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Zapoznaj się z materiałami pomocniczymi WSiP do liceum
i technikum!
24.07.2020

Materiały pomocnicze WSiP ułatwią przygotowanie oraz prowadzenie lekcji.
Dzięki tym publikacjom uczniowie uporządkują zdobytą na lekcji wiedzę
oraz lepiej przygotują się do sprawdzianów.

Język polski. Karty pracy. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Karty pracy do najważniejszych tekstów literackich z podstawy programowej,
ułożone chronologicznie epokami.
Karty zostały podzielone na 4 rodzaje:
●

●

●

●

karty A – fragmenty tekstów popularnonaukowych z poleceniami,
karty B – przykłady związków tekstów literackich z innymi tekstami kultury,
karty z zakresu rozszerzonego – trudniejsze teksty filozoficzne i naukowe,
karty pracy projektowej – wspierające utrwalenie najważniejszych informacji o epoce

Zobacz fragment
Dostępne są karty pracy do klasy 1 oraz 2. Kolejne klasy – w przygotowaniu.
Kup teraz. Karty pracy. Klasa 1
Kup teraz. Karty pracy. Klasa 2

W pigułce. Nauka o języku. Repetytorium. Klasy 1-4
Repetytorium zawiera zwięzłe omówienie zagadnień z zakresu nauki o języku
określonych w nowej podstawie programowej do liceum i technikum.
W publikacji znajdują się:
●

●

●

Czytelne schematy, tabele oraz liczne przykłady konstrukcji zdań przedstawione
w uporządkowany i zwięzły sposób.
Wyróżnione ważne terminy pomagające utrwalić wiedzę uczniów.
Materiały powtórzeniowe przygotowujące do ustnego egzaminu maturalnego.

Zobacz fragment
Kup teraz
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

-1/4-

03.08.2020

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

2

Zbiory zadań są adresowane do wszystkich uczniów poznających fizykę
i chemię, zarówno w zakresie podstawowym, jak i planujących zdawać egzamin
maturalny i kontynuować naukę na kierunkach technicznych, medycznych lub
przyrodniczych.

Fizyka. Zbiór zadań. Zakres podstawowy. Klasy 1-3
W publikacji znajdują się:
●

●

●

●

●

Przykładowe rozwiązania zadań na początku każdego działu.
Zadania otwarte i zamknięte o różnym stopniu trudności.
Liczne zadania nawiązujące do życia codziennego.
Kolorowe ilustracje i wykresy w treści zadań.
Odpowiedzi do zadań i stałe fizyczne na końcu zbioru.

Zobacz fragment
Kup teraz

Fizyka. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony.
W publikacjach znajdują się:
●

●

●

●

Wskazówki do zadań, informujące na co zwrócić szczególną uwagę.
Wzorcowo rozwiązane przykłady z kolorowymi schematami.
Zadania o zróżnicowanym poziomie trudności przygotowujące uczniów do egzaminu
maturalnego oraz konkursów fizycznych.
Tablice wartości trygonometrycznych.

Zobacz fragment
Dostępne są zbiory zadań do klasy 1 oraz 2. W przygotowaniu zbiory do klas 3 i 4.
Kup teraz. Zbiór zadań. Klasa 1
Kup teraz. Zbiór zadań. Klasa 2

Chemia. Zbiór zadań. Zakres podstawowy i rozszerzony.
W publikacjach znajdują się:
●

●

Zadania o zróżnicowanym poziomie trudności, ułatwiające opanowanie wielu
umiejętności oraz zadania podsumowujące i utrwalające wiedzę uczniów.
Zadania z arkuszy maturalnych CKE, pomagające uczniom oswoić się z formułą zadań
egzaminacyjnych.
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Odpowiedzi do zadań testowych i rozwiązania zadań otwartych wspierające uczniów
w weryfikacji własnej wiedzy.

Zobacz fragment
Dostępne są zbiory zadań do klasy 1 i 2. W przygotowaniu również zbiór zadań
do klasy 3.
Kup teraz. Zbiór zadań. Klasa 1
Kup teraz. Zbiór zadań. Klasa 2

Historia. Atlas. Klasy 1-4
Atlas umożliwia uczniom zapoznanie się i pracę z różnorodnymi typami
historycznych materiałów kartograficznych – mapami przekrojowymi
i rozwojowymi, planami bitew czy miejscowości itp. Mapy pomagają
kształtować umiejętność lokalizowania wydarzeń, zjawisk i procesów
historycznych w przestrzeni i czasie.
W publikacji znajduje się:
●

●

●

Ponad 200 dużych i czytelnych map stworzonych z wykorzystaniem najnowszych
osiągnięć kartograficznych.
Zagadnienia polityczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze z dziejów powszechnych
i Polski.
Kompletny materiał od prehistorii aż do czasów najnowszych.

Zobacz fragment
Kup teraz
Repetytorium gramatyczne do języka niemieckiego to publikacja z wielką
liczbą różnorodnych ćwiczeń i testów na poziomach A1, A2 i B1/B2. Jest
doskonałą propozycją zarówno dla rozpoczynających, jak i dla kontynuujących
naukę języka niemieckiego.

Grammatik. Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami.
W publikacji znajdują się:
●

●

●

●

ponad 650 różnorodnych ćwiczeń, które ułatwią opanowanie i utrwalenie materiału
gramatycznego,
testy po każdym rozdziale, sprawdzające wiedzę,
karty z wzorami odmian rzeczowników, czasowników i przymiotników,
klucz odpowiedzi do ćwiczeń.
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Kup teraz
Repetytorium gramatyczne do języka rosyjskiego przeznaczone jest dla
uczniów szukających dodatkowych informacji i ćwiczeń gramatycznych. Może
służyć również nauczycielom jako materiał uzupełniający.

Język rosyjski. Gramatyka bez problemu.
W publikacji znajdują się:
●

●

●

zadania gramatyczne przedstawione w formie prostych reguł poparte przykładami,
różnorodne ćwiczenia, ułatwiające opanowanie i utrwalenie materiału,
przykłady gramatyczne dostosowane do problemów językowych uczniów.

Kup teraz
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