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Nie trać czasu – ZDAJ się na WSiP!
17.11.2020

Postaw na sukces na egzaminie ósmoklasisty. Skorzystaj ze wsparcia, jakie oferuje
WSiP. Publikacje z serii ZDASZ.TO: Egzamin ósmoklasisty.
Repetytorium oraz Egzamin ósmoklasisty. Opis. Arkusze. Odpowiedzi do języka
polskiego i matematyki to pomoce, dzięki którym nauka do egzaminu będzie
przyjemna i efektywna.

Tylko teraz dajemy możliwość skorzystania z 30% rabatu na zakup
tych publikacji!
Repetytorium pomaga powtórzyć treści z klas 4–8, przećwiczyć zadania typu
egzaminacyjnego oraz oswoić się z formułą egzaminu dzięki przykładowemu
arkuszowi przygotowanemu na podstawie wytycznych Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.

Dlaczego warto wybrać Repetytorium do języka polskiego?
●

●

●

Blisko 250 zadań typu egzaminacyjnego wraz z odpowiedziami –by uczeń mógł się
zapoznać ze strategiami rozwiązywania zadań na egzaminie.
Zastosowanie wiedzy w praktyce dzięki wzorcowym interpretacjom dzieł czy
praktycznym wskazówkom.
Gwarancja skutecznego powtórzenia dzięki krótkiemu omówieniu lektur obowiązkowych
dla klas 4–8 oraz wyróżnieniu najważniejszych pojęć i terminów.

Dlaczego warto wybrać Repetytorium do matematyki?
●

●

●

200 zadań typu egzaminacyjnego wraz z odpowiedziami – by uczeń mógł się zapoznać
ze strategiami rozwiązywania zadań na egzaminie.
Teoria przedstawiona w przejrzysty sposób, z licznymi wyróżnieniami – by ułatwić
zapamiętywanie wymaganych informacji.
Przykłady rozwiązanych zadań – ich analiza sprzyja samodzielnej nauce.

Idealne dopełnienie Repetytorium do języka polskiego i matematyki
to publikacje z arkuszami egzaminacyjnymi. Zawierają przystępne
omówienie zasad i przebiegu egzaminu ósmoklasisty – to ułatwi uczniowi oswojenie
się z egzaminem i uporządkowanie wiedzy na jego temat.
W Arkuszach do obu przedmiotów zawarto po 10 przykładowych arkuszy
egzaminacyjnych. Zadania odnoszą się do treści zawartych w podstawie
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programowej, które obowiązują na egzaminie.
Nie zwlekaj – poleć publikacje swoim uczniom – czeka na nich 30% rabatu na zakup
pomocy WSiP przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty! Zajrzyj do naszego esklepu.

Chcesz wcześniej oswoić uczniów z zasadami panującymi
na egzaminie ósmoklasisty?
Weź udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty z WSiP, który odbędzie się:
●

●

w marcu 2021 roku – dla klas ósmych,
w maju 2021 roku – dla klas siódmych.

Przejdź do serwisu Diagnoza z plusem i poznaj szczegółowy harmonogram.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

-2/2-

25.11.2020

