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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.

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.
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Spokojnie  
– to tylko zmiana





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). 
•	 Aby dokonać właściwego wyboru, poznaj 

potrzeby nauczycieli i rodziców. Wysłuchaj 
rekomendacji zespołu nauczycieli, skonsultuj się 
z radą pedagogiczną i radą rodziców.
•	 Gdy już podejmiesz decyzję, podaj ją 

do publicznej wiadomości – ogłoś listę wybranych 
podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

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

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.

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

jak sprawnie pozyskać, wydać i rozliczyć dotację?

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.

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!

3. zakUp książek i ćwiczeń
•	 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.

4. RozLICzeNIe dotacji
•	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. 

A już wkrótce z dumą 
będziesz mógł obserwować 
coraz ciekawsze lekcje 
i profesjonalny warsztat 
swoich nauczycieli, 
sukcesy uczniów i… 
widoczny wzrost własnego 
autorytetu.
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1.  Zdecyduj o wyborze 
podręczników 
i ćwiczeń.

3.  Zamów 
i przyjmij 
książki.

4.  Rozlicz się 
z otrzymanej 
dotacji.

2.  Złóż 
wniosek  
o dotację. 1
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zapamiętaj  
W roku szkolnym 2015/2016 dotacja MEN jest przeznaczona na wyposażenie:

25 zł + 50 zł = 
na materiały  
ćwiczeniowe

na podręcznik  
do języka obcego

uczniów klas 1 i 2
•	 w podręczniki do nauki 

języka obcego, 
•	 w materiały ćwiczeniowe.

uczniów klas 4
•	 w podręczniki do wszystkich 

przedmiotów,
•	 w materiały ćwiczeniowe.

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!

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.

Będzie łatwiej 
  – gdy zrobisz to z nami

Nasze wydawnictwo zdejmuje 
z głowy wiele problemów!

140 zł + 25 zł =
na podręczniki do wszystkich 

przedmiotów
na materiały  
ćwiczeniowe

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 

na 3 lata… 1
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Nasze cykle edukacyjne są nagradzane w polsce i europie i świetnie 
przygotowują do końcowego sprawdzianu. A do tego są piękne 
i solidnie wydane. Przetrwają w twojej szkole 3 lata, a nawet dłużej!

…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.

140 zł 25 zł

25 zł50 zł

KoMPLEt PoDRęCZNiKóW 
Z APRoBAtą

koMpLet wsip dLa kLasy 1 i 2

koMpLet wsip dLa kLasy 4

1 Rok – PRZEKAZyWANE uCZNioM 3 Lata – WŁAsNość sZKoŁy

3 Lata – WŁAsNość sZKoŁy 1 Rok – PRZEKAZyWANE uCZNioM

PAPiERoWE LuB ELEKtRoNiCZNE 
MAtERiAŁy ćWiCZENioWE

PoDRęCZNiK Do JęZyKA ANGiELsKiEGoKoMPLEt ZEsZytóW ćWiCZEń

MAtEMAtyKA

JęZyK PoLsKi
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MAtEMAtyKA • JęZyK PoLsKi
HistoRiA i sPoŁECZEństWo

PRZyRoDA

ćWiCZENiA 
Do JęZyKA 

ANGiELsKiEGo

Stwórz  
szkołę, jakiej  

pragnie każdy 

rodzic dla swego 
dziecka

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 sprawdzianu 
szóstoklasisty – 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.



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.

poznaj materiały nowoczesnego nauczyciela 1
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witaj w naszym

klubie!
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.

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! 

1. diagnoza gotowości szkolnej.
2. diagnoza po klasie 3 szkoły podstawowej.
3. diagnozy przedmiotowe z matematyki i języka 

polskiego dla uczniów klas 4.

diagnostyka edukacyjna

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

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.

•	 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.

Jeden login  

i hasło dają dostęp 

do wszystkich 

serwisów WSiP

Komplet dokumentów niezbędnych 
w pracy: program nauczania i opinie, 
rozkład materiału, plan wynikowy.

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

profesjonalne diagnozy pozwalające 
sprawdzić poziom wiedzy 
i postępy uczniów.

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

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

Diagnozy 
w formacie PDF 

w Klubie 
Nauczyciela na 

uczę.pl

dokumentacja

ocenianie

pomoce

Multimedia

diagnostyka

Lekcje

Filmy, nagrania oraz ciekawe zdjęcia, 
które wzbogacą lekcje.



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.
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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.

Rozumiesz 
i motywujesz nauczycieli

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.

RozwIjaNIe koMpeteNCjI 
kLUCzowyCh 

BUdowaNIe sIeCI wspÓłpRaCy 
szkÓł I NaUCzyCIeLI

popULaRyzowaNIe 
aktywNyCh Metod 
NaUCzaNIa

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).

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.

podniesiesz swoje
kompetencje, aby:

•	 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!

Bądź  
przywódcą! Na dobry start: 

kwestionariusz 

samooceny 

umiejętności 

przywódczych
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jako dyRektoR 
będziesz mieć szybki wgląd 
w postępy wszystkich klas.

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 
sprawdzianu.
•	  Możliwość komunikacji: 

wiadomości do wszystkich 
nauczycieli i uczniów.
•	 Jeśli jesteś także nauczycielem, 

możesz łatwo przechodzić 
między panelami dyrektor 
– nauczyciel. 

NaUCzyCIeLoM  
dasz pomoc, która odmieni 
ich pracę.

•	  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.

UCzNIÓw  
zainteresujesz szkołą i nauką 
dzięki wsipnet.pl

•	  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.

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

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.

jeśli chcesz spektakularnie poprawić wyniki swojej szkoły, 
wprowadź do akcji platformę edukacyjną wsipnet.pl!  
oferujemy kompletny zestaw ćwiczeń i testów dla klas 4–6 
z przedmiotów objętych sprawdzianem.

dziś sam podręcznik  
nie wystarcza 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).

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.
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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!

efektywna praca  
na okrągło

1 WRZEśNiA 
Zaczynasz systematyczną pracę z kompletem 
najlepszych podręczników WsiP!

dIaGNozy Na staRt
sprawdzają gotowość szkolną 
oraz wiedzę uczniów klasy 4

dIaGNozy 
sprawdzają wiedzę 
uczniów kończących 
klasę 3

sPRAWDZiAN 
sZóstoKLAsisty

ZAKońCZENiE 
RoKu sZKoLNEGo

UCzę.pl 
Program nauczania, rozkład materiału, 
scenariusze, sprawdziany, karty pracy

oRKE 
szkolenia i konferencje 
dla dyrektorów 
i nauczycieli

ZAKońCZENiE 
i sEMEstRu

EGZAMER 
testy z przedmiotów objętych 
sprawdzianem, udostępniane 
w formacie PDF nauczycielom 
wraz z kartami odpowiedzi 
w dwóch edycjach

wsipnet.pl 
ćwiczenia, sprawdziany, 
raporty, narzędzie 
do monitorowania 

poznaj ofertę wsip 
do wszystkich  
przedmiotów

2015–2018
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Nagradzane  
w polsce i w europie!
Jeśli wybierzesz ćwiczenia Tropiciele, 
zapewnisz uczniom edukację 
na najwyższym poziomie. osobne 
zeszyty do matematyki, świetne 
pomysły na naukę czytania i pisania, 
gwarantowana indywidualizacja pracy. 

•	Nowoczesna, dopracowana seria  
– 10 części kart ćwiczeń w każdej klasie.

•	 Tropiciele wspierają rozwój dziecka, jego 
pomysłowość i samodzielność. sprawdzają 
się w pracy z grupą zróżnicowaną wiekowo. 

•	Nauczyciele pracujący z serią wysoko 
oceniają pomysły na doskonalenie techniki 
i zwiększanie tempa czytania. Chwalą także 
zadania matematyczne. 

do pary 
z podręcznikiem MeN
Ćwiczenia z pomysłem są skorelowane 
z elementarzem MeN – te same tematy, 
ta sama kolejność wprowadzania liter. 
doświadczony zespół autorski opracował 
bezpieczne rozwiązania metodyczne 
i dydaktyczne. Zadbał o maksymalne 
i wieloaspektowe wykorzystanie treści 
elementarza.

•	 Niemal 100 stron w każdej z czterech części. 
Dzieci przećwiczą i utrwalą umiejętności z Naszego 
elementarza, zdobędą też nowe – z zakresu edukacji 
muzycznej, plastycznej i technicznej.

•	 Nauka pisania krok po kroku: w tunelu oraz 
po śladzie w poszerzonej i standardowej liniaturze.

•	 trening czytania na dwóch 
poziomach trudności.

•	 edukację matematyczną  
dzieci zaczynają 
od manipulowania 
przedmiotami, potem uczą 
się operowania symbolami. 
Matematykę poznają przez 
doświadczenie. Realizujemy 
podejście czynnościowe 
do nauki matematyki.

edUkaCja  wCzesNoszko LNa

dostosowane do podręcznika MEN dla szkoły podstawowej

k l a s a1•c z ę ś ć1

 z pomysłem Karty ćwiczeń  klasa 1 część 

Pomagają mi: 

TROPICIELE

z

iP

Czytam ze zrozumieniem, 
Czytam i interpretuję, 
Rozwiązuję zadania, Ortografia. 

bo 

Wszystkie nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

132006_okladka.indd   1 2013-12-03   09:48:16

KLAsA 2 KLAsA 3 KLAsA 3KLAsA 2

 z pomysłem

dostosowane do podręcznika MEN dla szkoły podstawowej

k l a s a1•c z ę ś ć3

dostosowane do podręcznika MEN dla szkoły podstawowej

k l a s a1•c z ę ś ć 4

 z pomysłem z pomysłem

dostosowane do podręcznika MEN dla szkoły podstawowej

k l a s a1•c z ę ś ć 2

Karty ćwiczeń  klasa 1 część 

Pomagają mi: 

TROPICIELE

z

iP

Czytam ze zrozumieniem, 
Czytam i interpretuję, 
Rozwiązuję zadania, Ortografia. 

bo 

Wszystkie nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

132010_okladka.indd   1 2013-11-18   11:04:27

Karty ćwiczeń  klasa 1 część 

Pomagają mi: 

TROPICIELE

z

iP

Czytam ze zrozumieniem, 
Czytam i interpretuję, 
Rozwiązuję zadania, Ortografia. 

bo 

Wszystkie nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

132009_okladka.indd   1 2013-12-11   08:11:58

Karty ćwiczeń  klasa 1 część 

Pomagają mi: 

TROPICIELE

z

iP

Czytam ze zrozumieniem, 
Czytam i interpretuję, 
Rozwiązuję zadania, Ortografia. 

bo 

Wszystkie nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

132008_okladka14.indd   1 2013-11-29   11:07:04

Karty ćwiczeń  klasa 1 część 
Karty ćwiczeń 

część

Pomagają mi: 

TROPICIELE

z

iP

Czytam ze zrozumieniem, 
Czytam i interpretuję, 
Rozwiązuję zadania, Ortografia. 

bo 

Wszystkie nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

132007_okladka.indd   1 2013-12-10   14:11:42

Matematyka klasa 1 część 

Pomagają mi: 

TROPICIELE

z

iP

Czytam ze zrozumieniem, 
Czytam i interpretuję, 
Rozwiązuję zadania, Ortografia. 

bo 

Wszystkie nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

132034_okladka.indd   1 2013-12-13   09:16:05

Matematyka klasa 1 część 
Pomagają mi: 

TROPICIELE

z

iP

Czytam ze zrozumieniem, 
Czytam i interpretuję, 
Rozwiązuję zadania, Ortografia. 

bo 

Wszystkie nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

Matematyka
część

132033_okladka.indd   1 2013-02-06   12:29:18

część 
Matematyka klasa 1

Pomagają mi: 

TROPICIELE

z

iP

Czytam ze zrozumieniem, 
Czytam i interpretuję, 
Rozwiązuję zadania, Ortografia. 

bo 

Wszystkie nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

132032_okladka.indd   1 2013-11-20   14:47:14

Matematyka klasa 1 część 

Pomagają mi: 

TROPICIELE

z

iP

Czytam ze zrozumieniem, 
Czytam i interpretuję, 
Rozwiązuję zadania, Ortografia. 

bo 

Wszystkie nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

132031_okladka.indd   1 2013-02-01   13:34:46

część 
Matematyka klasa 1

Pomagają mi: 

TROPICIELE

z

iP

Czytam ze zrozumieniem, 
Czytam i interpretuję, 
Rozwiązuję zadania, Ortografia. 

bo 

Wszystkie nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

132030_okladka.indd   1 2013-12-02   13:49:16

Karty ćwiczeń  klasa 2 część część częśćczęśćczęść 
Pomagają mi: 

TROPICIELE

Piszę, Liczę,
Czytam ze zrozumieniem,
Czytam i interpretuję,
Rozwiązuję zadania

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

bo 

Nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

132026_okladka.indd   2-3 2013-11-27   14:48:05

Pomagają mi:

  PAKIET TROPICIELE
Podręcznik (części 1–5)
Karty ćwiczeń (części 1–5)
Przyroda. Karty ćwiczeń (części 1–2)
Matematyka (części 1–5)
Wyprawka (części 1–2)
Karty plastyczne
Zajęcia komputerowe – podręcznik
z ćwiczeniami i CD-ROM-em

 KUFEREK POMOCY
DYDAKTYCZNYCH
Zbiór pomocy, które poprzez
działanie na konkretach rozwijają
umiejętności z zakresu edukacji
matematycznej, przyrodniczej,
polonistycznej, plastycznej i ruchowej.

ĆWICZENIA DODATKOWE
Piszę
Liczę
Czytam ze zrozumieniem 
Czytam i interpretuję 
Rozwiązuję zadania

SŁOWNICZEK ORTOGRAFICZNY

 ĆWICZENIA DODATKOWE. 
ORTOGRAFIA

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

bo 

Nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

część część Karty ćwiczeń  klasa 3

132061_okl_zc_cz5.indd   2 2014-04-22   15:19:26

część część
Matematyka  klasa 2Pomagają mi: 

TROPICIELE

Piszę, Liczę,
Czytam ze zrozumieniem,
Czytam i interpretuję,
Rozwiązuję zadania

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

bo 

Nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

132021_okladka.indd   2-3 2013-11-26   13:00:59

Pomagają mi:

  PAKIET TROPICIELE
Podręcznik (części 1–5)
Karty ćwiczeń (części 1–5)
Przyroda. Karty ćwiczeń (części 1–2)
Matematyka (części 1–5)
Wyprawka (części 1–2)
Karty plastyczne
Zajęcia komputerowe – podręcznik
z ćwiczeniami i CD-ROM-em

 KUFEREK POMOCY
DYDAKTYCZNYCH
Zbiór pomocy, które poprzez
działanie na konkretach rozwijają
umiejętności z zakresu edukacji
matematycznej, przyrodniczej,
polonistycznej, plastycznej i ruchowej.

ĆWICZENIA DODATKOWE
Piszę
Liczę
Czytam ze zrozumieniem 
Czytam i interpretuję 
Rozwiązuję zadania

SŁOWNICZEK ORTOGRAFICZNY

 ĆWICZENIA DODATKOWE. 
ORTOGRAFIA

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

bo 

Nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

część Matematyka  klasa 3 część Matematyka  

132098_okl_mat_cz5.indd   2 2014-04-22   14:33:10

Karty ćwiczeń  klasa 2 część 
Pomagają mi: 

TROPICIELE

Piszę, Liczę,
Czytam ze zrozumieniem,
Czytam i interpretuję,
Rozwiązuję zadania

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

bo 

Nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

132025_okladka.indd   2-3 2013-11-25   14:28:57

Pomagają mi:

  PAKIET TROPICIELE
Podręcznik (części 1–5)
Karty ćwiczeń (części 1–5)
Przyroda. Karty ćwiczeń (części 1–2)
Matematyka (części 1–5)
Wyprawka (części 1–2)
Karty plastyczne
Zajęcia komputerowe – podręcznik
z ćwiczeniami i CD-ROM-em

 KUFEREK POMOCY
DYDAKTYCZNYCH
Zbiór pomocy, które poprzez
działanie na konkretach rozwijają
umiejętności z zakresu edukacji
matematycznej, przyrodniczej,
polonistycznej, plastycznej i ruchowej.

ĆWICZENIA DODATKOWE
Piszę
Liczę
Czytam ze zrozumieniem 
Czytam i interpretuję 
Rozwiązuję zadania

SŁOWNICZEK ORTOGRAFICZNY

 ĆWICZENIA DODATKOWE. 
ORTOGRAFIA

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

bo 

Nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

część część Karty ćwiczeń  klasa 3

132060_okl_zc_cz4.indd   2 2014-04-22   15:11:41

Matematyka  klasa 2 część 
Pomagają mi: 

TROPICIELE

Piszę, Liczę,
Czytam ze zrozumieniem,
Czytam i interpretuję,
Rozwiązuję zadania

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

bo 

Nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

132020_okladka.indd   2-3 2013-11-25   12:19:11

część Matematyka  klasa 3 część Matematyka  
Pomagają mi:

  PAKIET TROPICIELE
Podręcznik (części 1–5)
Karty ćwiczeń (części 1–5)
Przyroda. Karty ćwiczeń (części 1–2)
Matematyka (części 1–5)
Wyprawka (części 1–2)
Karty plastyczne
Zajęcia komputerowe – podręcznik
z ćwiczeniami i CD-ROM-em

 KUFEREK POMOCY
DYDAKTYCZNYCH
Zbiór pomocy, które poprzez
działanie na konkretach rozwijają
umiejętności z zakresu edukacji
matematycznej, przyrodniczej,
polonistycznej, plastycznej i ruchowej.

ĆWICZENIA DODATKOWE
Piszę
Liczę
Czytam ze zrozumieniem 
Czytam i interpretuję 
Rozwiązuję zadania

SŁOWNICZEK ORTOGRAFICZNY

 ĆWICZENIA DODATKOWE. 
ORTOGRAFIA

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

bo 

Nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

132097_okl_mat_cz4.indd   2 2014-04-16   13:08:46

Karty ćwiczeń  klasa 2Karty ćwiczeń  
część 

Wszystkie nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

bo 
Pomagają mi: 

TROPICIELE

Piszę, Liczę, Czytam
ze zrozumieniem,
Czytam i interpretuję,
Rozwiązuję zadania

132024_okladka_d.indd   2-3 2013-04-23   11:26:16

Pomagają mi:

  PAKIET TROPICIELE
Podręcznik (części 1–5)
Karty ćwiczeń (części 1–5)
Przyroda. Karty ćwiczeń (części 1–2)
Matematyka (części 1–5)
Wyprawka (części 1–2)
Karty plastyczne
Zajęcia komputerowe – podręcznik
z ćwiczeniami i CD-ROM-em

 KUFEREK POMOCY
DYDAKTYCZNYCH
Zbiór pomocy, które poprzez
działanie na konkretach rozwijają
umiejętności z zakresu edukacji
matematycznej, przyrodniczej,
polonistycznej, plastycznej i ruchowej.

ĆWICZENIA DODATKOWE
Piszę
Liczę
Czytam ze zrozumieniem 
Czytam i interpretuję 
Rozwiązuję zadania

SŁOWNICZEK ORTOGRAFICZNY

 ĆWICZENIA DODATKOWE. 
ORTOGRAFIA

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

bo 

Nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

część część Karty ćwiczeń  klasa 3

132059_okl_zc_cz3.indd   2 2014-04-22   14:55:22

Matematyka  klasa 2 część 

Wszystkie nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

bo 
Pomagają mi: 

TROPICIELE

Piszę, Liczę, Czytam
ze zrozumieniem,
Czytam i interpretuję,
Rozwiązuję zadania

132019_okladka_d.indd   2-3 2013-04-23   11:14:20

część Matematyka  klasa 3 część Matematyka  
Pomagają mi:

  PAKIET TROPICIELE
Podręcznik (części 1–5)
Karty ćwiczeń (części 1–5)
Przyroda. Karty ćwiczeń (części 1–2)
Matematyka (części 1–5)
Wyprawka (części 1–2)
Karty plastyczne
Zajęcia komputerowe – podręcznik
z ćwiczeniami i CD-ROM-em

 KUFEREK POMOCY
DYDAKTYCZNYCH
Zbiór pomocy, które poprzez
działanie na konkretach rozwijają
umiejętności z zakresu edukacji
matematycznej, przyrodniczej,
polonistycznej, plastycznej i ruchowej.

ĆWICZENIA DODATKOWE
Piszę
Liczę
Czytam ze zrozumieniem 
Czytam i interpretuję 
Rozwiązuję zadania

SŁOWNICZEK ORTOGRAFICZNY

 ĆWICZENIA DODATKOWE. 
ORTOGRAFIA

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

bo 

Nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl
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Karty ćwiczeń  klasa 2 część 
Pomagają mi: 

TROPICIELE

Piszę, Liczę,
Czytam ze zrozumieniem,
Czytam i interpretuję,
Rozwiązuję zadania

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

bo 

Nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl
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Pomagają mi:

  PAKIET TROPICIELE
Podręcznik (części 1–5)
Karty ćwiczeń (części 1–5)
Przyroda. Karty ćwiczeń (części 1–2)
Matematyka (części 1–5)
Wyprawka (części 1–2)
Karty plastyczne
Zajęcia komputerowe – podręcznik
z ćwiczeniami i CD-ROM-em

 KUFEREK POMOCY
DYDAKTYCZNYCH
Zbiór pomocy, które poprzez
działanie na konkretach rozwijają
umiejętności z zakresu edukacji
matematycznej, przyrodniczej,
polonistycznej, plastycznej i ruchowej.

ĆWICZENIA DODATKOWE
Piszę
Liczę
Czytam ze zrozumieniem 
Czytam i interpretuję 
Rozwiązuję zadania

SŁOWNICZEK ORTOGRAFICZNY

 ĆWICZENIA DODATKOWE. 
ORTOGRAFIA

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

bo 

Nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

Karty ćwiczeń  klasa 3 część Karty ćwiczeń część 
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Pomagają mi: 

TROPICIELE

Piszę, Liczę,
Czytam ze zrozumieniem,
Czytam i interpretuję,
Rozwiązuję zadania

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

bo 

Nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

Matematyka  klasa 2 część 

132018_okladka.indd   2-3 2013-11-22   14:27:13

Pomagają mi:

  PAKIET TROPICIELE
Podręcznik (części 1–5)
Karty ćwiczeń (części 1–5)
Przyroda. Karty ćwiczeń (części 1–2)
Matematyka (części 1–5)
Wyprawka (części 1–2)
Karty plastyczne
Zajęcia komputerowe – podręcznik
z ćwiczeniami i CD-ROM-em

 KUFEREK POMOCY
DYDAKTYCZNYCH
Zbiór pomocy, które poprzez
działanie na konkretach rozwijają
umiejętności z zakresu edukacji
matematycznej, przyrodniczej,
polonistycznej, plastycznej i ruchowej.

ĆWICZENIA DODATKOWE
Piszę
Liczę
Czytam ze zrozumieniem 
Czytam i interpretuję 
Rozwiązuję zadania

SŁOWNICZEK ORTOGRAFICZNY

 ĆWICZENIA DODATKOWE. 
ORTOGRAFIA

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

bo 

Nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

część Matematyka  klasa 3 część Matematyka  
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Karty ćwiczeń  klasa 2 część 
Pomagają mi: 

TROPICIELE

Piszę, Liczę,
Czytam ze zrozumieniem,
Czytam i interpretuję,
Rozwiązuję zadania

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

bo 

Nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl
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Pomagają mi:

  PAKIET TROPICIELE
Podręcznik (części 1–5)
Karty ćwiczeń (części 1–5)
Przyroda. Karty ćwiczeń (części 1–2)
Matematyka (części 1–5)
Wyprawka (części 1–2)
Karty plastyczne
Zajęcia komputerowe – podręcznik
z ćwiczeniami i CD-ROM-em

 KUFEREK POMOCY
DYDAKTYCZNYCH
Zbiór pomocy, które poprzez
działanie na konkretach rozwijają
umiejętności z zakresu edukacji
matematycznej, przyrodniczej,
polonistycznej, plastycznej i ruchowej.

ĆWICZENIA DODATKOWE
Piszę
Liczę
Czytam ze zrozumieniem 
Czytam i interpretuję 
Rozwiązuję zadania

SŁOWNICZEK ORTOGRAFICZNY

 ĆWICZENIA DODATKOWE. 
ORTOGRAFIA

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

bo 

Nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

Karty ćwiczeń  klasa 3 część Karty ćwiczeń część 
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Matematyka  klasa 2 część 
Matematyka  

część
Pomagają mi: 

TROPICIELE

Piszę, Liczę,
Czytam ze zrozumieniem,
Czytam i interpretuję,
Rozwiązuję zadania

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

bo 

Nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl
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Pomagają mi:

  PAKIET TROPICIELE
Podręcznik (części 1–5)
Karty ćwiczeń (części 1–5)
Przyroda. Karty ćwiczeń (części 1–2)
Matematyka (części 1–5)
Wyprawka (części 1–2)
Karty plastyczne
Zajęcia komputerowe – podręcznik
z ćwiczeniami i CD-ROM-em

 KUFEREK POMOCY
DYDAKTYCZNYCH
Zbiór pomocy, które poprzez
działanie na konkretach rozwijają
umiejętności z zakresu edukacji
matematycznej, przyrodniczej,
polonistycznej, plastycznej i ruchowej.

ĆWICZENIA DODATKOWE
Piszę
Liczę
Czytam ze zrozumieniem 
Czytam i interpretuję 
Rozwiązuję zadania

SŁOWNICZEK ORTOGRAFICZNY

 ĆWICZENIA DODATKOWE. 
ORTOGRAFIA

Najlepszy 

podręcznik 

w Europie!
Nagroda BESA 2013

bo 

Nasze publikacje możesz zamówić w księgarni internetowej sklep.wsip.pl

część Matematyka  klasa 3 część Matematyka  
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przemawiamy 
do dziecięcej wyobraźni
W Słowach z uśmiechem znajdują się 
niebanalne pomysły na lekcje zgodne 
z najnowszymi trendami dydaktyki. 
Zachęcają uczniów do kreatywnego 
myślenia i zaangażowania w naukę, 
a podział treści na literackie i językowe 
pomaga w skupieniu uwagi całej klasy.

wędrujemy razem 
po krainie kultury
klasyka w najlepszym wydaniu 
– literatura i nauka o języku w jednym. 
Jutro pójdę w świat proponuje 
sprawdzone rozwiązania dydaktyczne, 
a także ceniony przez nauczycieli zestaw 
ćwiczeń językowych i ortograficznych. 
to podręcznik bezpieczny i wygodny.

20

Błahostka
Agnieszka Frączek

Raz pan Nowak stał na warcie,
by nikt nie przeszkadzał Marcie –
bo na odrę chorowała 
i leżała, w krostkach cała.

Ale co tam jakaś krostka...
Toż to drobiazg! Pryszcz. 
Błahostka!

Gorzej, gdyby ów pan Nowak
stać na Warcie usiłował,
za to Marta, jego żona,
Odrę miałaby pokonać...

Wielka litera: pisownia imion, 
nazwisk i nazw geograficznych

Zakręty ortografii

21

3.  Z prezentacji Pippi (s.16) wypisz wszystkie wyrazy napisane wielką 
literą. Uzasadnij tę pisownię.

4.  Dlaczego niektóre z podanych wyrazów piszemy wielką literą, 
a inne małą?
kot ● Patrycja ● dziewczynka ● król ● Pusia ● Wołodyjowski

● rycerz ● Chrobry

5.  Użyj podanych wyrazów w zdaniach jako nazwisk i przydomków 
bohaterów literackich. Jaką literą zapiszesz te wyrazy? 

kleks ● postrach morza ● pończoszanka

6.  Zapisz imiona i nazwiska lub pseudonimy (przezwiska) trzech osób 
z twojej rodziny. Obok podaj ich miejsca urodzenia.

 ________________ _____________________

 ________________ _____________________

 ________________ _____________________

Wielka litera, cz.1., s. 139.

1.  Wypisz z�wiersza pary takich samych wyrazów: raz napisanych 
wielką, a�raz małą literą. Uzasadnij różnice w pisowni.

2.  Napisz pięć nazw państw i pięć nazw miast. Skorzystaj z atlasu 
geograficznego.

Wielką literą piszemy nazwy: kontynentów, państw, miast, 
wsi, osiedli, np.: Europa, Polska, Kraków, Zalesie, Bielany,
oceanów, mórz, rzek, jezior, gór, wysp, np.: Pacyfik, Bałtyk, 
Odra, Śniardwy, Giewont, Wolin.

Zapamiętaj!

Imiona, nazwiska, przydomki, pseudonimy i przezwiska 
piszemy zawsze wielką literą: Adam, Niezgódka, Kazimierz 
Wielki, Kleks, Miziołek.

Zapamiętaj!

190

Oto zestaw pytań i poleceń umożliwiających wędrówkę po baśniowych 
krainach. Przygotuj kostkę i zagraj z koleżanką lub kolegą z ławki. 

Każda dobra odpowiedź to zdobycie Punktów Mocy pozwalających na 
ruch do przodu o�wyrzuconą liczbę oczek. Zła odpowiedź – to postój. 

Między krainami czekają cię zadania specjalne. Powodzenia!

W świecie baśni
Po w t ó r z e n i e  //  Pó ł  ż a r t e m ,  p ó ł  s e r i o

Pytania do gry

ru

▶ Kraina Zagubionych Bohaterów
Którzy bohaterowie ukryli się w tej krainie? 
Wyszukaj dziesięć postaci ze znanych baśni.
1. Królowa w butach.
2. Świnki do orzechów.
3. Czerwony żołnierzyk.
4. Złota Śnieżka.
5. Kaczątko z zapałkami.
6. Pierwsze zadanie specjalne:  Mama 
poczęstowała cię pierniczkami Baby-Jagi 
– podziękuj uprzejmie.

▶ Kraina Baśniopisarzy 
Odgadnij, o kim mowa.
7.  Ten pisarz zwykle oddawał 

do druku swoje książki w okresie świąt 
Bożego Narodzenia.

8. Dwaj bracia, autorzy Muzykantów z Bremy.
9. Twórca Bajek Babci Gąski.
10. Ilustrator książek piszący 
zabawne baśnie.
11. Zrealizował film według swojej powieści.
12. Drugie zadanie specjalne:  
W twojej krainie jest inny czas, 
dlatego nie udało ci się w porę 
dotrzeć na bal u księcia – przeproś 
grzecznie za spóźnienie.

▶ Kraina Mędrców
Wskaż poprawne dokończenia def inicji. 
13.  Czarny charakter to

● zły bohater w książce lub filmie.
● człowiek bardzo brzydko piszący.

14.  Motyw wędrowny to
● motyl z rodziny wędrowniczków. 
● powtarzające się elementy 
w różnych utworach, 
np. postacie, przedmioty.

15.  Przesłanie w baśni to
● pouczenie wypływające 
z utworu.
● zaniesienie listu z jednej baśni 
do drugiej.

16.  Kontrast to
● konna trasa dla księżniczek.
● zestawienie cech 
przeciwnych.

17.  Uosobiona przyroda to
● rośliny lub zwierzęta, 
którym nadano cechy ludzkie.
● przyroda oglądana w soboty. 

18. Trzecie zadanie specjalne:  
Jesteś na szkolnym balu maskowym
i masz ochotę zatańczyć z leśnym elfem 
– poproś go do tańca.

191

▶ Kraina Magicznych Przedmiotów
Tutaj czarodzieje chowają magiczne 
przedmioty. Odszyfruj nazwy zaczarowa-
nych rekwizytów, w których poprzestawiano 
litery, i powiedz, z jakich baśni pochodzą.
19. biekorzec
20. czuklyk
21. truslo
22. łamito
23. dżarkóż
24. pamla
25. Czwarte zadanie specjalne:  Przyszło 
do ciebie zaproszenie na przejażdżkę 
latającym dywanem, ale masz lęk 
wysokości – grzecznie odmów. 

▶ Kraina Zagadek
Strzeże jej Ptak Zgaduj-zgadula. Aby przejść 
zwycięsko obok niego, odpowiedz, 
o kim lub o czym mowa.  
26.  Gdy to ziarenko pod materac królowa schowała,

księżniczka wstała bardzo obolała.
27.  Kiedy baśniowy – wszyscy przed nim zmykają,

gdy maleńki, gumowy – dziecku go podają.
28.  Jak założysz je na nogi, 

skrócą ci się wszystkie drogi.
29.  O północy zmykać musi,

zdradzi ją zgubiony bucik.
30.  Kumka radośnie pośród zieleni.

Gdy dać jej całusa,
w królewnę się zmieni.

język poLskI
Podręcznik do szkoły podstawowej • klasa 4

Literatura i kultura
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wsip.pl

sklep.wsip.pl

infolinia: 801 220 555

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.

W ŚWIAT
JUTRO PÓJDĘ
PODRĘCZNIK DO JĘZYKA POLSKIEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
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wsip.pl

sklep.wsip.pl

infolinia: 801 220 555

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.

Jutro pójdę w świat Jutro pójdę w świat
Jutro pójdę w świat Jutro pójdę w świat

JUTRO PÓJDĘ
ZESZYT ĆWICZEŃ DO JĘZYKA POLSKIEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
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wsip.pl

sklep.wsip.pl

infolinia: 801 220 555

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.

ćwiczenia online 
na WsiPnet.pl (patrz: s. 12) 
albo w papierowych  
zeszytach ćwiczeń.

ćwiczenia online 
na WsiPnet.pl (patrz: s. 12) 
albo w papierowych  
zeszytach ćwiczeń.

MAtERiAŁy ćWiCZENioWE MAtERiAŁy ćWiCZENioWE 

4

Zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej • klasa 4

Ortografia i interpunkcja

wsip.pl

sklep.wsip.pl

infolinia: 801 220 555

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.

Współczesna 
realizacja idei  

nauki  
przez zabawę 

edukacyjną
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Na miarę 
każdego ucznia!
Matematyka z pomysłem to jedyny 
nowy podręcznik na rynku przygotowany 
z myślą o młodszych dzieciach. stosuje 
nowoczesne metody, właściwe do pracy 
z dziewięciolatkiem: wprowadzenia 
kontekstowe, gry, projekty i ciekawostki, 
praktyczne zastosowania matematyki.

już wszystko 
rozumiem!
wprowadzenie, przykłady, ćwiczenia, 
powtórzenie – klasyka w najlepszym 
wydaniu. Dla wielbicieli tradycyjnego 
stylu pracy. Matematyka wokół nas 
przedstawia treści w uporządkowanym 
układzie i właściwych proporcjach 
– prowadzi przez lekcję krok po kroku. 

Najlepsza 
do aktywnego 
nauczania
Cykl dla matematycznych odkrywców, 
który uczy samodzielnego myślenia! 
Matematyka 2001 za sprawą historyjek, 
gier, łamigłówek i zagadek udowadnia, 
że nauka może być prawdziwą przygodą. 

Liczby wielocyfrowe5.

42

Cyfry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nazywamy arabskimi, ponieważ w Europie 
rozpowszechnili je Arabowie. Działo się to między X a XIII wiekiem. Natomiast 
wynalazcami i pierwszymi użytkownikami tych cyfr byli Hindusi. Przez wieki 
znaki te ulegały pewnym zmianom.

Cyfry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nazywamy arabskimi, ponieważ w Europie 

Indie, II w.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indie, VIII w.

Hiszpania, X w.

CO UMIEM?
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 
a ) a ) a ) a ) a ) a ) a ) a ) a ) a ) a ) a ) a ) a ) a ) 

●●●●●●●●●
●●●●●●
●●●●●●

b ) b ) b ) b ) b ) b ) b ) b ) b ) b ) b ) b ) b ) b ) b ) 
●●●●●●●●● ●●●●●●●●●

4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 

Czy system rzymski jest pozycyjny? Czy jest dziesiątkowy? Uzasadnij swoją 
odpowiedź.

23

43

Porównywanie liczb

Rysunek przedstawia fragment planszy do gry. Na kilku polach postawiono 
pionki. Jakie liczby zostały zasłonięte przez pionki? 

Miejsca na wieszaku oznaczono kolejnymi liczbami. Jakimi liczbami ozna-
czone są miejsca, na których wiszą kurtki?

40 41 42 44 45 47 48 49 51 524242 4444 4949 51514545 4747

Wskaż na linijce punkt odległy od punktu 0:
a )  o 1 cm, b )  o 4 cm, c )  o 10 cm.

6.

MateMatyka
4

matematyka
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podręcznik 
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podstawowej
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PODRĘCZNIK   
do szkoły podstawowej

4KLASA

MATEMATYKA
WOKÓŁ NAS
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infolinia: 801 220 555

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.

PODRĘCZNIK DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

MATEMATYKA
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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.

ZESZYT ĆWICZEŃ   
do szkoły podstawowej

MATEMATYKA
WOKÓŁ NAS

4KLASA
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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.

matematyka
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4Klasa
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zeszyt ĆwiczeŃ  
do szkoły  
podstawowej

MATEMATYKA
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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.

ćwiczenia online 
na WsiPnet.pl (patrz: s. 12) 
albo w papierowych  
zeszytach ćwiczeń.

ćwiczenia online 
na WsiPnet.pl (patrz: s. 12) 
albo w papierowych  
zeszytach ćwiczeń.

ćwiczenia online na WsiPnet.pl 
(patrz: s. 12) albo w papierowych  
zeszytach ćwiczeń.

MAtERiAŁy ćWiCZENioWE MAtERiAŁy ćWiCZENioWE 

MAtERiAŁy ćWiCZENioWE 
Bezpieczne  
tempo nauki 

i wiele 
zróżnicowanych 

ćwiczeń



zmieniamy uczniów 
w badaczy
Przyroda z pomysłem, przygotowana 
w olśniewającej szacie graficznej, 
budzi ciekawość dziecka, ułatwia 
zapamiętywanie i zrozumienie nowych 
zagadnień. uczy obserwowania 
i dostrzegania zależności, rozwija 
postawę badawczą uczniów. 

zapewniamy komfort 
pracy nauczycielowi
sprawdzona i niezawodna koncepcja 
nauczania. Przyrodo, witaj! umożliwia 
pracę zarówno ze słabszymi, 
jak i zdolniejszymi uczniami. Zawiera 
przystępne i zwięzłe podsumowania, 
ciekawostki i odwołania do przykładów.
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4KLASA

PRZYRODA
PODRĘCZNIK  
do szkoły podstawowej

Z POMYSŁEM

wsip.pl

sklep.wsip.pl

infolinia: 801 220 555

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.

Jakie przem
iany substancji zachodzą w

 przyrodzie?

Ja
ki

e 
zn

as
z 

sp
os

ob
y 

po
zn

aw
an

ia
 p

rz
yr

od
y?

Przem
iana fizyczna 

Przem
iana chem

iczna

Zjaw
isko pow

tarzalne zachodzące w
 przyro-

dzie. W
 w

yniku tego procesu nie pow
staje 

now
a substancja. Przem

ianą odw
racalną są 

zm
iany stanu skupienia, takie jak topnienie, 

krzepnięcie, parow
anie, skraplanie.

le
kc

je
 p

rz
yr

od
y 

w
 s

zk
ol

e
 z

aj
ęc

ia
 w

 te
re

ni
e

w
ła

sn
e 

ob
se

rw
ac

je
 

pr
zy

ro
dn

ic
ze

  
i d

oś
w

ia
dc

ze
ni

a

po
sz

uk
iw

an
ie

  
w

ie
dz

y 
 

pr
zy

ro
dn

ic
ze

j

Przem
iana, w

 której pow
stają najczęściej 

now
e substancje o innych w

łaściw
ościach niż 

w
yjściow

e. Przem
iany te zachodzą na przy-

kład podczas sm
ażenia, pieczenia, gotow

ania, 
kw

aśnienia m
leka, korozji stali.

Za
pi

sz
 

W
N

IO
SE

K 
–

od
po

w
ie

dz
 n

a 
po

st
aw

io
ne

 
py

ta
ni

e

5

Ja
k 

pr
ze

pr
ow

ad
zi

ć 
do

św
ia

dc
ze

ni
e 

pr
zy

ro
dn

ic
ze

?

O
kr

eś
l C

EL
 d

oś
w

ia
dc

ze
ni

a 
– 

na
 p

rz
yk

ła
d:

 C
zy

 ś
w

ia
tło

 je
st

 n
ie

zb
ęd

ne
 d

o 
w

zr
os

tu
 ro

śl
in

?

O
BS

ER
W

U
J z

m
ia

ny
 

i n
ot

uj
 W

YN
IK

I 
O

BS
ER

W
AC

JI

PR
Ó

BA
 K

O
N

TR
O

LN
A

Za
pl

an
uj

 P
RZ

EB
IE

G
 D

O
ŚW

IA
D

C
ZE

N
IA

 i 
PO

TR
ZE

BN
E 

M
AT

ER
IA

ŁY

PR
Z

YG
O

TU
J 

ze
st

aw
y 

do
św

ia
dc

za
ln

e
Ró

żn
i s

ię
 b

ad
an

ym
  

cz
yn

ni
ki

em
 o

d 
pr

ób
y 

ko
nt

ro
ln

ej
 

St
an

ow
i o

dn
ie

si
en

ie
 

do
 p

ró
by

 b
ad

aw
cz

ej

21 3 4

PR
Ó

BA
 B

AD
AW

C
ZA



Sp
os

ob
y 

po
zn

aw
an

ia
 p

rz
yr

od
y



8N
IE

Z
B
Ę
D

N
IK

PR
Z

Y
R

O
D

N
IK

A

4 5
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infolinia: 801 220 555

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.

Układy przyrodnicze

Pole Sad

Las Łąka

sikora jabłoń

pszczoła wiśnia

kuropatwa rzepak

badylarka jęczmień

skowronek kąkol

wilk świerk

dzięcioł sosna

kornik kruszyna

bażant mniszek

czajka firletka

paź jaskier

szpak grusza

PRZYRODO,
WITAJ!

PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
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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.
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Jak zapobiegać niepożądanym
 skutkom

 
rozszerzalności tem

peraturow
ej ciał stałych?
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Rozejrzyj się w
okół siebie i pom

yśl, gdzie rozszerzalność tem
peraturow

a ciał m
oże stanow

ić 
zagrożenie i jakie działania się podejm

uje, aby go uniknąć.    

●
 Tory kolejow

e starego typu są układane z przerw
am

i, które pozw
alają szynom

 na w
ydłużanie się, gdy jest gorąco.

●
 D

ruty w
ysokiego napięcia luźno zw

isają latem
, by w

 zim
ie, gdy się skurczą, nie zerw

ały się.
●

 Trakcje (przew
ody) kolejow

e i tram
w

ajow
e m

ają specjalne obciążniki, które zapew
niają stałe ich naprężenie.

●
 M

osty i w
iadukty m

ają specjalne stalow
e grzebienie zapobiegające odkształcaniu się naw

ierzchni.
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przemawiamy  
do wyobraźni
Historia wokół nas ma tradycyjny 
układ – całą klasę 4 poświęcamy 
na wprowadzenie do historii. 
Podręcznik wyróżnia bogactwo ilustracji, 
zwłaszcza realistyczne rekonstrukcje 
miast, strojów i budowli niespotykane 
w podręcznikach innych wydawców. 

potrafimy 
opowiedzieć historię!
Chronologiczny kurs historii już 
od klasy 4. Klucz do historii wyróżniają 
opowiadania historyczne, które działają 
na wyobraźnię dzieci, oraz dodatkowe 
lekcje Poznaj to, co nieznane… pełne 
ciekawostek. ilustracje przygotował 
zespół najlepszych polskich grafików.
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z amadeuszem po 
muzycznych ścieżkach
humor, bogactwo piosenek i komiksowe 
ujęcie teorii. Klucz do muzyki łączy 
śpiewanie, granie i słuchanie utworów 
z wiedzą o muzyce. Zawiera bogaty 
materiał muzyczny: znane utwory, 
ale też repertuar stworzony specjalnie 
na potrzeby podręcznika.
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zajęCIa koMpUteRowe
Ciekawe problemy 
– twórcze rozwiązania
Lekcje z komputerem mają charakter 
interdyscyplinarny – tematy zajęć 
nawiązują do wiedzy z innych 
przedmiotów. układ treści i kolejność 
wprowadzania zagadnień to rezultat 
wielu lat doświadczeń autorów 
– współtwórców podstawy programowej.

znany, lubiany 
i praktyczny kurs 
plastyki
podręczniki, które stały się już klasyką, 
czyli Plastyka autorstwa znakomitego 
dydaktyka stanisława K. stopczyka. 
Podręczniki zawierają nie tylko 
podstawowe zagadnienia plastyczne, 
ale też atrakcyjny materiał związany 
z nowymi mediami.
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 31. Pablo Picasso, 
Akrobatka na kuli
Obraz ten przedstawia 
dziewczynkę, akrobatkę cyrkową, 
ćwiczącą pod okiem atlety (może 
to jej ojciec?) popisy na kuli. Prawa 
strona obrazu jest obciążona przez 
potężną postać mężczyzny. Czy 
może ją zrównoważyć wiotka, 
delikatna postać ćwiczącej 
panienki? Ale przecież lewą 
stronę dzieła obciążają też inne 
elementy. Widzimy tu, patrząc 
od dołu: nogę siłacza wysuniętą 
poza oś obrazu, mocną plamę 
czarnej kuli oraz figurę dziewczynki 
z uniesionymi rękami, z których 
prawa wysunięta jest ku lewej 
krawędzi obrazu. Znaczną 
rolę w zrównoważeniu dzieła 
odgrywają także dwie niewielkie 
postaci w głębi: kobieta z dzieckiem 
na ręku i dziewczynka w czerwonej 
sukience oraz towarzyszący im 
pies. Spróbujcie tę grupę przesłonić 
palcami, a docenicie jej znaczenie 
w kompozycji obrazu.

Pomyśl i odpowiedz
1. Zastanów się i powiedz, 
na czym polega równowaga 
w kompozycji obrazu.

 Z obu kciuków i palców 
wskazujących obu dłoni 

zrób „ramkę”. Patrząc 
przez nią wyszukaj w pejzażu 
miejskim lub wiejskim taki 
układ form, który tworzyłby 
dobrze zrównoważoną 
kompozycję. 

Jeśli masz możliwość, 
spróbuj sfotografować 
wybrany fragment pejzażu 
aparatem cyfrowym 
lub telefonem 
komórkowym.
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12. Kompozycja
 symetryczna

Identyczne czy�podobne? 
Przygotuj karton do malowania 
formatu A3, farby plakatowe, 
twarde pędzle różnej grubości, 
ręcznik papierowy do wycierania 
pędzli, podkład z gazety.
 Złóż karton na pół, zaprasuj 

go dłonią i rozłóż. Na jednej 
z połówek namaluj gęstą 
plakatówką kilka kształtów i linii 
w dowolnych kolorach.
 Szybko, nim farba wyschnie, 

złóż karton na pół i znów 

przyprasuj go dłonią. Rozłóż 
karton i opisz efekt, jaki 
zaobserwujesz.
 A teraz dodaj do tego obrazu 

nowe elementy. Zrób to tak, aby 
prawa i lewa część kompozycji 
zachowały duże podobieństwo, 
ale nie były identyczne.
Zauważ, że artyści nie 
malują obrazów dokładnie 
symetrycznych, a jedynie 
sprawiające takie wrażenie.

K ompozycją idealnie zrównoważoną jest kompozycja 
symetryczna – taka, której obie połowy po dwóch stro-

nach osi (w ćwiczeniu Identyczne czy podobne? jest to zagięcie 
kartonu) są takie same lub bardzo do siebie podobne.

Tutaj przyroda podsuwa nam rozmaite piękne wzory. Syme-
trycznie zbudowana jest niemal każda istota żywa: człowiek, 
zwierzęta... Symetryczny jest na przykład liść i płatek kwiatu 
albo korony niektórych drzew. W sztuce natomiast z kompozycją 
symetryczną spotykamy się rzadko. Lecz czym jest na przykład 
wizerunek człowieka namalowanego z przodu?

pRzyRoda pRzyRodaMUzyka

ćwiczenia online oraz pliki ćwiczeniowe  
na WsiPnet.pl (patrz: s. 12).
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technika z naciskiem 
na praktykę
urozmaicony ciekawostkami, 
nowoczesny podręcznik. Technika 
na co dzień to praktyczne zadania, 
praca w grupach i projekty. Każda 
lekcja staje się okazją do poznania 
współczesnego świata nowych 
technologii. Pomaga w tym atrakcyjna 
i przemawiająca do wyobraźni  
uczniów, nowoczesna szata graficzna, 
m.in. zdjęcia 3D, infografiki i schematy.

prosta droga 
do egzaminu na kartę 
rowerową
znani autorzy oraz wypróbowane 
metody zapewniają komfortową pracę 
na lekcjach i dobre przygotowanie 
do egzaminu. udane połączenie teorii 
z praktyką. Podręcznik jest bogaty 
w przykłady z życia codziennego,  
a także zawiera wiele barwnych zdjęć, 
infografik, przykładów skrzyżowań.

Niemiecki 
przez zabawę!
Podręcznik Punkt przygotowuje uczniów 

do posługiwania się językiem 
obcym w codziennej komunikacji.
Propozycje zadań projektowych, 
zadania o podwyższonym 
stopniu trudności oraz zestawy 

dodatkowych ćwiczeń dla dzieci 
ze specyficznymi trudnościami w nauce 

pozwalają na indywidualizację nauczania.
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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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Hört zu und sprecht zu zweit.
Posłuchajcie i porozmawiajcie w parach.

A: Was machst du? L	 J
B: Ich lerne Mathe. L Geschichte   Kunst und Mathe
A: Magst du Mathe? Naturkunde   Musik und Deutsch
B: Nö, ich finde Mathe schrecklich. Informatik   Englisch und Geschichte
A: Und was sind deine Lieblingsfächer? Polnisch   Werken und Deutsch
B: Sachkunde und Sport. J 
 

W ten sposób możesz wyrazić A tak możesz wyrazić swoją 
swoje uznanie:   dezaprobatę: 

Das ist  super!  Das ist  blöd!
Ich finde das toll! Ich finde das schrecklich!
Das finde ich klasse! Das finde ich doof!
 genial!  langweilig!
 interessant!  uninteressant!
 prima!  dumm!
Das macht mir Spaß. Das macht mir keinen Spaß.

Hört zu.
Posłuchajcie wierszyka i klaszczcie zgodnie z rytmem.

Was ich alles lerne,
Erzähle ich gerne:
Sport, Geschichte, Mathe,
Werken, Kunst, Karate,
Deutsches „der, die, das“,
Mir macht alles Spaß!

Lerne das Gedicht auswendig.
Naucz się wierszyka na pamięć. Spróbuj ułożyć podobny z nazwami innych przedmiotów 
nauczania.

Spielt in der Klasse.
Zabawa dla całej klasy. Każda osoba zastanawia się, jakie są jej ulubione przedmioty 
nauczania. Gdy prowadzący zabawę pyta Wer mag Geschichte?, wstają uczniowie,  
którzy lubią ten przedmiot, a ich liczba jest zapisywana na tablicy. Podobnie postępujcie  
z innymi przedmiotami. Które przedmioty są najbardziej lubiane w waszej klasie?

Unsere Lieblingsfächer sind: ...

Ordne zu.
Który podpis pasuje do którego obrazka? Przyporządkuj najpierw te zdania, których 
znaczenia możesz się domyślić. W razie potrzeby skorzystaj ze słownika.

A.  Wir machen Ausflüge.
B.  Wir spielen Instrumente und singen.
C.  In Kunst malen und zeichnen wir.
D.  Wir turnen oft.
E.  Wir lernen Geschichte.

19

52

Schreiben, malen, programmieren

22

F.  In Englisch hören, fragen und antworten wir.
G.  In der Pause reden wir viel und spielen.
H.  In Informatik surfen wir im Internet 

und programmieren.
I.  Wir rechnen und schreiben viel.

1.  2.  

3.  

7.  8.  9.  

5.  

4.  

6.  
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ćwiczenia w trzech  
papierowych zeszytach  
– po jednym na każdy rok nauki.

pRzyRoda językI oBCezajęCIa teChNICzNe

BĄDŹ BEZPIECZNY
PODRĘCZNIK DO ZAJĘĆ TECHNICZNYCH  
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA DRODZE

Karta rowerowa
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wsip.pl

sklep.wsip.pl

infolinia: 801 220 555

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.



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 pomocne 
w zorganizowaniu pracy w 2015 r.

To	się	uda
właśnie	Tobie!

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

GKZ091

28

25	zł	+	50	zł	=	
na materiały  
ćwiczeniowe

na podręcznik  
do języka obcego

uczniów	klas	1	i	2
•	 w podręczniki do nauki języka obcego, 
•	 w materiały ćwiczeniowe.

uczniów	klas	4
•	 w podręczniki do wszystkich przedmiotów,
•	 w materiały ćwiczeniowe.

140	zł	+	25	zł	=
na podręczniki na materiały  

ćwiczeniowe

W roku szkolnym 2015/2016 dotacja celowa jest przeznaczona na wyposażenie:

Poprawnie	i	optymalnie	
wykorzystasz	dotację.	
Gwarantujemy jeden 
wygodny zakup 
i zmieszczenie się 
w kwotach dotacji.

Zapewnisz	uczniom	
najlepsze	podręczniki	
i	ćwiczenia.	A tym 
samym – znakomite 
przygotowanie 
do egzaminów.

Stworzysz	
nauczycielom	
doskonałe	warunki	
pracy.	Zapewniamy 
wsparcie przez cały rok 
oraz szkolenia NODN.

Dobrze	zorganizujesz	
życie	szkoły.	
WSiP to najbardziej 
doświadczony partner 
na rynku. Pomożemy 
Ci wdrożyć zmiany!

1. Porozmawiaj 
z nauczycielami 
i rodzicami,  
wybierz podręczniki 
i ogłoś listę.

2. Złóż wniosek 
o dotację. 
15 III–15 X 2015 r.
ewentualna korekta 
do 25 VIII 2015 r.

3.	 Złóż  
zamówienie.
już od 1 V 2015 r.

Z	pewnością	słuszny	wybór

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

IXIIXIXIXVIIIVIIVIVIVIIIIII

4. Rozlicz się 
z dotacji. 
do 15 I 2016 r.

Kompletna	oferta	WSiP

Szkoła 
z czerwonym paskiem

Dotacja	

2015

Do zobaczenia 
w każdy  
pierwszy 
czwartek 
miesiąca!




