
Forma zadań umożliwia oswojenie z typami ćwiczeń obowiązujących na państwowym
egzaminie ósmoklasisty.
Dodatek ekstra do każdego przedmiotu – wskazówki i przykłady doskonalące wymagane
na egzaminie umiejętności.
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Egzamin ósmoklasisty – Aplikacja ZDASZ.TO – interaktywne
zdobywanie wiedzy
Dostęp do dodatkowej wiedzy za pośrednictwem urządzeń lubianych i użytkowanych
na co dzień przez uczniów. W aplikacji znajdują się:
●

●

●

●

●

zasoby multimedialne (filmy, animacje, zdjęcia),
testy, zadania i quizy interaktywne,
kalendarz ósmoklasisty,
możliwość tworzenia własnych notatek,
wyszukiwarka pojęć

Szczegóły niebawem.
Twoi uczniowie zasługują na najlepsze wyniki!

>> Poznaj ofertę
>> Kup w e-sklepie WSiP
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