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Największa w historii WSiP inwestycja w nowoczesną edukację 
 
 
Nauczyciel-inspirator i uczeń, który jest zaangażowany w swoją edukację. To 
najczęściej wymieniane zmiany, do których powinna doprowadzić 
nowoczesna edukacja. A wszystko po to, żeby uczniowie nauczyli się 
odnajdować, przyswajać i wykorzystywać wiedzę potrzebną im na danym 
etapie życia. Szczególnie będą musieli to pokazać przyszłoroczni maturzyści, 
bo będą zdawać nową maturę. Dlatego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
opracowały ZDASZ.TO – pierwsze w Polsce maturalne repetytorium nowego 
typu (serwis internetowy i książki), obejmujące całą podstawę programową, 
która będzie obowiązywać na nowej maturze w 2015 roku. 
 

„Uczenie się przez  całe życie wymaga istotnych przewartościowań w 
zakresie realizacji procesu kształcenia. – ocenia prof. dr hab. Stefan Michał 
Kwiatkowski, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych i w-ce 
przewodniczący Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN. - Szkoła przestaje 
być jedynym źródłem wiedzy – młodzież czerpie informacje o świecie zewnętrznym 
z bardzo wielu kanałów, różnymi metodami. Wyzwaniem staje się integracja wiedzy 
zdobytej w szkole i poza nią, oraz przygotowanie młodego pokolenia do 
samodzielnego zdobywania wiedzy i wykorzystywania jej w życiu zawodowym i 
społecznym.” Z badań przeprowadzonych przez Interaktywny Instytut Badań 
Rynkowych na zlecenie WSiP wynika, że najpopularniejsze tradycyjne pomoce 
naukowe, z których korzystają uczniowie, to kompendia wiedzy, opracowania i 
repetytoria oraz testy z pytaniami sprawdzającymi wiedzę. Kompendia są 
szczególnie popularne wśród licealistów, zwłaszcza trzecioklasistów (85%), zaś 
testy - wśród uczniów trzecich klas gimnazjum (72%) i liceum (73%). Trzecią w 
kolejności najpopularniejszą formą są bezpłatne dodatkowe lekcje w szkole. Z 
tradycyjnych pomocy naukowych nie korzystało nigdy tylko 1% maturzystów i 10% 
uczniów klas trzecich w gimnazjum. W korzystaniu z elektronicznych pomocy 
edukacyjnych też przodują uczniowie przygotowujący się do matury. 

 
„Nasze strategiczne podejście do nowoczesnej edukacji – mówi Jerzy 

Garlicki, prezes WSiP – mogę opisać tak: pomagamy uczyć, ale przede wszystkim 
pomagamy się uczyć. Się. Nauka poza szkołą to rosnący rynek. Jego wartość jest 
porównywalna do rynku tradycyjnej edukacji.” Odpowiadając na potrzeby 
maturzystów, WSiP podjął decyzję o zainwestowaniu w pomoce edukacyjne, które 
pomogą „się uczyć”. Zespół prawie 100 osób przez ponad 1.5 roku przygotował 658 
tematów z 5 maturalnych przedmiotów (polski, matematyka, chemia, biologia, 



  

 

geografia) w wersji podstawowej i rozszerzonej. To ponad 9000 zadań, 5600 – 
zdjęć, animacji, ilustracji. W serwisie pod adresem www.zdasz.to znajdują się 
zarówno wszystkie materiały z książkowego repetytorium, jak i multimedia do części 
teoretycznej. Wszystko ułożone zgodnie z nowoczesnym procesem nauczania: 
najpierw uczeń ma możliwość sprawdzić stan swojej wiedzy, potem nauka – 
uzupełnienie swojej wiedzy, zadania i sprawdziany utrwalające wiedzę i 
umiejętności, a na koniec arkusze maturalne, żeby samemu sprawdzić, co się umie. 
„Materiały przygotowane przez WSiP – ocenia dr Leon Gułgowski, rzeczoznawca 
MEN - są wykonane z wielką starannością, dbałością o poziom merytoryczny 
i dydaktyczny.” Wszystkie materiały ZDASZ.TO są przygotowane zgodnie z 
podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wytycznymi 
Centralnej Komisji Edukacyjnej do matury 2015. 

 
 „Jest to kolejna i największa inwestycja WSiP w nowoczesną edukację. 
Pragnę przypomnieć, że nasza aplikacja Tropiciele do nauki matematyki dla klas 1-
3 podstawówki jest na liście top10 najbardziej pobieranych aplikacji – podsumowuje 
Jerzy Garlicki. – zdasz.to jest jakby jednym wielkim podsumowaniem edukacji 
szkolnej. Tradycyjnie i interaktywnie pomaga uczyć się wszystkiego, co jest 
wymagane przez nową podstawę programową do nowej matury, i z repetytorium-
książki, i z kursu on-line. Tam, gdzie lubią się uczyć, i tak, jak lubią się uczyć młodzi 
ludzie.”  
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WSiP o sobie:  
 
Podręczniki tradycyjne i elektroniczne, zeszyty ćwiczeń i e-ćwiczenia, tradycyjne pomoce 
i nowoczesne platformy e-learningowe. To nie jest oferta jutra! U nas jutro jest dziś. 
To właśnie my: najstarszy, największy i …najprężniej rozwijający się wydawca edukacyjny 
w Polsce – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Po prostu WSiP. Nauczycielom i uczniom 
proponujemy edukację na miarę technologicznej rewolucji naszych czasów. W naszej ofercie mamy 
e-booki i e-ćwiczenia. To my pierwsi w Polsce wprowadziliśmy je na tak szeroką skalę. E-ćwiczenia 
wraz z systemem automatycznego sprawdzania wyników umieściliśmy 
na platformie edukacyjnej WSiPnet.pl. Stworzyliśmy w ten sposób nowoczesne środowisko pracy dla 
ucznia, zapewniliśmy komfort i oszczędność czasu nauczycielom. Zadbaliśmy także o dobre 
przygotowanie do egzaminów. To dzięki nam uczniowie mogą, nie odchodząc od komputera, 
przygotować się do egzaminu szóstoklasisty, gimnazjalisty i do matury. Niektórzy mówią o tym self-
learning. My mówimy: portal egzaminacyjny Egzamer.pl. Nasza aplikacja Matematyka w działaniu. 
Tropiciele jest jedną z najczęściej pobieranych aplikacji w Europie i Stanach Zjednoczonych w swojej 
kategorii. Tak ją zrobiliśmy: Tropiciele App. A nasza historia zaczyna się w 1945 roku. Pierwszą 
publikacją jaką wydaliśmy był Elementarz dla szkół wiejskich Mariana Falskiego… 
Nagrody dla WSiP tylko z ostatnich dwóch lat: 
2014 – Tropiciele: Nagroda im. Filipa Kallimacha dla twórców serii Tropiciele za wybitne osiągnięcia 
w sferze edukacji Magazyn Literacki KSIĄŻKI i Targi Kielce 
2013 – Tropiciele: złoty medal - Best European Schoolbook Award 2013 na Targach Książki we 
Frankfurcie nad Menem 
2013 – Nominacja dla WSiP w kategorii Aplikacja Mobilna – Edukacja za aplikację matematyka w 
działaniu Tropiciele – Mobile Trends Awards 
2013 – Tropiciele: certyfikat KidZone sygnowany przez Rzecznika Praw Dziecka 
2013 – Tropiciele: złoty medal  Targów Edukacyjnych w Kielcach 
… 2012, 2010 i 2004 - Puchar MEN dla WSiP na Targach Edukacyjnych w Kielcach 
 
www.wsip.pl 
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