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Przedstawiamy
REPETYTORIUM ZDASZ.TO
Egzamin gimnazjalny. Część humanistyczna

Drodzy Nauczyciele!
REPETYTORIUM zdasz.to jest optymalnym zestawieniem usystematyzowanych
informacji oraz zadań i poleceń sprawdzających najważniejsze umiejętności
polonistyczne gimnazjalisty. Może być wykorzystywane przez ucznia w charakterze
domowego przewodnika, a także przez nauczyciela jako materiał dydaktyczny
tworzący wybrane ogniwa lekcji.
Repetytorium można wykorzystywać w dowolnym trybie – zarówno linearnie,
z zachowaniem przyjętej kolejności treści, jak również swobodnie i wybiórczo.
Autorzy zadbali o to, by zestaw treści i zadań obejmował wszystkie najważniejsze
kompetencje polonistyczne ucznia i przygotowywał go do pomyślnego
zmierzenia się z arkuszem egzaminacyjnym. Rzetelne i staranne przepracowanie
repetytorium pozwala na utrwalenie wiedzy oraz umiejętności takich jak:
czytanie ze zrozumieniem, analiza i interpretacja tekstu, wyszukiwanie
i wykorzystywanie informacji, formułowanie komentarzy, sprawne i stosowne
posługiwanie się językiem oraz właściwe wykorzystywanie konkretnych form
wypowiedzi – bardziej rozbudowanych i użytkowych.
Całość procesu uczenia się jest wspierana przez rzeczywistą użyteczność
repetytorium, na którą składają się między innymi: uporządkowana, zwięźle
podana wiedza; bogaty zestaw różnorodnych zadań, poleceń i ćwiczeń;
„technika dobrego przykładu” jako znacząca pomoc dla ucznia.
Rzetelna praca z repetytorium gimnazjalnym sprawi, że arkusz egzaminacyjny
niczym gimnazjalisty nie zaskoczy. Polecam i zapraszam do lektury!

dr hab. Witold Bobiński
Współautor repetytorium
pracownik Wydziału Polonistyki UJ, autor kilku serii podręczników,
współautor podstawy programowej języka polskiego,
doświadczony nauczyciel

język polski • historia • wiedza o społeczeństwie

Od dziś nie musisz szukać nowych materiałów do powtórek,
a Twoi uczniowie – kupować stosu publikacji. Wszystko, co jest
potrzebne do egzaminu, znajdziecie w jednej książce!

W cenie d
książki kodo
dostępunline
wersji o

repetytorium wsip pomaga skutecznie utrwalić
wiadomości i umiejętności przed egzaminem
gimnazjalnym z języka polskiego, historii i WOS.
•
•
•
•
•

TEST DIAGNOZUJĄCY dostępny online
NAUKA – synteza wiadomości z gimnazjum
ZADANIA do każdego tematu
SPRAWDZIANY przedmiotowe
ARKUSZE egzaminacyjne oraz raporty
z wynikami

Na kolejnych stronach
Opis publikacji
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Spis treści repetytorium
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Wybrane fragmenty repetytorium
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Prezentacja kursu dla gimnazjalistów w serwisie ZDASZ.TO	

37
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Komplet

gotowy do pracy
Repetytorium zdasz.to stworzyliśmy specjalnie z myślą
o egzaminie gimnazjalnym. Uwzględniliśmy wymagania
podstawy programowej, a także zapisy
w informatorze CKE.
Komplet obejmuje:
• Papierową publikację przygotowującą
do części humanistycznej egzaminu.
• Kurs online w serwisie ZDASZ.TO
– repetytorium w wersji elektronicznej
i jeszcze więcej materiałów ćwiczeniowych,
sprawdzających, a także multimedia.
Możesz polecić uczniom repetytorium
do pracy w domu i korzystać z niego
w trakcie powtórek na lekcji.
Uczeń wybiera wersję papierową
lub elektroniczną – tak jak lubi.
A najlepiej, jeśli połączy zalety
obu nośników: będzie powtarzać
materiał z książką w ręku, a sprawdzać
umiejętności w serwisie ZDASZ.TO.

Z opinii ekspertów

Zalecanneie
niezależ znika,
od podręrcym
z któ z
pracujes

Repetytorium WSiP to wyjątkowa
propozycja dla uczniów i nauczycieli. W jednej
publikacji znajdą syntezę wiadomości z trzech
przedmiotów objętych egzaminem. Teorii
towarzyszą zróżnicowane zadania zgodne
z podstawą programową. Taki dobór treści
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oraz arkusze egzaminacyjne stanowią
o wartości merytorycznej repetytorium.
Atrakcyjna szata graficzna dodatkowo zachęca
do korzystania z publikacji.
dorota plata
doświadczona nauczycielka i egzaminatorka

Książka oraz internetowy serwis dla Twoich uczniów.
Teraz każdemu gimnazjaliście możesz powiedzieć: ZDASZ TO!
KSIĄŻKA

kurs w SERWISie ZDASZ.TO

TEST diagnozujący na wejście
25 zadań z języka polskiego,
po 20 zadań z historii oraz WOS

W książce
kod dostępu
do serwisu

NAUKA
Treści z całego zakresu kształcenia w gimnazjum
w formie wygodnych powtórek.
Ten sam materiał w wersji papierowej i elektronicznej.
25 tematów z języka polskiego, 13 z historii, 8 z WOS

Dodatkowe
informacje,
multimedia

ZADANIA
do każdego tematu
Zróżnicowane pod względem trudności, różnego typu.
200 zadań z języka polskiego,
130 z historii, 40 z WOS

Podpowiedzi
do zadań

SPRAWDZIANY
Przekrojowe zestawy zadań różnego typu.
10 sprawdzianów z języka polskiego,
7 z historii, 4 z WOS

ARKUSZe egzaminacyjne
z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.
4 dodatkowe
ARKUSZE egzaminacyjne
ODPOWIEDZI do wszystkich zadań
zamieszczonych w książce.

RAPORT z wynikami
po rozwiązaniu każdego sprawdzianu i arkusza.
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kroków do sukcesu
na egzaminie

Powtarzamy i utrwalamy wiedzę z książką,
ćwiczymy i sprawdzamy w serwisie
ZDASZ.TO. Trenujemy wszystkie umiejętności
wymagane na egzaminie gimnazjalnym!

1

Od tego warto zacząć

TEST NA WEJŚCIE w serwisie
ZDASZ.TO

Wstępna ocena stanu wiedzy i umiejętności
ucznia ułatwi mu zaplanowanie pracy
z repetytorium. Uczeń ma około godziny
na rozwiązanie testu z każdego przedmiotu.
Następnie otrzymuje raport i dowiaduje się,
co powinien powtórzyć.
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Wszystko, co trzeba umieć
NAUKA w wersji papierowej
i elektronicznej

Powtórzenie wiadomości z książką w ręku
lub online. Najważniejsze zagadnienia
w formie wygodnych powtórek. Najpierw
język polski, potem historia i WOS.
Treści są takie same jak w podstawie
programowej.

W jednej książce
3 przedmioty egzaminacyjne:

język polski
historia
wiedza o społeczeństwie
4

Repetytorium zawiera omówienie wszystkich
form wypowiedzi wskazanych w podstawie
programowej. Praktycznym wskazówkom
towarzyszą przykładowe teksty z komentarzami
oraz tabele z przydatnym słownictwem.

Podstawę zadań stanowią różne teksty
kultury: literacki, popularnonaukowy,
publicystyczny, reprodukcje obrazów, zdjęcia.
Zadania rozwijają świadomość językową
uczniów i umiejętność rozumienia tekstu.
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Trening umiejętności
ZADANIA sprawdzające
do każdego tematu

Po każdym temacie uczeń doskonali i sprawdza
swoje umiejętności. W wersji online w razie
trudności może wyświetlić podpowiedź,
a po rozwiązaniu zadania od razu dostaje wynik.
Jeśli woli ćwiczyć na papierze, odpowiedzi
znajdzie na końcu książki.
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Systematyczna
samokontrola

SPRAWDZIANY online

Utrwaleniu wiedzy służą sprawdziany
przedmiotowe w serwisie ZDASZ.TO.
Po rozwiązaniu ich w określonym czasie
uczeń otrzymuje raporty z wynikami.
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Finał przygotowań
ARKUSZE
egzaminacyjne

I wreszcie: uczeń sprawdza, czy jest gotowy
do egzaminu. Może spróbować swoich sił,
rozwiązując arkusze w książce. Sześć arkuszy
zamieściliśmy w serwisie ZDASZ.TO.

Dzięki przejrzystym raportom uczeń szybko
otrzymuje informację zwrotną o postępach
i stopniu przygotowania do egzaminu.

Treści teoretyczne są takie same
w papierowym i elektronicznym
repetytorium. Uczeń może wybrać formę
nauki, która jest dla niego wygodniejsza.
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argumentów,

które przekonują nauczycieli

Nie musisz się martwić, że nie znajdziesz czasu na powtórki.
Wszystko gotowe! W nowoczesnej, atrakcyjnej dla uczniów
formie, zgodnie z podstawą programową i wytycznymi CKE.

1.	Najlepsi autorzy – doświadczeni

nauczyciele, egzaminatorzy, eksperci MEN.

2.	Pełny zakres zagadnień, różnorodne

Zwięzłe, przystępne zestawienie
najważniejszych informacji z danego
przedmiotu – często w formie schematów
i tabel, które ułatwiają powtórki.

zadania i wszystkie rodzaje tekstów kultury,
które mogą wystąpić na egzaminie.

3. Nacisk na kształcenie umiejętności,

zwłaszcza analizy i interpretacji tekstu.
Zadania są wzorowane na tych, które
zamieszczono w zestawach CKE.

4. Wersja papierowa i elektroniczna

– rozwiązanie, które zwiększa skuteczność
pracy i motywację uczniów do nauki.

5. W jednym miejscu zebrane wszystko,
co uczeń powinien powtórzyć.

wszystko w jednej książce!
• Najważniejsze treści wymagane na egzaminie.
• Materiał podzielony na tematy.
• Układ zgodny z podstawą programową.
• Realizacja wszystkich wymagań MEN i CKE.
• Wysoka jakość merytoryczna.
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Niemal

1zad0ań0róż0nego
typu

Różnorodne zadania do każdego tematu
sprawdzają wszystkie umiejętności wymagane
na egzaminie.

Wszystkie zagadnienia odnoszą się
do konkretnych wymagań podstawy
programowej. Temat po temacie,
w przystępny sposób przypominamy
materiał obowiązujący w gimnazjum.

Uczeń rozwija umiejętności z zakresu
chronologii historycznej, korzystania
z materiałów źródłowych, formułowania
opinii i wyciągania wniosków.

Twój uczeń oswaja się z arkuszem
egzaminacyjnym – przykładowe zestawy
zadań znajdzie zarówno w książce,
jak i w serwisie ZDASZ.TO.
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ZDASZ.TO,

czyli KOD do sukcesu
Repetytorium to więcej niż książka. W internetowym serwisie
ZDASZ.TO znajdziesz jeszcze więcej zadań i przykładów,
a także sprawdziany, dodatkowe arkusze i multimedia.

3
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testy
na wejście

tematów

1000

21

6

zadań
różnego typu

sprawdzianów

Innowacyjne rozwiązanie
W papierowym repetytorium znajdziesz
wszywkę z kodem dostępu do serwisu
ZDASZ.TO. Na stronie www.zdasz.to
jest elektroniczna wersja repetytorium
z wieloma dodatkowymi materiałami.
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przedmioty

arkuszy
egzaminacyjnych

Sam sięaj!
przekonzyj
Obejr dla
ZDASZ.TOstów
maturzy

Ten model się sprawdza!
Zachęć gimnazjalistów do samodzielnych powtórek w domu.
Tak jak lubią: bez stresu, przy komputerze, z repetytorium
elektronicznym. Na lekcjach korzystaj z papierowej publikacji.
Sukces gwarantowany!

...i możecoiejni
być spokiki
o wyn inie
na egzam

Polecamy skuteczny model pracy

Uczniowie w domu powtarzają wiadomości
i rozwiązują zadania w serwisie ZDASZ.TO.
Na lekcji nauczyciel sprawdza wiedzę
gimnazjalistów, korzystając z papierowego
REPETYTORIUM. Kod dostępu do serwisu
uczeń znajdzie w książce.

to już się sprawdziło
W LICEUM!
Ponad 100 000 sprzedanych repetytoriów
maturalnych! Popularność publikacji
w liceum pokazuje, że odpowiadamy
na potrzeby uczniów i nauczycieli.

III

Zdaj się na WSiP
Wspieramy dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów
w przygotowaniach do egzaminu gimnazjalnego.
REPETYTORIUM
ZDASZ.TO
Egzamin gimnazjalny
Część humanistyczna

Próbny Egzamin
Gimnazjalny z WSiP

Komplet materiałów: teoria, zadania,
sprawdziany, arkusze – z matematyki, biologii,
fizyki, chemii i geografii. W wersji papierowej
i elektronicznej. Nasze REPETYTORIA
GIMNAZJALNE najlepiej przygotują Twoich
uczniów do egzaminu!

Przekonaj się, co umieją Twoi uczniowie!
W ramach programu udostępniamy:
•	arkusze próbnego egzaminu,
• schemat oceniania,
•	raporty z wynikami uczniów
na tle ogólnopolskich wyników.
Próbny Egzamin Gimnazjalny z WSiP
odbywa się w dwóch edycjach: wiosną
sprawdzamy gotowość egzaminacyjną
klas 3, a w maju – klas 1 i 2 gimnazjum.
Szczegóły na wsip.pl/egzamin-gimnazjalny.

Zapraszamy na www.zdasz.to – poznaj serwis ZDASZ.TO dla szkół
ponadgimnazjalnych. Korzysta z niego już ponad 75 tys. maturzystów!
Elektroniczne repetytorium gimnazjalne będzie tam dostępne
od sierpnia 2015 r.

Repetytoerjuiaż
dostępnaju
wm

2015

