
Repetytoria ZDASZ.TO.  

Egzamin gimnazjalny. 

Rekomendacje. 



Repetytorium ZDASZ.TO.  
Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna. 

Repetytorium ZDASZ.TO zawiera teorię, zadania dla uczniów, sprawdziany           

i arkusze egzaminacyjne. Wszystkie materiały są przygotowane przez 

doświadczonych nauczycieli i egzaminatorów. Pomagają sprawdzić, utrwalić             

i rozwinąć kompetencje polonistyczne gimnazjalisty. Zawierają treści zgodne                 

z obowiązującą podstawą programową.                                                        

Polecam tę pozycję, ponieważ pozwala na rzetelne przygotowanie ucznia                

nie tylko do egzaminu, lecz także do edukacji na kolejnym etapie kształcenia. 

 

Małgorzata Korpal – nauczyciel języka polskiego i egzaminator gimnazjalny         

w części humanistycznej 

 

 



Repetytorium ZDASZ.TO.  
Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna. 

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 oraz arkusze egzaminacyjne stanowią o wartości 

merytorycznej repetytorium. Atrakcyjna szata graficzna dodatkowo zachęca do 

korzystania z publikacji.  

 

Dorota Plata - egzaminator gimnazjalny w części humanistycznej; 

przewodnicząca zespołu egzaminatorów oraz ekspert w zakresie egzaminu 

gimnazjalnego w OKE Kraków 

 



Repetytorium ZDASZ.TO.  
Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna. 

 

Zaletą repetytorium jest wersja elektroniczna, dzięki której uczeń może 

pracować w domu i na lekcji, otrzymuje także informację zwrotną o swoich 

postępach. 

Olga Ślęzak – nauczycielka języka polskiego 

 

Ciekawe połączenie tradycyjnego i elektronicznego przekazu.               

Publikacja pomaga w pracy na lekcjach oraz w indywidualnym przygotowaniu 

się uczniów klasy III do egzaminu gimnazjalnego. 

Urszula Słowik – nauczycielka języka polskiego 

 



Repetytorium ZDASZ.TO.  
Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza. 

Repetytorium ZDASZ.TO jest idealnym rozwiązaniem, aby kompleksowo 

przygotować się do egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-

przyrodniczej. Polecam.  

Adam Makowski – nauczyciel matematyki, egzaminator OKE, 

wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. 

 

Jako nauczyciel – praktyk i egzaminator gimnazjalny OKE – rekomenduję 

publikację Egzamin gimnazjalny Repetytorium. Część matematyczno-

przyrodnicza, która wspomaga przygotowanie uczniów do egzaminu 

gimnazjalnego.  

Danuta Tracz – nauczyciel chemii, egzaminator gimnazjalny w części 

matematyczno-przyrodniczej 

 



Repetytorium ZDASZ.TO.  
Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza. 

Repetytorium WSiP warto zarekomendować do pracy zarówno uczniom,           

jak i nauczycielom. W jednej publikacji znajdują się bowiem podstawowe 

wiadomości z pięciu przedmiotów oraz zadania o różnym stopniu trudności. 

Szczególnie starannie dobrano zadania zamknięte, a wśród nich zadania 

wielokrotnego wyboru, typu prawda – fałsz, zadania z wyborem odpowiedzi      

i jej uzasadnienia oraz z oceną prawdziwości informacji i wyborem 

uzasadnienia tej oceny. 

Anna Dubiecka – doświadczona nauczycielka i egzaminatorka 

 

Repetytorium, to baza wiedzy i materiałów zarówno dla ucznia,                              

jak i nauczyciela. Pozwala uczniom utrwalić materiał przed egzaminem,                  

a nauczycielowi daje narzędzie w postaci różnorodnych zadań i problemów. 

Ewa Machnik – nauczycielka matematyki 

 

 


