Szkoła
z czerwonym
paskiem

Dotacja 2015. Poradnik dyrektora
GIMNAZJUM

Najtrudniejszym zadaniem
dyrektora – jako menedżera szkoły
– jest radzenie sobie z ciągłą
zmianą. Wciąż dochodzą nowe
zadania i obowiązki, z powodu
których trzeba modyfikować
organizację pracy.
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Spokojnie

– to tylko zmiana
Już niedługo staniesz przed arcytrudnym zadaniem:
to Ty, jako dyrektor szkoły, zdecydujesz, jakie podręczniki
i materiały ćwiczeniowe wybrać dla uczniów.



Twój wybór przesądzi o tym, co będą umieli uczniowie i jak dadzą
sobie radę na końcowych egzaminach. To moment, w którym możesz
zrobić wiele
• aby dzieci przychodziły do szkoły z entuzjazmem.
• aby nauczyciele pracowali zgodnie i profesjonalnie.
• aby rodzice byli zadowoleni z postępów dzieci.
• aby Twoja szkoła słynęła z dobrych wyników.

Zanim podejmiesz tak ważną decyzję, zapoznaj się z naszym
przewodnikiem po reformie. Sprawdź, jak optymalnie zagospodarować
dotację MEN, jak zapewnić uczniom najlepsze podręczniki i ćwiczenia
oraz jak wykorzystać zmiany dla dobra szkoły.

Jak sprawnie przejść przez dotację?
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dotacja 2015

Z pewnością
słuszna decyzja

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne proponują dyrektorom
szkół kompletną ofertę dotacyjną. Skorzystaj z naszego wsparcia
i doświadczenia. Od 70 lat towarzyszymy nauczycielom i uczniom.
Z nami bezpiecznie przeprowadzisz szkołę przez zmiany!

Dajemy Ci pewność, że:
• wykorzystasz dotację celową MEN
zgodnie z prawem;
• zapewnisz uczniom i nauczycielom
najwyższej jakości podręczniki i ćwiczenia;
• stworzysz nauczycielom warunki
do rozwoju zawodowego;
• dobrze zorganizujesz pracę szkoły.
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A już wkrótce z dumą
będziesz mógł obserwować
coraz ciekawsze lekcje
i profesjonalny warsztat
swoich nauczycieli,
sukcesy uczniów i…
widoczny wzrost własnego
autorytetu.

Dużą zempiaienj ę
najl dzać
wprowdaczonym
z dośwritanerem
pa

Jak sprawnie pozyskać, wydać i rozliczyć dotację?
2. Złóż
3. Zamów
wniosek
i przyjmij
o dotację.
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1. WYBÓR na trzy lata
• Wybór podręczników na trzy kolejne lata
i materiałów ćwiczeniowych na dany rok
to Twoja decyzja.
• Możesz wybrać tylko jeden podręcznik
dla wszystkich klas (z uwzględnieniem różnych
poziomów zaawansowania w nauce języka
obcego i różnych zakresów nauki poszczególnych
przedmiotów).
• Aby dokonać właściwego wyboru, poznaj
potrzeby nauczycieli i rodziców. Wysłuchaj
rekomendacji zespołu nauczycieli, skonsultuj się
z radą pedagogiczną i radą rodziców.
• Podaj swoją decyzję do publicznej wiadomości.
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4. Rozlicz się
z otrzymanej
dotacji.
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2. WNIOSEK w terminie
• W terminie 15 marca – 15 września złóż do organu
prowadzącego szkołę wniosek, podaj w nim
przewidywaną liczbę uczniów w roku szkolnym
2015/2016. Służy do tego załącznik nr 2
do rozporządzenia MEN o dotacji. Dyrektorzy
szkół niepublicznych wypełniają wnioski na druku
załącznik nr 3.
• Jeśli w Twojej szkole zmieni się liczba uczniów,
do 25 sierpnia masz prawo uzupełnić wniosek
– na tym samym druku. Należy wówczas zaznaczyć,
że jest to korekta / aktualizacja informacji.
• Wszystkie dokumenty muszą być przekazane
w formie elektronicznej i papierowej.

Pomożemy Ci w tych trudnych rozmowach.
Przygotujemy scenariusze spotkań z radą
pedagogiczną i radą rodziców, wzory opinii
i rekomendacji.

Komplet dokumentów i przykładowo wypełnione
wzory otrzymasz od nas w lutym. Na stronie
wsip.pl będą również dostępne formularze
elektroniczne.

3. ZAKUP książek i ćwiczeń

4. ROZLICZENIE dotacji

• Dotacja zostanie przekazana szkole między
1 maja a 15 października 2015 r.
• Każdej klasie przysługuje o jeden podręcznik więcej.
• Podręczniki kupione w ramach dotacji stają się
własnością szkoły i są wypożyczane uczniom.
Powinieneś zadbać o wygospodarowanie
dodatkowej przestrzeni w bibliotece,
ustalić z bibliotekarką plan działania i reguły
wypożyczania książek.
• Materiały ćwiczeniowe kupuje szkoła, ale są
przekazywane uczniom i stają się ich własnością.
• Warto złożyć wniosek i zamówienie
jak najwcześniej, by książki trafiły do uczniów
przed 1 września.
WSiP przygotował komplet podręczników
z aprobatą MEN oraz ćwiczeń. Gwarantujemy
dyrektorom jeden wygodny zakup
i zmieszczenie się w ramach dotacji.
Przyjmujemy zamówienia już od 1 maja.

• Otrzymaną dotację należy rozliczyć
do 15 stycznia 2016 r. Niewykorzystaną kwotę
trzeba zwrócić.
• Pilnuj, by zmieścić się w kwocie dotacji
– inaczej będziesz musiał zwrócić się z prośbą
do samorządu o dodatkowe pieniądze.
• Kwoty zapisane w ustawie będą pomniejszone
o 1% na koszty obsługi.
• Dotacja może być wykorzystana tylko na cel
wskazany w ustawie.
• Nie można łączyć poszczególnych kwot dotacji.
• Przy zamawianiu publikacji pamiętaj o poprawnym
opisie i odrębnym ewidencjonowaniu
poszczególnych wydatków.
Oferta WSiP uwzględnia wszystkie przepisy.
Na fakturach znajdą się osobne kwoty brutto
ze szczegółowym wykazem zamawianych
podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
dzięki czemu wygodnie i szybko rozliczysz dotację.
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dotacja 2015

Będzie
łatwiej
– gdy zrobisz to z nami
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Ustawa wymaga

WSiP pomaga

Dopełnienia
wszystkich formalności

My formalności upraszczamy do minimum – zamówisz
wszystko na jednym formularzu dla całej szkoły.

Zapewnienia uczniom
kompletu podręczników
i materiałów ćwiczeniowych

My oferujemy w ramach dotacji najwyższej jakości
podręczniki do wszystkich przedmiotów
i elektroniczne lub papierowe ćwiczenia.

Zmieszczenia się
w kwotach dotacji

Z nami możesz być o to spokojny. Uwzględniliśmy
ustawowy 1% na koszty obsługi, a jeśli zamówisz książki
dla całej szkoły, pokryjemy koszty wysyłki.

Zastosowania się
do zaleceń MEN

Z nami możesz mieć pewność, że wydasz pieniądze
poprawnie i optymalnie, bo nasza oferta spełnia
wszystkie wymagania nowej ustawy.

Zapamiętaj
W roku szkolnym 2015/2016 dotacja MEN jest przeznaczona na wyposażenie uczniów klas 1
gimnazjum w podręczniki do wszystkich przedmiotów i materiały ćwiczeniowe.

250 zł + 25 zł =
na podręczniki do wszystkich
przedmiotów

na materiały
ćwiczeniowe

Nasze wydawnictwo zdejmuje
z głowy wiele problemów!
Nie jakoś, tylko jakość
• Wybrane podręczniki będą służyły trzem
kolejnym rocznikom uczniów. Warto zwrócić
uwagę na jakość ich wykonania i aprobatę MEN.
• WSiP gwarantuje jedno i drugie: podręczniki
będą dostosowane do wymagań zmienionej
ustawy i będą miały aprobaty MEN.
• WSiP to renoma i wysoki poziom merytoryczny.
Możesz być spokojny, że Twój wybór nie zostanie
zakwestionowany w czasie kontroli.
• 	Nasza spółka logistyczna Alfa Logis zapewnia
terminową dostawę książek – nawet MEN
wybrał ją do dystrybucji swego elementarza!

wybór, który wszystkich pogodzi
• Prościej wybrać komplet WSiP, niż zamawiać
pojedyncze podręczniki u różnych wydawców.
• Jesteś rozjemcą nauczycieli, z których każdy ma
inne upodobania. Przekonaj ich do najlepszego
rozwiązania – kompletnej obsługi WSiP.
Argumenty ważne z ich punktu widzenia
znajdziesz na kolejnych stronach.
• Nie będzie ryzyka, że nie zmieścisz się w kwocie
dotacji, proces zamówienia będzie łatwy,
a materiały dotrą na czas.
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Kiedy wybierasz WSiP
dotacja 2015

na 3 lata…

…jesteś pewien, że to najbardziej doświadczony partner na rynku.
Możesz być spokojny o jakość lekcji, przyszłość uczniów i wyniki
szkoły. Zyskasz też zadowolenie nauczycieli i zaufanie rodziców.
Dlatego warto wybrać WSiP!
• Dobrze zorganizujesz pracę szkoły – otrzymasz profesjonalne
wsparcie we wszystkich obowiązkach: od zamówienia
podręczników, po monitorowanie wyników i ewaluację.
WSiP gwarantuje zgodność z prawem i bezpieczeństwo
proponowanych rozwiązań.
• Zapewnisz uczniom doskonałe przygotowanie do egzaminu
gimnazjalnego – będą się uczyć z najlepszych podręczników
i ćwiczeń, bo WSiP to gwarancja najwyższej jakości.
• Stworzysz nauczycielom warunki do rozwoju zawodowego
dzięki materiałom w Klubie Nauczyciela oraz warsztatom
i szkoleniom naszego ośrodka doskonalenia nauczycieli ORKE.

Stwórz iej
szkołę, jaakżdy
pragnie k swego
rodzic dlacka
dzie
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komplet wsip dla klasy 1
Podręczniki WSiP nie mają sobie równych. Nasze cykle edukacyjne
kształcą umiejętności i świetnie przygotowują do egzaminu
gimnazjalnego. A do tego są piękne i porządnie wydane.
Przetrwają w Twojej szkole 3 lata, a nawet dłużej!

zajęcia techniczne

ki
rosyjs
yka
Plast
Język

miecki
Język nie

Język angielski

Fizyka

Chemia

fia
Geogra

Biologia

Informatyka

Język polski

Wiedza o społeczeństwie

Muzyka

Historia

Komplet podręczników
z aprobatą

Matematyka

3 lata – własność szkoły

250 zł
papierowe lub elektroniczne
materiały ćwiczeniowe

materiały ćwiczeniowe
J. polski • Matematyka • Historia
Biologia • Geografia
Chemia • Fizyka

1 rok – przekazywane uczniom

25 zł
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Witaj w naszym
wsparcie przez cały rok

Klubie!

Jeden logionstęp
d
i hasło dajyąstkich
do wsz WSiP
serwisów

Przygotowanie lekcji, ocenianie umiejętności uczniów, dokumentacja…
Praca nauczyciela to znacznie więcej niż zajęcia w klasie. Obowiązków
swojej kadrze nie odejmiesz, ale możesz sprawić, że wszystko
będzie łatwiejsze.
•

Programy nauczania bez zarzutu
– napisane przez doświadczonych autorów,
możesz je spokojnie zatwierdzić.

•

Wymagane dokumenty zawsze na czas
i w odpowiedniej formie.

•

Nauczyciele dobrze przygotowani
do lekcji.

•

Wysoki poziom zajęć ze wszystkich
przedmiotów.

Wygodny dostęp w każdej chwili
Zapewniamy pomoc nauczycielom wszystkich przedmiotów. Materiały na uczę.pl są dostępne po zalogowaniu,
można je pobierać, zapisywać na własnym komputerze, drukować i edytować w dowolnym miejscu i czasie.
Uczę.pl – tu dzielimy się wiedzą doświadczonych zespołów WSiP. Prezentujemy aktualne rozwiązania angażujące
uczniów w naukę i zachęcające do samodzielnych poszukiwań. Każdy nauczyciel może wykorzystać nasze
materiały do wzbogacenia własnego warsztatu.
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W jednym miejscu wszystko, co potrzebne do pracy – brzmi jak
marzenie, ale to prawda. Ponadto testy i klasówki są niedostępne
dla uczniów – nie znajdą w sieci swoich przyszłych sprawdzianów!

Poznaj materiały nowoczesnego nauczyciela
Dokumentacja
Komplet dokumentów niezbędnych
w pracy: program nauczania i opinie,
rozkład materiału, plan wynikowy.

Ocenianie
Gotowe sprawdziany, klasówki, testy,
które pomogą nauczycielowi oceniać
wiedzę i umiejętności uczniów.

Pomoce
Dodatkowe pomoce metodyczne,
np. materiały potrzebne podczas
realizacji projektów, gry edukacyjne.

Lekcje
Pomoce, dzięki którym nauczyciel
poprowadzi świetne zajęcia, m.in.
scenariusze lekcji i karty pracy.

Multimedia
Filmy, nagrania oraz ciekawe zdjęcia,
które wzbogacą lekcje.

Diagnostyka
Profesjonalne diagnozy pozwalające
sprawdzić poziom wiedzy
i postępy uczniów.

Diagnostyka edukacyjna
Diagnozy udostępniamy w ramach oferty WSiP. Nauczyciele
powinni po nie sięgać, by dobrze rozpoznawać możliwości i potrzeby
każdego dziecka. Dla dyrektorów szkół to także narzędzie do
ewaluacji postępów uczniów, a co za tym idzie – pracy nauczyciela.
1. Diagnozy przedmiotowe z matematyki i języka
polskiego dla uczniów klas 1.
2. Diagnozy przedmiotowe z matematyki i języka
polskiego dla uczniów klas 3.

DiagnozyPDF
w formaluciebie
w K la na
Nauczycęie.pl
ucz

Diagnozy składają się z arkuszy diagnostycznych,
klucza oceniania odpowiedzi oraz kart pracy,
które zawierają zadania utrwalające umiejętności
z poprzedniego etapu edukacji.
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wsparcie przez cały rok

Rozumiesz
i motywujesz nauczycieli
Pragniesz stwarzać nauczycielom warunki do rozwoju zawodowego?
Nasz ośrodek doskonalenia nauczycieli ORKE przyniesie Tobie
i Twojej kadrze tylko korzyści! W trosce o jakość dydaktyki rozwijamy
kompetencje i profesjonalne umiejętności pracowników szkoły.
Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych WSiP:
•

Prowadzi programy szkoleniowe uwzględniające rozmaite
potrzeby nauczycieli związane z doskonaleniem warsztatu
i rozwojem zawodowym.

•

Organizuje konferencje udokumentowane
certyfikatami NODN, honorowanymi w dokumentacji
związanej z awansem zawodowym.

•

Na bieżąco informuje o zmianach w egzaminach i pomaga
dobrze przygotować uczniów do edukacyjnych sukcesów.

Popularyzowanie
aktywnych metod
nauczania

Rozwijanie kompetencji
kluczowych

Budowanie sieci współpracy
szkół i nauczycieli

10

Badania i diagnozy
edukacyjne

nauczyciele podnoszą
kompetencje
Szkolenia ORKE to uznana forma
doskonalenia zawodowego,
a uzyskane certyfikaty są
respektowane w dokumentacji
awansu zawodowego. Udzielamy
także indywidualnego wsparcia
(Zadaj pytanie ekspertowi
na stronie ORKE).

Bądź
przywódcą!
Pomożemy Ci rozwijać kompetencje
menedżerskie. Wskażemy rozwiązania,
jak skutecznie kierować zespołem nauczycieli,
komunikować się z rodzicami i jak w dzisiejszych
czasach być autorytetem dla uczniów.

Program dla Ciebie:

• Przywództwo dyrektora szkoły to ważny program
szkoleniowy realizowany w ORKE – bo dziś każdy
dyrektor staje przed wyzwaniem, jakim jest radzenie
sobie ze zmianą wpisaną w polskie realia edukacyjne.
• ORKE pod patronatem WSiP to pierwszy w Polsce
tak poważny partner w dziedzinie menedżerskich
szkoleń dla dyrektorów.
• Przystosowujemy popularne teorie do realiów
polskiej szkoły – tworzymy przestrzeń wymiany
doświadczeń dla dyrektorów.
• Dostarczamy użyteczne materiały wspierające
proces zarządzania szkołą.

Podniesiesz swoje
kompetencje, aby:

art:
Na dobrynsatriusz
kwestioooceny
sam tności
umieję dczych
przywó

• z sukcesem zarządzać szkołą w kontekście
ciągłej zmiany;
• wzorowo sprawować nadzór pedagogiczny
– prowadzić ewaluację pracy nauczycieli,
monitorować i analizować wyniki edukacyjne uczniów;
• mądrze współpracować z rodzicami;
• budować relacje i organizować współpracę szkoły
z partnerami zewnętrznymi;
• rozwijać własne umiejętności przywódcze w tak
specyficznym środowisku, jakim jest szkoła – tej wiedzy
nie zdobędziesz na kursach zarządzania oświatą!

Korzystasz z wiedzy autorytetów
Dyrektorzy biorący udział w programach ORKE mają dostęp do opinii i koncepcji najważniejszych w Polsce
autorytetów oświatowych z różnych dziedzin edukacji.
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wsparcie przez cały rok

Dziś sam podręcznik

nie wystarcza
Jeśli chcesz spektakularnie poprawić wyniki swojej szkoły,
wprowadź do akcji platformę edukacyjną WSiPnet.pl!
Oferujemy kompletny zestaw ćwiczeń i testów dla klas 1–3
z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym.

jako dyrektor
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będziesz mieć szybki wgląd
w postępy wszystkich klas.

Nauczycielom

dasz pomoc, która odmieni
ich pracę.

Uczniów

WSiPnet.pl to rewelacyjne narzędzie
do monitorowania i ewaluacji
wyników szkoły.
• Specjalny panel dla dyrektora
– zobaczysz tam efekty pracy
nauczycieli i wyniki ich klas.
• Możesz sprawdzić, w jakim
stopniu została zrealizowana
podstawa programowa w każdej
klasie – nie zaskoczą Cię wyniki
egzaminu.
• Możliwość komunikacji:
wiadomości do wszystkich
nauczycieli i uczniów.
• Jeśli jesteś także nauczycielem,
możesz łatwo przechodzić
między panelami dyrektor
– nauczyciel.

• Gotowe prace domowe, zadania
i sprawdziany z bazy WSiP.
• 	System powiadomień.
• Przejrzyste raporty z wynikami
z bieżącego roku i poprzednich lat.
• Komunikacja na różne sposoby
(nauczyciel może wysyłać
uczniom wiadomości, zapowiadać
sprawdziany etc.).
• Możliwość zadawania prac
otwartych: wypracowania,
prezentacje, dyskusje, praca
w grupach – np. obejrzyjcie film
i przyślijcie recenzję w terminie…
• Wirtualny dysk na materiały
nauczyciela.
• Możliwość tworzenia i zadawania
własnych sprawdzianów.

• 	Stały kontakt z nauczycielami
i innymi uczniami w klasie.
• Ciekawa forma odrabiania prac
domowych.
• 	Dostęp do mnóstwa ćwiczeń,
które można wykonywać
samodzielnie.
• Możliwość tworzenia prezentacji,
nagrań, wspólnych prac.
• 	Dyskusje z nauczycielem i grupą.
• Wirtualny dysk na własne
materiały, testy, prezentacje, filmy.

zainteresujesz szkołą i nauką
dzięki WSiPnet.pl

Uczniowie szybko odkryją,
że WSiPnet.pl bezboleśnie
przygotowuje do sprawdzianów
i egzaminów. Popularność
e-ćwiczeń w szkole zrobi wrażenie!

Twoi nauczyciele korzystali
wcześniej ze WSiPnetu?
Mile zaskoczą ich nowe
udogodnienia.
• 	Uproszczone zakładanie klas.
• 	Nowy układ ćwiczeń – zostały
uporządkowane według
działów podstawy programowej
dla danego przedmiotu.
• 	Więcej możliwości wyboru
i układania zadań.
• 	Dużo większe możliwości
komunikacji.
• 	Regulowany poziom trudności
testów (można podnosić
lub obniżać próg ocen).

ZAMÓW KOD i sprawdź z nauczycielami, jak działa WSiPnet!

Jeden kod dostępu dla całej szkoły – nie prowadzimy już sprzedaży indywidualnej. Można opłacić dostęp
do całego systemu, ale też tylko do wybranej klasy lub do wybranych przedmiotów. Nowy WSiPnet.pl
w porównaniu z najpopularniejszymi produktami obecnymi na polskim i europejskim rynku (e-dzienniki,
platformy edukacyjne, bazy materiałów) wygrywa pod względem prostoty użytkowania, przydatnych funkcji
i obszerności udostępnianych treści.

Sprawdzian z matematyki
w 3 minuty!
Tylko tyle czasu będzie potrzebował nauczyciel
korzystający z naszego serwisu klasówki.pl.
Aby ułatwić nauczycielom matematyki przygotowanie
i sprawdzanie klasówek, stworzyliśmy generator łatwy
w obsłudze. To bezpłatne, proste narzędzie, które
oszczędza czas i pomaga w tworzeniu sprawdzianów.
• Ponad 15 tysięcy gotowych zadań.
• Zadania do wszystkich wymagań szczegółowych
podstawy programowej.
• Klasówki z poszczególnych tematów i przekrojowe
testy z całego roku szkolnego.
• Możliwość selekcjonowania zadań, mieszania ich
kolejności, definiowania liczby grup, wyboru typu
zadań i generowania tak przygotowanych sprawdzianów.
• Lista poprawnych odpowiedzi.
• Przy każdym zadaniu proponowana punktacja i czas,
jaki uczniowi powinno zająć rozwiązanie.

1
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wsparcie przez cały rok

Efektywna praca

na okrągło
Oferta WSiP to nie tylko podręczniki. To pełne wsparcie dla Ciebie
i Twoich nauczycieli – od ostatnich dni sierpnia poświęconych
planowaniu roku szkolnego, przez systematyczną pracę i regularne
sprawdzanie wiedzy uczniów, aż po sukces na egzaminie!

2015–2018
uczĘ.pl
Program nauczania, rozkład materiału,
scenariusze, sprawdziany, karty pracy

Diagnozy na start
Sprawdzają wiedzę uczniów
rozpoczynających naukę w klasie 1

zakończenie
roku szkolnego

Wsipnet.pl
Ćwiczenia, sprawdziany,
raporty, narzędzie
do monitorowania

Diagnozy
Sprawdzają wiedzę
uczniów kończących
gimnazjum

ORKE
Szkolenia i konferencje
dla dyrektorów
i nauczycieli
Próbny egzamin
dla klasy 3
Arkusze na wsip.pl
i konferencja poświęcona
analizie wyników

Próbny egzamin
dla klasy 1
Arkusze na wsip.pl
i konferencja poświęcona
analizie wyników

zakończenie
I semestru
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1 września
Zaczynasz systematyczną pracę z kompletem
najlepszych podręczników WSiP!

Egzamer
Testy z przedmiotów
egzaminacyjnych, udostępniane
nauczycielom w dwóch edycjach

Poznaj ofertę WSiP
do wszystkich
przedmiotów

1
2
3

najlepsze podręczniki

Język polski
W świecie literatury,
kultury, języka i...
nowych technologii

MYŚLI
I SŁOWA
Podręcznik do języka polskiego

Gimnazjum

Atrakcyjne teksty i współczesne
konteksty, wykorzystanie nowoczesnych
narzędzi – podręcznik Myśli i słowa
zaktywizuje każdego ucznia. Kładzie
nacisk na tworzenie form wypowiedzi
wymaganych na egzaminie gimnazjalnym.

1

Materiały ćwiczeniowe
Ćwiczenia online
na WSiPnet.pl (patrz: s. 12)
albo w papierowych
zeszytach ćwiczeń.

Gimnazjum

Gramatyka
JĘZYK POLSKI

ĆWICZENIA

INFORMACJA O WYDAWCY

wsip.pl
sklep.wsip.pl
infolinia: 801 220 555

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
czyli WSiP, to najstarsze i najbardziej znane
wydawnictwo edukacyjne w Polsce. Od 70 lat
przygotowujemy podręczniki i pomoce
edukacyjne dla tysięcy nauczycieli i uczniów.
W całym kraju trudno byłoby znaleźć osobę,
która nie uczyła się z naszych książek!

1

W stale rozwijanej ofercie mamy także
najnowocześniejsze materiały: e-podręczniki,
ćwiczenia elektroniczne, testy online, aplikacje
i wiele innych produktów i usług. Znak WSiP,
umieszczony na okładce, jest gwarancją
najwyższego poziomu merytorycznego
wszelkich publikacji dla uczniów w każdym
wieku: od wychowania przedszkolnego po
maturę i egzaminy zawodowe.
Pełną ofertę wydawnictwa publikujemy
na stronie internetowej www.wsip.pl.

Przyjaźń z literaturą
gwarantowana

Bliżej słowa
podręcznik

WYDAWCY
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Bliżej słowa to przystępny podręcznik,
który dobrze przygotowuje do egzaminu
każdego ucznia. Łączy lekcje literackie
z nauką o języku. Temat po temacie,
polecenia, które prowadzą przez
lekcję – praca z tak poukładanym
podręcznikiem to czysta przyjemność!

Materiały ćwiczeniowe
Ćwiczenia online
na WSiPnet.pl (patrz: s. 12)
albo w papierowych
zeszytach ćwiczeń.

fercie mamy także
materiały: e-podręczniki,
zne, testy online, aplikacje
któw i usług. Znak WSiP,
dce, jest gwarancją
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INFORMACJA O WYDAWCY

wsip.pl
sklep.wsip.pl
infolinia: 801 220 555

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
czyli WSiP, to najstarsze i najbardziej znane
wydawnictwo edukacyjne w Polsce. Od 70 lat
przygotowujemy podręczniki i pomoce
edukacyjne dla tysięcy nauczycieli i uczniów.
W całym kraju trudno byłoby znaleźć osobę,
która nie uczyła się z naszych książek!
W stale rozwijanej ofercie mamy także
najnowocześniejsze materiały: e-podręczniki,
ćwiczenia elektroniczne, testy online, aplikacje
i wiele innych produktów i usług. Znak WSiP,
umieszczony na okładce, jest gwarancją
najwyższego poziomu merytorycznego
wszelkich publikacji dla uczniów w każdym
wieku: od wychowania przedszkolnego po
maturę i egzaminy zawodowe.
Pełną ofertę wydawnictwa publikujemy
na stronie internetowej www.wsip.pl.
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PODRĘCZNIK DO GIMNAZJUM
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Język polski
Świat w słowach i obrazach
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Od 70 lat
ce
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Świat w słowach i obrazach

1

Ulubiony podręcznik
polonistów
Najpopularniejszy cykl do kształcenia
kulturalnego i literackiego w polskich
gimnazjach. Układ oparty na rodzajach
i konwencjach literackich, swoboda
nauczania, wiele tematów z zakresu
kultury i mediów – to największe atuty
Świata w słowach i obrazach.

Materiały ćwiczeniowe
Ćwiczenia online
na WSiPnet.pl (patrz: s. 12)
albo w papierowych
zeszytach ćwiczeń.

Gimnazjum

Gramatyka
JĘZYK POLSKI

ĆWICZENIA

INFORMACJA O WYDAWCY

wsip.pl
sklep.wsip.pl
infolinia: 801 220 555

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
czyli WSiP, to najstarsze i najbardziej znane
wydawnictwo edukacyjne w Polsce. Od 70 lat
przygotowujemy podręczniki i pomoce
edukacyjne dla tysięcy nauczycieli i uczniów.
W całym kraju trudno byłoby znaleźć osobę,
która nie uczyła się z naszych książek!

1

W stale rozwijanej ofercie mamy także
najnowocześniejsze materiały: e-podręczniki,
ćwiczenia elektroniczne, testy online, aplikacje
i wiele innych produktów i usług. Znak WSiP,
umieszczony na okładce, jest gwarancją
najwyższego poziomu merytorycznego
wszelkich publikacji dla uczniów w każdym
wieku: od wychowania przedszkolnego po
maturę i egzaminy zawodowe.
Pełną ofertę wydawnictwa publikujemy
na stronie internetowej www.wsip.pl.

Dobra szkoła
języka polskiego
Rzetelny, ceniony przez nauczycieli
podręcznik do kształcenia językowego.
Co ważne, Gramatyka i stylistyka
pomaga opanować i przećwiczyć
umiejętność tworzenia różnych form
wypowiedzi sprawdzaną na egzaminie
gimnazjalnym.

Materiały ćwiczeniowe
Ćwiczenia online
na WSiPnet.pl (patrz: s. 12)
albo w papierowych
zeszytach ćwiczeń.

Gimnazjum

Gramatyka
JĘZYK POLSKI

ĆWICZENIA

INFORMACJA O WYDAWCY

wsip.pl
sklep.wsip.pl
infolinia: 801 220 555

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
czyli WSiP, to najstarsze i najbardziej znane
wydawnictwo edukacyjne w Polsce. Od 70 lat
przygotowujemy podręczniki i pomoce
edukacyjne dla tysięcy nauczycieli i uczniów.
W całym kraju trudno byłoby znaleźć osobę,
która nie uczyła się z naszych książek!
W stale rozwijanej ofercie mamy także
najnowocześniejsze materiały: e-podręczniki,
ćwiczenia elektroniczne, testy online, aplikacje
i wiele innych produktów i usług. Znak WSiP,
umieszczony na okładce, jest gwarancją
najwyższego poziomu merytorycznego
wszelkich publikacji dla uczniów w każdym
wieku: od wychowania przedszkolnego po
maturę i egzaminy zawodowe.
Pełną ofertę wydawnictwa publikujemy
na stronie internetowej www.wsip.pl.
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najlepsze podręczniki

matematyka
Przygotowany
do nowych wymagań
Liczy się matematyka to podręcznik,
który uwzględnia zmiany
w wymaganiach egzaminacyjnych.
Zadania różnych typów nawiązują
do codziennego życia, kształcą myślenie
matematyczne i doskonale przygotowują
do egzaminu gimnazjalnego.

Materiały ćwiczeniowe
Ćwiczenia online
na WSiPnet.pl (patrz: s. 12)
albo w papierowych
zeszytach ćwiczeń.

Gimnazjum

MATEMATYKA
ZESZYT ZADAŃ

INFORMACJA O WYDAWCY
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
czyli WSiP, to najstarsze i najbardziej znane
wydawnictwo edukacyjne w Polsce. Od 70 lat
przygotowujemy podręczniki i pomoce
edukacyjne dla tysięcy nauczycieli i uczniów.
W całym kraju trudno byłoby znaleźć osobę,
która nie uczyła się z naszych książek!

wsip.pl
sklep.wsip.pl

W stale rozwijanej ofercie mamy także
najnowocześniejsze materiały: e-podręczniki,
ćwiczenia elektroniczne, testy online, aplikacje
i wiele innych produktów i usług. Znak WSiP,
umieszczony na okładce, jest gwarancją
najwyższego poziomu merytorycznego
wszelkich publikacji dla uczniów w każdym
wieku: od wychowania przedszkolnego po
maturę i egzaminy zawodowe.

infolinia: 801 220 555

Pełną ofertę wydawnictwa publikujemy
na stronie internetowej www.wsip.pl.

WproWadzenie
Zadanie Sześć sześcianów i jedna kula ważą tyle samo, co trzy kule i dwa sześciany.
Ile waży sześcian, jeśli kula waży 50 g?

5.1

Przykłady równań

W tym module dowiesz się:
● jak opisywać sytuacje życiowe za pomocą równań,
● jak sprawdzić, czy dana liczba spełnia równanie stopnia pierwszego z jedną
niewiadomą.

6 ⋅ x + 50 = 2 ⋅ x + 3 ⋅ 50

PRZYKŁAD 1.

Tomek miał na komputerze 31 GB zdjęć, które zarchiwizował na CD-ROM-ach i DVD.
Do tego celu zużył 6 DVD o pojemności 4,7 GB oraz kilka CD-ROM-ów o pojemności
0,7 GB każdy. Ilu CD-ROM-ów potrzebował Tomek? Zbudujmy model matematyczny
tego problemu.

Z obu szalek wagi zdejmujemy kulę.

Rozwiązanie:
Oznaczmy liczbę CD-ROM-ów przez x. Wówczas otrzymujemy równanie:
liczba DVD

6 ⋅ x = 2 ⋅ x + 2 ⋅ 50
Z obu szalek wagi zdejmujemy dwa sześciany.

liczba CD-ROM-ów

łączna liczba
zapisanych danych

6 · 4,7 + x · 0,7 = 31

Od obu stron równania
możemy odjąć to samo.

pojemność DVD

pojemność CD-ROM-u

Rozwiązanie tego równania da odpowiedź na postawione pytanie.
PRZYKŁAD 2.

4 ⋅ x = 2 ⋅ 50
Po obu stronach wagi jest parzysta liczba elementów.

Obie strony równania
możemy podzielić przez
tę samą liczbę.

2 ⋅ x = 50
Zauważmy, że dwa sześciany ważą tyle co jedna kula, czyli 50 g.
Odpowiedź: Jeden sześcian waży 25 g.
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Ania ma w telefonie kartę pamięci o pojemności 4 GB. Gdy otrzymała komunikat, że
jej karta jest pełna, miała na niej 280 piosenek o pojemności 4 MB każda, natomiast
resztę zajmowały zdjęcia. Ile było zdjęć na tej karcie, jeśli każde z nich zajmowało
3 MB? Zbudujmy model matematyczny tego problemu.
Rozwiązanie:
1 GB = 1024 MB
y – liczba zdjęć na karcie pamięci
280 ⋅ 4 MB – tyle pamięci na karcie zajmują piosenki.
y ⋅ 3 MB – tyle pamięci na karcie zajmują zdjęcia.

280 · 4 + y · 3 = 4 · 1024
Rozwiązanie tego równania da odpowiedź na postawione pytanie.

1

Matematyka łatwa
dla każdego
Taką matematykę lubimy: sprawdzone
metody i praktyczny układ treści.
Przystępnie wyjaśniona teoria, a po niej
praktyka. Dużo rozwiązanych przykładów
i zadań, by każdy zrozumiał wszystko bez
stresu. Matematyka wokół nas zapewnia
komfort pracy uczniom i nauczycielowi.
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Materiały ćwiczeniowe
Ćwiczenia online
na WSiPnet.pl (patrz: s. 12)
albo w papierowych
zeszytach ćwiczeń.
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ZESZYT ZADAŃ

INFORMACJA O WYDAWCY

wsip.pl
sklep.wsip.pl
infolinia: 801 220 555

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
czyli WSiP, to najstarsze i najbardziej znane
wydawnictwo edukacyjne w Polsce. Od 70 lat
przygotowujemy podręczniki i pomoce
edukacyjne dla tysięcy nauczycieli i uczniów.
W całym kraju trudno byłoby znaleźć osobę,
która nie uczyła się z naszych książek!

1

W stale rozwijanej ofercie mamy także
najnowocześniejsze materiały: e-podręczniki,
ćwiczenia elektroniczne, testy online, aplikacje
i wiele innych produktów i usług. Znak WSiP,
umieszczony na okładce, jest gwarancją
najwyższego poziomu merytorycznego
wszelkich publikacji dla uczniów w każdym
wieku: od wychowania przedszkolnego po
maturę i egzaminy zawodowe.
Pełną ofertę wydawnictwa publikujemy
na stronie internetowej www.wsip.pl.

Radość odkrywania
Matematyka 2001 aktywizuje ucznia
i zachęca go do nauki, pozwala mu
na samodzielne odkrywanie praw
matematycznych. Uczy twórczego
myślenia i wnioskowania. Wykorzystuje
ciekawe i różnorodne formy uczenia
się, w tym multimedia. Wiele zadań jest
przeznaczonych do pracy w zespole.

podręcznik
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MATEMATYKA

Matematyka 2001
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Gimnazjum

Materiały ćwiczeniowe
Ćwiczenia online
na WSiPnet.pl (patrz: s. 12)
albo w papierowych
zeszytach ćwiczeń.
INFORMACJA O WYDAWCY

sklep.wsip.pl
infolinia: 801 220 555

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
czyli WSiP, to najstarsze i najbardziej znane
wydawnictwo edukacyjne w Polsce. Od 70 lat
przygotowujemy podręczniki i pomoce
edukacyjne dla tysięcy nauczycieli i uczniów.
W całym kraju trudno byłoby znaleźć osobę,
która nie uczyła się z naszych książek!
W stale rozwijanej ofercie mamy także
najnowocześniejsze materiały: e-podręczniki,
ćwiczenia elektroniczne, testy online, aplikacje
i wiele innych produktów i usług. Znak WSiP,
umieszczony na okładce, jest gwarancją
najwyższego poziomu merytorycznego
wszelkich publikacji dla uczniów w każdym
wieku: od wychowania przedszkolnego po
maturę i egzaminy zawodowe.
Pełną ofertę wydawnictwa publikujemy
na stronie internetowej www.wsip.pl.
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wsip.pl
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Chronologiczny układ treści i wygodny
podział materiału. Bliżej historii pozwala
swobodnie przeprowadzić wszystkie
lekcje i spokojnie powtórzyć wiadomości
przed egzaminem.

podręcznik

O WYDAWCY

Nowoczesna grafika,
tradycyjny układ

1

Bliżej historii

najlepsze podręczniki

historia

Materiały ćwiczeniowe
Ćwiczenia online
na WSiPnet.pl (patrz: s. 12)
albo w papierowych
zeszytach ćwiczeń.
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INFORMACJA O WYDAWCY

wsip.pl
sklep.wsip.pl
infolinia: 801 220 555
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Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
czyli WSiP, to najstarsze i najbardziej znane
wydawnictwo edukacyjne w Polsce. Od 70 lat
przygotowujemy podręczniki i pomoce
edukacyjne dla tysięcy nauczycieli i uczniów.
W całym kraju trudno byłoby znaleźć osobę,
która nie uczyła się z naszych książek!
W stale rozwijanej ofercie mamy także
najnowocześniejsze materiały: e-podręczniki,
ćwiczenia elektroniczne, testy online, aplikacje
i wiele innych produktów i usług. Znak WSiP,
umieszczony na okładce, jest gwarancją
najwyższego poziomu merytorycznego
wszelkich publikacji dla uczniów w każdym
wieku: od wychowania przedszkolnego po
maturę i egzaminy zawodowe.
Pełną ofertę wydawnictwa publikujemy
na stronie internetowej www.wsip.pl.
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Wiedza o społeczeństwie

A O WYDAWCY

Najnowsza wiedza!
Znany i lubiany podręcznik
wzbogacony o najświeższe
informacje polityczne i społeczne.
Na 60 godzinach lekcyjnych
zapoznasz uczniów z całym
materiałem i skutecznie przygotujesz
do egzaminu. Zadania, polecenia,
testy i wiele ciekawych tematów
do dyskusji o życiu publicznym.

ujemy
.pl.

podręcznik

także
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Znak WSiP,
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w każdym
nego po

Przemawiamy
do każdego ucznia

Bliżej biologii

Y

czne,
ziej znane
e. Od 70 lat
moce
i i uczniów.
eźć osobę,
żek!

biologia
Podręcznik Bliżej biologii uczy krok po
kroku i w ten sposób ułatwia samodzielne
zdobywanie wiedzy przez obserwacje
i doświadczenia. Sprawia, że nauka
biologii staje się przygodą. Zawiera
doskonałe opracowanie zagadnień
dotyczących zdrowia i chorób.

Materiały ćwiczeniowe
Ćwiczenia online
na WSiPnet.pl (patrz: s. 12)
albo w papierowych
zeszytach ćwiczeń.
ZWIERZĘTA

BEZKRĘGOWCE

KRĘGOWCE

parzydełkowce

ryby

płazińce

płazy

nicienie

gady

INFORMACJA O WYDAWCY
pierścienice

ptaki

wsip.pl
sklep.wsip.pl
stawonogi

mięczaki

infolinia: 801 220 555

ssaki

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
czyli WSiP, to najstarsze i najbardziej znane
wydawnictwo edukacyjne w Polsce. Od 70 lat
przygotowujemy podręczniki i pomoce
edukacyjne dla tysięcy nauczycieli i uczniów.
W całym kraju trudno byłoby znaleźć osobę,
która nie uczyła się z naszych książek!
W stale rozwijanej ofercie mamy także
najnowocześniejsze materiały: e-podręczniki,
ćwiczenia elektroniczne, testy online, aplikacje
i wiele innych produktów i usług. Znak WSiP,
umieszczony na okładce, jest gwarancją
najwyższego poziomu merytorycznego
wszelkich publikacji dla uczniów w każdym
wieku: od wychowania przedszkolnego po
maturę i egzaminy zawodowe.
Pełną ofertę wydawnictwa publikujemy
na stronie internetowej www.wsip.pl.

Pasjonuje, zaciekawia
Uniwersalny podręcznik do nauki
o organizmach. Ciekawa biologia kładzie
duży nacisk na rozwijanie umiejętności
i zainteresowań. Zachęca do zgłębiania
tajników biologii. Wiedza podana
jest w ciekawy, komunikatywny
i urozmaicony sposób (infografiki,
rysunki, tabele, zdjęcia).
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Materiały ćwiczeniowe
Ćwiczenia online
na WSiPnet.pl (patrz: s. 12)
albo w papierowych
zeszytach ćwiczeń.
Informacja o wydawcy

wsip.pl
sklep.wsip.pl
infolinia: 801 220 555

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
czyli WSiP, to najstarsze i najbardziej znane
wydawnictwo edukacyjne w Polsce. Od 70 lat
przygotowujemy podręczniki i pomoce
edukacyjne dla tysięcy nauczycieli i uczniów.
W całym kraju trudno byłoby znaleźć osobę,
która nie uczyła się z naszych książek!
W stale rozwijanej ofercie mamy także
najnowocześniejsze materiały: e-podręczniki,
ćwiczenia elektroniczne, testy online, aplikacje
i wiele innych produktów i usług. Znak WSiP,
umieszczony na okładce, jest gwarancją
najwyższego poziomu merytorycznego
wszelkich publikacji dla uczniów w każdym
wieku: od wychowania przedszkolnego po
maturę i egzaminy zawodowe.
Pełną ofertę wydawnictwa publikujemy
na stronie internetowej www.wsip.pl.
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chemia
Rozbudza naturalną
ciekawość świata
Podręcznik Ciekawa chemia jest
precyzyjny naukowo, a jednocześnie
napisany przystępnym językiem.
Na różne sposoby, również przez
zabawę, zachęca uczniów do nauki
chemii. Zawiera bogaty wybór dobrze
zilustrowanych eksperymentów.

O WYDAWCY

kolne i Pedagogiczne,
jstarsze i najbardziej znane
ukacyjne w Polsce. Od 70 lat
podręczniki i pomoce
ysięcy nauczycieli i uczniów.
udno byłoby znaleźć osobę,
się z naszych książek!

Materiały ćwiczeniowe
Ćwiczenia online
na WSiPnet.pl (patrz: s. 12)
albo w papierowych
zeszytach ćwiczeń.
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wsip.pl
sklep.wsip.pl
infolinia: 801 220 555

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
czyli WSiP, to najstarsze i najbardziej znane
wydawnictwo edukacyjne w Polsce. Od 70 lat
przygotowujemy podręczniki i pomoce
edukacyjne dla tysięcy nauczycieli i uczniów.
W całym kraju trudno byłoby znaleźć osobę,
która nie uczyła się z naszych książek!
W stale rozwijanej ofercie mamy także
najnowocześniejsze materiały: e-podręczniki,
ćwiczenia elektroniczne, testy online, aplikacje
i wiele innych produktów i usług. Znak WSiP,
umieszczony na okładce, jest gwarancją
najwyższego poziomu merytorycznego
wszelkich publikacji dla uczniów w każdym
wieku: od wychowania przedszkolnego po
maturę i egzaminy zawodowe.
Pełną ofertę wydawnictwa publikujemy
na stronie internetowej www.wsip.pl.

pod redakcją Anny Warchoł

ŚWIAT

CHEMII 1
podręcznik do gimnazjum

Doświadczamy chemii
w życiu i na lekcjach
Podręcznik Świat chemii pomaga
w kształceniu umiejętności sprawdzanych
na egzaminie. Liczne zadania i opisy
doświadczeń, wzbogacone ilustracjami
i schematami, przygotowują
gimnazjalistów do zmierzenia się
z poleceniami egzaminacyjnymi.

Materiały ćwiczeniowe
Ćwiczenia online
na WSiPnet.pl (patrz: s. 12)
albo w papierowych
zeszytach ćwiczeń.

ŚWIAT

CHEMII
zeszyt przedmiotowo-ćwiczeniowy do gimnazjum

1
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fizyka
Przez doświadczenia
do zrozumienia
praw fizyki
Ciekawa fizyka
podręcznik

Ciekawa fizyka to przystępny
i zrozumiały dla wszystkich podręcznik,
który budzi w uczniach zainteresowanie
fizyką i pokazuje jej praktyczne
zastosowanie. Duży nacisk położono
na obserwacje i eksperymenty.

CY
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Materiały ćwiczeniowe
Ćwiczenia online
na WSiPnet.pl (patrz: s. 12)
albo w papierowych
zeszytach ćwiczeń.
INFORMACJA O WYDAWCY

wsip.pl
sklep.wsip.pl
infolinia: 801 220 555

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
czyli WSiP, to najstarsze i najbardziej znane
wydawnictwo edukacyjne w Polsce. Od 70 lat
przygotowujemy podręczniki i pomoce
edukacyjne dla tysięcy nauczycieli i uczniów.
W całym kraju trudno byłoby znaleźć osobę,
która nie uczyła się z naszych książek!
W stale rozwijanej ofercie mamy także
najnowocześniejsze materiały: e-podręczniki,
ćwiczenia elektroniczne, testy online, aplikacje
i wiele innych produktów i usług. Znak WSiP,
umieszczony na okładce, jest gwarancją
najwyższego poziomu merytorycznego
wszelkich publikacji dla uczniów w każdym
wieku: od wychowania przedszkolnego po
maturę i egzaminy zawodowe.
Pełną ofertę wydawnictwa publikujemy
na stronie internetowej www.wsip.pl.

Najczęściej wybierany
przez nauczycieli
Doskonałe przygotowanie do egzaminu!
Zgodnie z nową podstawą programową
podręcznik Świat fizyki pokazuje
zjawiska fizyczne na przykładach
z życia codziennego. Mnóstwo zadań
z przykładowymi odpowiedziami ułatwia
samodzielne sprawdzanie wiedzy.

Materiały ćwiczeniowe
Ćwiczenia online
na WSiPnet.pl (patrz: s. 12)
albo w papierowych
zeszytach ćwiczeń.
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geografia
Ujęcie problemowe,
tradycyjne metody
Podręcznik Bliżej geografii przybliża
świat! Ujęcie problemowe pozwala
zainteresować uczniów przedmiotem.
Z podręcznikiem pracuje się tradycyjnymi
metodami i w tradycyjnym układzie,
ale zarazem na aktualnych danych,
mapach, zdjęciach i ilustracjach.

o wydawcy
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Materiały ćwiczeniowe
Ćwiczenia online
na WSiPnet.pl (patrz: s. 12)
albo w papierowych
zeszytach ćwiczeń.
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wsip.pl
sklep.wsip.pl
infolinia: 801 220 555

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
czyli WSiP, to najstarsze i najbardziej znane
wydawnictwo edukacyjne w Polsce. Od 70 lat
przygotowujemy podręczniki i pomoce
edukacyjne dla tysięcy nauczycieli i uczniów.
W całym kraju trudno byłoby znaleźć osobę,
która nie uczyła się z naszych książek!
W stale rozwijanej ofercie mamy także
najnowocześniejsze materiały: e-podręczniki,
ćwiczenia elektroniczne, testy online, aplikacje
i wiele innych produktów i usług. Znak WSiP,
umieszczony na okładce, jest gwarancją
najwyższego poziomu merytorycznego
wszelkich publikacji dla uczniów w każdym
wieku: od wychowania przedszkolnego po
maturę i egzaminy zawodowe.
Pełną ofertę wydawnictwa publikujemy
na stronie internetowej www.wsip.pl.

Wybrać

mądre
czy ładne?
Podręczniki WSiP są i mądre, i ładne, dlatego biją
konkurentów na głowę. Wybierz je szczególnie
do nauki przedmiotów egzaminacyjnych!
• Najlepiej przygotują Twoich uczniów
do egzaminu!
• Są cenione przez nauczycieli
za doskonały poziom merytoryczny.
• Całkowicie realizują wymagania podstawy
programowej – nie trzeba sięgać po dodatkowe
materiały.
• Wspomagają się nimi nawet nauczyciele korzystający
z podręczników innych wydawnictw.
24

WSiPnezytm.pyl
– ćwic tności
umiejęzane na
sprawd minie
egza

język rosyjski
Nowocześnie
i ciekawie

Język rosyjski

Podręcznik do gimnazjum

Materiały
ćwiczeniowe
Ćwiczenia w trzech
papierowych zeszytach
– po jednym na każdy rok nauki.

Kurs dla początkujących
Kurs
dla
Język rosyjski
Kurs
dla początkujących
początkujących

Lubiany za tradycyjną formę
podawania wiedzy podręcznik
Wremiena skutecznie ćwiczy
umiejętności językowe sprawdzane
na egzaminie gimnazjalnym.
Jest wygodny: jeden podręcznik
dla początkujących i kontynuujących
naukę języka rosyjskiego w gimnazjum.

NE
NE

y?
Skorzystaj
INE
polskiego,
y?i przedmiotów
Skorzystaj
y?
Skorzystaj
ępolskiego,
na
egzamer.pl.
przedmiotów
a ipolskiego,
ęi ina
egzamer.pl.
przedmiotów
ę na egzamer.pl.

ep.wsip.pl
ep.wsip.pl
ep.wsip.pl

Język rosyjski

Zeszt ćwiczeń dla gimnazjum

Sprawdzone
metody nauczania

czenia
czenia
czenia

minie!
minie!
ak jak lubisz.
minie!
ak jak lubisz.
ak jak lubisz.

Interesujące teksty, autentyczny,
żywy język. Kładziemy nacisk na
umiejętność komunikowania się
w języku rosyjskim i rzetelne
przygotowanie do egzaminu.
Echo to podręcznik dla uczniów
rozpoczynających naukę języka
rosyjskiego w gimnazjum.

Podręcznik
Podręcznik
Podręcznik

Język rosyjski
Język
Język rosyjski
rosyjski

Podręcznik do gimnazjum

Materiały
ćwiczeniowe
Ćwiczenia w trzech
papierowych zeszytach
– po jednym na każdy rok nauki.
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Aktion
Deutsch
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Podręcznik, jakiego
jeszcze nie było!
Ponad 500 germanistów zaangażowało
sie w pracę nad Aktion Deutsch
– tak powstał podręcznik,
jakiego oczekiwali nauczyciele:
z optymalną ilością materiału, nie
za trudny, ciekawy dla każdego
ucznia, zachęcający młodych ludzi
do poznawania języka niemieckiego.

Materiały
ćwiczeniowe

Aktion
Deutsch

Ćwiczenia w trzech
papierowych zeszytach
– po jednym na każdy rok nauki.

JĘZYK NIEMIECKI
ZESZYT ĆWICZEŃ DO GIMNAZJUM

Kapitel 1 | Start auf Deutsch

1

1. Deutsch ist international

LESEN

3a

|

| STRATEGIE 1, 2, 4

Ordne den Bildern die richtigen Texte zu. Berichte.
Powiedz, do których zdjęć pasują podane teksty.

1a

Mit welchen deutschsprachigen Ländern assoziiert ihr die Bilder? Sagt es auf Polnisch.

W języku niemieckim wszystkie rzeczowniki
piszemy wielką literą. To bardzo ułatwia
znajdowanie informacji w tekstach czytanych.

1

Powiedzcie po polsku, z którymi krajami niemieckojęzycznymi kojarzą się wam poszczególne ilustracje.

Ein Tag in Deutschland – Tropical Islands
A fondue serowe

A

Das größte tropische Urlaubsparadies in Europa

B Wilhelm Tell

Tropical Island fasziniert dich mit seiner Exotik.
Eine Expedition durch den tropischen Regenwald,
Chillen in der Sauna, kulinarische Spezialitäten
aus Afrika, italienisches Eis, Shows und Diskos. Beste
Hotels und internationale Atmosphäre.
Nur 99 Euro.

B
2

C Berlinale

Historisches in München: Die Olympia-Schwimmhalle
Die Olympia-Schwimmhalle ist ein WassersportZentrum im Olympiapark in München. Für die
Olympischen Spiele im Jahre 1972 gebaut, bietet
die Olympia--Schwimmhalle heute viele sportliche
Aktivitäten und Attraktionen an:
– Sauna-Paradies (80⁰ und 90⁰ C)
– Schwimmkurse (Kraul-, Delfin-, Butterflystil)
– klimatisiertes Fitness-Studio
Herzlich willkommen in München, viel Spaß beim
Sport in der Olympia-Schwimmhalle.

D Prater

3

Sacher-Torte aus WIEN

C

Seit 1832 ist die Sacher-Torte die vielleicht beste
Torte der Welt. Die Original Sacher-Torte wird
in Wien produziert. Sie ist ein Symbol von Wien.
E Albert Einstein

1b

F Mozartkugeln

G wieża telewizyjna

Das Rezept:

120 g Butter ● 120 g Puderzucker ●
180 g Schokolade ● 80 g Zucker ●
130 g Mehl ● 100 g Butter, ● 5 Eier ●
viel Marmelade

Lest die Beschreibungen. Wen oder was aus der Aufgabe 1a betreffen sie? Berichtet darüber.
Zapoznajcie się z podanymi opisami i powiedzcie, kogo lub czego z zadania 1a one dotyczą.

1 Legendarna postać – szwajcarski bohater narodowy walczący o wolność swojego kraju.
2 Prestiżowy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie, podczas którego są przyznawane Złote i Srebrne
Niedźwiedzie. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych na świecie, odbywające się co roku w lutym.
3 Geniusz muzyczny, kompozytor, dyrygent i wirtuoz gry na instrumentach klawiszowych. Swój pierwszy utwór
muzyczny napisał, gdy miał 5 lat. Jako jedyny komponował, zapisując partytury bez poprawek. Jego postać była
inspiracją do stworzenia słynnych na całym świecie czekoladek.

1c

Womit assoziiert ihr die deutschsprachigen Länder noch? Nennt bekannte Personen, Feste und
Feiertage, Spezialitäten oder anderes.
Z czym jeszcze kojarzą wam się kraje niemieckojęzyczne? Wymieńcie sławnych ludzi, święta i uroczystości, specjalności
kulinarne lub inne.

2

Warst du schon einmal in einem deutschsprachigen Land? Wenn ja – erzähle, wo du warst und was
du gesehen hast. Wenn nein – sage, was du dort gerne sehen möchtest.
Czy byłeś/byłaś w którymś z krajów niemieckojęzycznych? Jeśli tak, powiedz gdzie byłeś/byłaś i co widziałeś/widziałaś. Jeśli
nie, to jakie miejsca chciałbyś/chciałabyś zobaczyć?

10
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3b

Welche Wörter in der Aufgabe 3a verstehst du? Was bedeuten sie? Versuch den Inhalt von einem
der Texte auf Polnisch mündlich wiederzugeben.
Które słowa z tekstów w zadaniu 3a rozumiesz? Co one znaczą? Spróbuj przekazać po polsku treść wybranego tekstu.
HÖREN

4a

CD 2

Höre drei Aufnahmen. Welche Aufnahme ist eine Werbung, welche ein Sportbericht und welche
ein Fernsehprogramm? Berichte auf Polnisch.
Posłuchaj trzech nagrań. Następnie powiedz po polsku, które z nich jest reklamą, które – relacją sportową, a które –
programem telewizyjnym.
HÖREN

4b

CD 2

Hört die Aufnahmen noch einmal. Was ist das Thema jeder Aufnahme? Berichtet auf Polnisch.
Posłuchajcie nagrań jeszcze raz. Następnie powiedzcie po polsku, co jest tematem każdego z nich.

11

1

Klasa sama w sobie
10 lat na rynku, tysiące absolwentów
dobrze przygotowanych do egzaminu,
sprawdzone rozwiązania dydaktyczne
wsparte zasobami elektronicznymi
– to dlatego podręcznik aha!
Neu wybierają nauczyciele. Kurs
podstawowy jest przeznaczony
dla uczniów rozpoczynających naukę
języka niemieckiego w gimnazjum.

Materiały
ćwiczeniowe
Ćwiczenia w trzech
papierowych zeszytach
– po jednym na każdy rok nauki.

Skuteczny
na wyższym poziomie
Język niemiecki
Podręcznik do gimnazjum
Kurs rozszerzony

Podręcznik łączy tradycyjne metody
z nowoczesnymi materiałami
multimedialnymi. Zapewnia
rzetelne przygotowanie
do egzaminu na poziomie
podstawowym i rozszerzonym
uczniom rozpoczynającym
lub kontynuującym naukę języka
niemieckiego w gimnazjum.

Materiały
ćwiczeniowe
Ćwiczenia w trzech
papierowych zeszytach
– po jednym na każdy rok nauki.

Język niemiecki
Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum
Kurs rozszerzony

1
2
3
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przedmioty nieobjęte
Sprawdzony podręcznik
Edukacja dla bezpieczeństwa to nowe
wydanie sprawdzonego i skutecznego
podręcznika. Przygotowuje do udzielania
pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach
kryzysowych, a także do radzenia sobie
z niebezpieczeństwami, które mogą
nas spotkać w życiu codziennym.

Informacja o wydawcy

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
czyli WSiP, to najstarsze i najbardziej znane
wydawnictwo edukacyjne w Polsce. Od 70 lat
przygotowujemy podręczniki i pomoce
edukacyjne dla tysięcy nauczycieli i uczniów.
W całym kraju trudno byłoby znaleźć osobę,
która nie uczyła się z naszych książek!
W stale rozwijanej ofercie mamy także
najnowocześniejsze materiały: e-podręczniki,
ćwiczenia elektroniczne, testy online, aplikacje
i wiele innych produktów i usług. Znak WSiP,
umieszczony na okładce, jest gwarancją
najwyższego poziomu merytorycznego
wszelkich publikacji dla uczniów w każdym
wieku: od wychowania przedszkolnego po
maturę i egzaminy zawodowe.
Pełną ofertę wydawnictwa publikujemy
na stronie internetowej www.wsip.pl.

a
Świat muzyki

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
czyli WSiP, to najstarsze i najbardziej znane
wydawnictwo edukacyjne w Polsce. Od 70 lat
przygotowujemy podręczniki i pomoce
edukacyjne dla tysięcy nauczycieli i uczniów.
W całym kraju trudno byłoby znaleźć osobę,
która nie uczyła się z naszych książek!
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W rytmie jazzu i rocka
Świat muzyki przedstawia dzieje muzyki
europejskiej w formie przystępnego wykładu
– od starożytności do współczesności.
Zawiera mnóstwo zdjęć oraz wiele utworów
do grania i śpiewania.

W stale rozwijanej ofercie mamy także
najnowocześniejsze materiały: e-podręczniki,
ćwiczenia elektroniczne, testy online, aplikacje
i wiele innych produktów i usług. Znak WSiP,
umieszczony na okładce, jest gwarancją
najwyższego poziomu merytorycznego
wszelkich publikacji dla uczniów w każdym
wieku: od wychowania przedszkolnego po
maturę i egzaminy zawodowe.
Pełną ofertę wydawnictwa publikujemy
na stronie internetowej www.wsip.pl.

Bliżej
sztuki
Blizej sztuki

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
czyli WSiP, to najstarsze i najbardziej znane
wydawnictwo edukacyjne w Polsce. Od 70 lat
przygotowujemy podręczniki i pomoce
edukacyjne dla tysięcy nauczycieli i uczniów.
W całym kraju trudno byłoby znaleźć osobę,
która nie uczyła się z naszych książek!
W stale rozwijanej ofercie mamy także
najnowocześniejsze materiały: e-podręczniki,
ćwiczenia elektroniczne, testy online, aplikacje
i wiele innych produktów i usług. Znak WSiP,
umieszczony na okładce, jest gwarancją
najwyższego poziomu merytorycznego
wszelkich publikacji dla uczniów w każdym
wieku: od wychowania przedszkolnego po
maturę i egzaminy zawodowe.
Pełną ofertę wydawnictwa publikujemy
na stronie internetowej www.wsip.pl.
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Współczesny, bliski
uczniom, inspirujący
Podręcznik znanego popularyzatora sztuki
Stanisława K. Stopczyka. Uczniowie lubią
Bliżej sztuki, ponieważ językiem opowieści
przedstawia interesującą ich tematykę.

Uczymy się w chmurze
z komputerem
podręcznik do informatyki dla gimnazjum
Lekcje z komputerem
podręcznik

dawcy

Pedagogiczne,
najbardziej znane
e w Polsce. Od 70 lat
zniki i pomoce
auczycieli i uczniów.
oby znaleźć osobę,
zych książek!

egzaminem
Kontynuacja nauki programowania
z wykorzystaniem języka Scratch, zespołowa
praca w chmurze i w sieci – Akademia Khana.
Podręcznik Lekcje z komputerem zapoznaje
gimnazjalistów z nowoczesnymi narzędziami
informatycznymi i przygotowuje do korzystania
z nich.

e mamy także
eriały: e-podręczniki,
testy online, aplikacje
i usług. Znak WSiP,
jest gwarancją
erytorycznego
czniów w każdym
zedszkolnego po
dowe.

a publikujemy
www.wsip.pl.

Kształtujemy zdrowe
nawyki żywieniowe
Atrakcyjny, bogato ilustrowany podręcznik
zaplanowany na 30 godzin lekcyjnych.
W ramach popularnego modułu objaśnia
zagadnienia bliskie uczniom, oparte
na nowoczesnej wiedzy o żywności
i odżywianiu człowieka. Zawiera aktualne
treści związane ze współczesnymi zasadami
dietetyki.

Na drodze do karty
motorowerowej
Podręcznik z zadaniami do jednego z najbardziej
popularnych modułów realizowanych w ramach
zajęć technicznych. Dzięki wspaniałym
infografikom (znaki drogowe, sytuacje z ruchu
drogowego) uczniowie z łatwością przygotują się
do egzaminu na kartę motorowerową.
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To
się
uda
właśnie Tobie!

Wykorzystaj
zmiany w oświacie,
by zmienić swoją
szkołę – na lepsze.

Pomożemy Ci sprawnie wdrożyć zmiany. Już wkrótce zaprosimy
Cię na spotkanie poświęcone ustawie MEN. A gdybyś miał
pytania już teraz, jesteśmy do dyspozycji:
• zgłoś się do naszego konsultanta edukacyjnego,
• zadzwoń na infolinię 801 220 555,
• zajrzyj na stronę wsip.pl.
Co miesiąc będziemy wysyłać Ci informacje
o bieżących planach MEN oraz dokumenty
ia
pomocne w zorganizowaniu pracy w 2015 r.
Do zobaczen

w każdyzy
pierwstek
czwar ca!
miesią
GGI046

