OFERTA
EDUKACYJNA

dla szkół
ponadgimnazjalnych

Klub Nauczyciela
Ponad 18 000 materiałów
metodycznych z gwarancją
wysokiej jakości WSiP.
W 2016 r. nauczyciele
pobrali 2,5 miliona
materiałów!

Udostępniamy arkusze
maturalne i zasady
oceniania zadań z następujących przedmiotów:
język polski, historia, matematyka, biologia, chemia,
fizyka, geografia, język
niemiecki, język rosyjski.

ORKE – niepubliczny ośrodek
doskonalenia nauczycieli
oferuje ponad 200 szkoleń
z 11 obszarów edukacji.
W 2016 r. współpracował
z ponad 50.tys. nauczycieli
i dyrektorów oraz ze 150
znakomitymi trenerami
i autorami.

ucze.pl

wsip.pl/matura

orke.pl

Generator sprawdzianów
dla nauczycieli matematyki.
8100 gotowych zadań,
każde z kluczem odpowiedzi
i schematem oceniania.

Wygodna i lubiana przez
nauczycieli forma spotkań
z autorami i wykładowcami
WSiP, idealny sposób na
poszerzenie kompetencji
zawodowych i uzupełnienie
wiedzy przedmiotowej.
W 2016 r. e-spotkania
obejrzało 400 000
nauczycieli.

klasowki.pl

wsip.pl/e-spotkania

Umożliwia nauczycielom
języka niemieckiego stworzenie własnej karty pracy,
kartkówki lub testu z kluczem
odpowiedzi dzięki bazie ponad 1200 gotowych zadań,
które można łatwo filtrować
według poziomu (A1, A2, B1),
zagadnień leksykalnych lub
gramatycznych. Narzędzie
dostępne w Klubie Nauczyciela Ucze.pl.

Dostęp i korzystanie z serwisów WSiP wymaga rejestracji oraz akceptacji regulaminu danego serwisu.

Drogi
Nauczycielu
Oferta WSiP to sprawdzone
rozwiązania, opierające się
na najlepszych strategiach
uczenia, przygotowane we
współpracy z nauczycielami –
praktykami, najwybitniejszymi autorytetami i ekspertami.
To również publikacje
poruszające tematy bliskie
młodzieży, zilustrowane
nowocześnie, w sposób
przemawiający do uczniów.
Łącząc te walory, podręczniki
i materiały edukacyjne WSiP
doskonale przygotowują do
najważniejszych egzaminów,
a także uczą ciekawości
świata i otwierają na nowe
doświadczenia.
Serdecznie zapraszamy
Państwa i uczniów do zapoznania się z naszą propozycją
i dokonania wyboru najlepszych rozwiązań dla siebie.

Małgorzata Simonides
Dyrektor Marketingu
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA

Oferta WSiP to sprawdzone
rozwiązania, opierające się
na najlepszych metodach
edukacyjnych.

1

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

JĘZYK POLSKI

Wygoda nauczania
Sprawdzony podręcznik, który zawiera między innymi
niezwykle bogaty wybór tekstów kultury w chronologicznym
układzie. Doskonale przemyślane polecenia krok po kroku
prowadzą przez lekcję. Konteksty z różnych dziedzin sztuki
oraz duże reprodukcje przyciągają uwagę młodzieży, uczą
świadomego odbioru i uczestnictwa w kulturze i sztuce.

E-podręcznik – PDF do kupienia na sklep.wsip.pl

Swoboda wyboru materiału do pracy
Nowoczesny i ciekawy cykl do języka polskiego zawierający liczne teksty kultury i czytelne reprodukcje, zastępujący
w ten sposób inne źródła. Dzięki licznym kontekstom z rozmaitych dziedzin sztuki i nawiązaniom do utworów współczesnych podręcznik pozwala przedstawić uczniom literaturę w szerokim kontekście kultury. Zaciekawia przedmiotem,
pomaga rozwijać humanistyczne zainteresowania, ukazuje
bogactwo różnych dziedzin kultury i sztuki przez wieki.

E-podręcznik – PDFdo kupienia na sklep.wsip.pl

DLA UCZNIA

Poradnik, repetytoria i arkusze maturalne z języka polskiego.
DLA NAUCZYCIELA

1386 materiałów
dla nauczyciela
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MATEMATYKA

Poznać, zrozumieć… zdać!
Podręcznik pełen przykładów i zadań, przyjazny uczniom
– idealny do pracy na lekcjach i w domu. Krok po kroku
oswaja uczniów z matematyką i doskonale przygotowuje ich
do matury zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Podręcznik uwzględnia umiejętności uczniów,
wyrównuje ich szanse i pozwala nauczycielowi dopasować
przebieg lekcji do możliwości klasy.

E-podręcznik – PDF do kupienia na sklep.wsip.pl

Bogactwo przykładów i zadań w uporządkowanym, klasycznym układzie
Dzięki wykorzystaniu sprawdzonych rozwiązań ułatwia
nauczycielom prowadzenie lekcji i pozwala zainteresować
uczniów. Na stronach działowych opisano zastosowania
matematyki, a do każdego tematu dołączono wiele zadań
w życiu codziennym i ukazujących przydatność matematyki.
Konsekwentny i uporządkowany układ sprawia, że korzystanie z podręcznika jest efektywne. Podręcznik obejmuje
zakres podstawowy i rozszerzony.

E-podręcznik – PDF do kupienia na sklep.wsip.pl

DLA UCZNIA

Zbiory zadań, repetytoria i arkusze maturalne z matematyki.
DLA NAUCZYCIELA
generator
sprawdzianów
klasowki.pl

284 materiały
dla nauczyciela
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SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

FIZYKA
Fizyka bez tajemnic
Przedstawia wszystkie zagadnienia w sposób jasny i zrozumiały dla ucznia.
Zawiera komplet treści i zadań do realizacji podstawy programowej z fizyki
w zakresie podstawowym. To dobrze znany i ceniony podręcznik – autorzy
cieszą się autorytetem w środowisku nauczycieli przedmiotu. Wypracowane
w podręczniku rozwiązania są wynikiem licznych konsultacji z nauczycielami-praktykami. Podręcznik pomaga uczniom zaprzyjaźnić się z fizyką – nawet
z trudnymi zagadnieniami.

Kompletne przygotowanie do matury
Sprawdzony podręcznik z materiałem powtórzeniowym, zrozumiale wyłożoną
teorią, dobrze wyjaśnionymi przykładami i różnorodnymi zadaniami skutecznie
utrwalającymi wiedzę uczniów. Przejrzysty język wykładu, czytelne definicje
zjawisk i pojęć fizycznych, konsekwentny i rzetelny trening przed egzaminem
– to tylko niektóre zalety publikacji.

Podręcznik bliski życiu
Angażuje ucznia dzięki licznym przykładom z otaczającego świata. Ukazuje jak
bliskie codzienności są zjawiska i pojęcia fizyczne. Barwne, przykuwające uwagę
ilustracje zostały starannie dobrane pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
Podręcznik pokazuje praktyczne zastosowanie fizyki, m.in. w medycynie i technice.
Jednocześnie skutecznie i efektywnie przygotowuje do egzaminu.

E-podręcznik – PDF do kupienia na sklep.wsip.pl
Uniwersalny podręcznik
Opracowany tak, by mogli z niego korzystać uczniowie wszystkich
typów szkół ponadgimnazjalnych: liceum, technikum, szkoły zawodowej
i branżowej. W zwięzłej i atrakcyjnej formie przedstawia treści z zakresu
podstawowego. Starannie przygotowana i nieszablonowa szata graficzna,
przykuwa uwagę uczniów i zachęca do nauki przedmiotu. Podręcznik jest
wygodny dla nauczyciela, pozwala na pracę w klasie o zróżnicowanej wiedzy
i umiejętnościach.
DLA UCZNIA

Zbiory zadań i arkusze maturalne z fizyki.
DLA NAUCZYCIELA
Generator
sprawdzianów
klasowki.pl

103 materiały
dla nauczyciela
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MATERIAŁY NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!

CHEMIA

Przystępnie, ciekawie, po prostu!
Podręcznik w atrakcyjny sposób przedstawia zagadnienia
– wyjaśnia je na przykładach z życia codziennego. Bogato
ilustrowane podsumowania po działach i atrakcyjne infografiki pomagają utrwalić wiedzę, pokazują jak teoria zamienia
się w praktykę i oddają tym samym charakter przedmiotu.

E-podręcznik – PDF do kupienia na sklep.wsip.pl

Kompletne przygotowanie do matury
Liczne przykłady, bogaty wybór ciekawych doświadczeń,
zadania nawiązujące do formuły – to najlepszy przepis
na naukę chemii. Podręcznik rzetelnie realizuje program
rozszerzony i zapewnia uczniom doskonałe wyniki. Pomaga
rozwijać zainteresowanie przedmiotem i solidnie przygotować się do matury.

DLA UCZNIA

Zbiory zadań, repetytorium i arkusze maturalne z chemii.
DLA NAUCZYCIELA

182 materiały
dla nauczyciela
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SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

HISTORIA
Rzeczowy i obiektywny wykład
Publikacja z bogatym zestawem różnorodnych materiałów
źródłowych, map i ilustracji 3D w przystępny sposób przedstawia ważny dla współczesności XX wiek.
Zawiera lekcje podsumowujące oraz ćwiczenia z materiałami
źródłowymi, które świetnie porządkują i utrwalają wiedzę
uczniów.
Język wykładu jest żywy i ciekawy, co przybliża historię
XX wieku i ukazuje ją w interesującym, współczesnym
kontekście.

E-podręcznik – PDF do kupienia na sklep.wsip.pl

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Przydatna w życiu codziennym
Podręcznik zawiera wiele wzorów dokumentów i opisuje
praktyczne problemy do rozwiązania. Duże zdjęcia, rysunki
satyryczne, infografiki i ćwiczenia angażują uczniów w pracę
na zajęciach.
Publikacja jest uporządkowana i pomysłowo zilustrowana,
pełna ciekawostek, tekstów źródłowych i cytatów – sprawia,
że lekcje stają się dla młodzieży interesujące.

E-podręcznik – PDF do kupienia na sklep.wsip.pl

DLA UCZNIA

Atlas historyczny porządkuje i rozwija
wiedzę uczniów. Zawiera mapy,
ilustracje, zestawienia statystyczne,
tabele, diagramy, ciekawostki oraz
drzewa genealogiczne.

DLA NAUCZYCIELA

99 materiałów
z historii
63 materiały
z wiedzy
o społeczeństwie
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MATERIAŁY NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Najwygodniejsze rozwiązanie
Obowiązkowy podręcznik oraz wątki tematyczne zostały
dobrane tak, by efektywnie i ciekawie przedstawić procesy
historyczne zachodzące w społeczeństwach. Każda część
podręcznika jest wciągającą opowieścią – materiały źródłowe zachęcają do dyskusji, a pomoce multimedialne: filmy,
animacje i symulacje pozwalają zainteresować uczniów.
Nadaje to wykładowi współczesny i bliski młodzieży kontekst, angażuje uwagę i rozwija zainteresowania tematami.

E-podręcznik – PDF do kupienia na sklep.wsip.pl

DLA NAUCZYCIELA

181 materiały

dla nauczyciela
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SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

BIOLOGIA
Uporządkowany i przejrzysty
Podręcznik zawiera atrakcyjne treści, ilustracje i ciekawostki.
Wykorzystuje przykłady zaczerpnięte z najnowszych badań,
a także z życia codziennego. Opracowanie graficzne
oddaje charakter przedmiotu i ułatwia nauczycielowi przekazywanie treści wykładu. Czytelny i intuicyjny układ pomaga
uczniowi utrwalać i porządkować wiedzę. Podręcznik został
nagrodzony przez Polską Akademię Umiejętności.

E-podręcznik – PDF do kupienia na sklep.wsip.pl

GEOGRAFIA
Nacisk na kluczowe umiejętności
Podręcznik, który w zrozumiały sposób przedstawia
nawet złożone zagadnienia. Liczne mapy, schematy, wykresy
i tabele z aktualnymi danymi pomagają kształcić umiejętność
analizowania informacji z różnych źródeł.
Publikacja ukazuje, jak istotna w życiu codziennym jest
podstawowa wiedza geograficzna i jak w niezwykłych
czynnościach przydają się umiejętności kształcone dzięki
podręcznikowi.

E-podręcznik – PDF do kupienia na sklep.wsip.pl

DLA UCZNIA

Repetytoria i arkusze maturalne z biologii i geografii.
DLA NAUCZYCIELA

104 materiały
z biologii
106 materiałów
z geografii
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MATERIAŁY NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Skutecznie uczy, jak udzielić pierwszej pomocy
Dzięki praktycznym i dobrze zilustrowanym przykładom
można w doskonały sposób nauczyć się, jak ratować życie
i zdrowie oraz jak postępować w sytuacjach zagrożenia.
Uzupełnieniem podręcznika jest zeszyt ćwiczeń, który służy
szybszemu utrwaleniu wiedzy i umiejętności.
Treści opracowano tak, aby równomiernie uczyć teorii i
prowadzić zajęcia praktyczne, dzięki czemu wiedza jest
przyswajana dwutorowo, co znakomicie wpisuje się w specyfikę nauczania przedmiotu. Niezbędny także w domu!

E-podręcznik – PDF do kupienia na sklep.wsip.pl

INFORMATYKA
Nauka przez działanie
Podręcznik ukazuje zastosowanie nowoczesnych technologii ITC w życiu codziennym, dzięki czemu uczniowie
poznają praktyczne umiejętności, a nie tylko teorię. Zawiera
liczne zadania, których autorzy położyli nacisk na samodzielną pracę ucznia i sprawdzanie umiejętności informatycznych
w praktyce. Przygotowuje uczniów do świadomego korzystania z nowych technologii.

E-podręcznik – pdf do kupienia na sklep.wsip.pl

DLA UCZNIA

DLA NAUCZYCIELA

Zeszyt ćwiczeń.
Edukacja dla bezpieczeństwa.

63 materiały
z edukacji dla
bezpieczeństwa
102 materiały
z informatyki
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SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

JĘZYK NIEMIECKI
Komunikacja w parze z gramatyką
Podręcznik pokazuje, że języka niemieckiego warto się
uczyć, doskonali poprawną komunikację, zachęca i motywuje. Zawiera wiele przykładów z życia codziennego,
doskonale szkoli umiejętności komunikacyjne. Porusza
tematy bliskie młodzieży, co pozwala na lepsze zaangażowanie uczniów w prowadzoną lekcję. Przygotowuje
do matury na poziomie podstawowym.

E-podręcznik – PDF do kupienia na sklep.wsip.pl
Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Poziom IV.0

Fokus 1

Fokus 2

Fokus 3

Poziom IV.1

Fokus 2

Fokus 3

ABITUR

Podręcznik i repetytorium maturalne
w jednym
Wszystko, czego potrzebujesz, aby dobrze przygotować uczniów do matury – zadania typu egzaminacyjnego, specjalne sekcje poświęcone środkom językowym, treningi wszystkich sprawności, pełne arkusze
egzaminacyjne i dodatkowe zestawy na egzamin
ustny. Teraz zarówno do poziomu podstawowego,
jak i rozszerzonego!

NOWOŚĆ

DLA UCZNIA

Grammatik.
Gramatyka języka
niemieckiego
z ćwiczeniami na
poziomach A1–B2.
Zeszyt ćwiczeń
Fokus.
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DLA NAUCZYCIELA

1200 zadań
z języka
niemieckiego
900 materiałów
z języka
niemieckiego

JĘZYK NIEMIECKI

Kontynuacja? Wybierz najlepszy kurs!
Nowoczesna metodyka i ciekawe treści – to pozytywna motywacja dla uczniów i nauczycieli. Rozwija
umiejętności komunikacyjne, odwołuje się do żywych
i ciekawych dla młodzieży przykładów. Podręcznik
dla uczniów kontynuujących naukę po gimnazjum,
przygotowuje do matury na poziomie podstawowym
i rozszerzonym.

E-podręcznik – PDF do kupienia na sklep.wsip.pl
Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Poziom
podstawowy

Motive – Deutsch
Neu 1

Motive – Deutsch
Neu 2

Motive – Deutsch
Neu 3

Poziom
rozszerzony

Motive – Deutsch
Neu 2

Motive – Deutsch
Neu 3

Motive – Deutsch
Neu 4

Klasa sama w sobie
Znany i lubiany od lat podręcznik, ceniony przez
nauczycieli za tradycyjne, wygodne rozwiązania
i skuteczność w nauce języka. Doskonale porządkuje i utrwala treści, operuje ciekawymi przykładami,
uwzględnia różne poziomy umiejętności uczniów.
Przygotowuje do matury na poziomie podstawowym.

DLA UCZNIA

Grammatik.
Gramatyka języka
niemieckiego
z ćwiczeniami na
poziomach A1–B2.
Zeszyty ćwiczeń.
Motive – Deutch Neu
oraz alles klar Neu.

DLA NAUCZYCIELA

1200 zadań
z języka
niemieckiego
900 materiałów
z języka
niemieckiego
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JĘZYK ROSYJSKI
Nowoczesne nauczanie
Podręcznik kładzie nacisk na posługiwanie się językiem rosyjskim w różnorodnych sytuacjach, zawiera
ciekawe i aktualne treści dostosowane do zainteresowań młodzieży. Dzięki ćwiczeniom o różnym stopniu
trudności umożliwia pracę z uczniami o rozmaitych
uzdolnieniach i dyspozycjach. Powtórki po każdym
rozdziale ułatwiają dobre utrwalenie wiadomości.
Podręcznik nie tylko doskonale przygotowuje do matury na poziomie podstawowym, ale jest też chętnie
wybierany na lektoratach.

E-podręcznik – PDF do kupienia na sklep.wsip.pl

DLA UCZNIA

Zeszyt ćwiczeń Nowy
dialog.
Gramatyka bez
problemu. Gramatyka
języka rosyjskiego.

Zawsze aktualne informacje
oferta WSiP
TELEFON: 801 220 555
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DLA NAUCZYCIELA

260 materiałów
dla nauczyciela

ZAMAWIAJ
WYGODNIE!
www.sklep.wsip.pl

MATURA
Repetytoria i arkusze maturalne ZDASZ.TO stanowią komplet niezbędnych materiałów,
które umożliwią uczniom doskonałe przygotowanie do matury. Repetytoria pomogą
powtórzyć i usystematyzować wiedzę, a arkusze maturalne pozwolą sprawdzić stopień
przygotowania do egzaminu.
POZIOM PODSTAWOWY

Moi uczniowie korzystają już ze znakomitych repetytoriów maturalnych ZDASZ.TO z bezpłatnymi kursami
online do 5 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, chemii, biologii i geografii. Dobrze, że w serii pojawia
się teraz nowość – gotowe zestawy próbnych arkuszy z odpowiedziami, także do fizyki. To najlepsza pomoc
na zakończenie przygotowań do matury!
Marcin Bednarz, nauczyciel z Krakowa

To, czego potrzebujesz,
aby sprawdzić się przed MATURĄ:

PRZYDATNE
WSKAZÓWKI

PRÓBNE
ARKUSZE

ROZWIĄZANIA
I ODPOWIEDZI

W książce znajdziesz
praktyczne informacje
i wskazówki doświadczonych
egzaminatorów, którzy
doskonale wiedzą,
jak możesz zagwarantować
sobie sukces na maturze.

5 przykładowych arkuszy
maturalnych zapewni Ci
sprawdzenie wymaganych
umiejętności. Zadania
są zgodne z wytycznymi
CKE – takie jak
na prawdziwym egzaminie.

Odpowiedzi do każdego
arkusza pozwolą Ci szybko
zorientować się, czego
jeszcze nie umiesz. Dzięki
temu w porę nadrobisz
zaległości i uzyskasz
bardzo dobry wynik!

JĘZYK POLSKI • POZIOM PODSTAWOWY

MATURA

Moi uczniowie korzystają już ze znakomitych repetytoriów maturalnych ZDASZ.TO z bezpłatnymi kursami
online do 5 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, chemii, biologii i geografii. Dobrze, że w serii pojawia
się teraz nowość – gotowe zestawy próbnych arkuszy z odpowiedziami, także do fizyki. To najlepsza pomoc
na zakończenie przygotowań do matury!
Marcin Bednarz, nauczyciel z Krakowa

To, czego potrzebujesz,
aby sprawdzić się przed MATURĄ:

BIOLOGIA • POZIOM ROZSZERZONY

MATEMATYKA • POZIOM PODSTAWOWY

MATURA

MATURA

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

POZIOM ROZSZERZONY

POZIOM ROZSZERZONY

POZIOM ROZSZERZONY

POZIOM ROZSZERZONY

E
DN EM
O MIN WYM
ZGEGZASTWO
Z

Wszystkie publikacje z serii ZDASZ.TO kupisz na www.sklep.wsip.pl

Moi uczniowie korzystają już ze znakomitych repetytoriów maturalnych ZDASZ.TO z bezpłatnymi kursami
online do 5 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, chemii, biologii i geografii. Dobrze, że w serii pojawia
się teraz nowość – gotowe zestawy próbnych arkuszy z odpowiedziami, także do fizyki. To najlepsza pomoc
na zakończenie przygotowań do matury!
Marcin Bednarz, nauczyciel z Krakowa

To, czego potrzebujesz,
aby sprawdzić się przed MATURą:

pRzydATne
wskAzówki

pRóbne
ARkUsze

RozwiązAniA
i odpowiedzi

W książce znajdziesz
praktyczne informacje
i wskazówki doświadczonych
egzaminatorów, którzy
doskonale wiedzą,
jak możesz zagwarantować
sobie sukces na maturze.

5 przykładowych arkuszy
maturalnych zapewni Ci
sprawdzenie wymaganych
umiejętności. Zadania
są zgodne z wytycznymi
CKE – takie jak
na prawdziwym egzaminie.

odpowiedzi do każdego
arkusza pozwolą Ci szybko
zorientować się, czego
jeszcze nie umiesz. Dzięki
temu w porę nadrobisz
zaległości i uzyskasz
bardzo dobry wynik!
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To, czego potrzebujesz,
aby sprawdzić się przed MATURĄ:

PRZYDATNE
WSKAZÓWKI

PRÓBNE
ARKUSZE

ROZWIĄZANIA
I ODPOWIEDZI

PRZYDATNE
WSKAZÓWKI

PRÓBNE
ARKUSZE

ROZWIĄZANIA
I ODPOWIEDZI

5 przykładowych arkuszy
maturalnych zapewni Ci
sprawdzenie wymaganych
umiejętności. Zadania
są zgodne z wytycznymi
CKE – takie jak
na prawdziwym egzaminie.

Odpowiedzi do każdego
arkusza pozwolą Ci szybko
zorientować się, czego
jeszcze nie umiesz. Dzięki
temu w porę nadrobisz
zaległości i uzyskasz
bardzo dobry wynik!

W książce znajdziesz
praktyczne informacje
i wskazówki doświadczonych
egzaminatorów, którzy
doskonale wiedzą,
jak możesz zagwarantować
sobie sukces na maturze.

6 przykładowych arkuszy
maturalnych zapewni Ci
sprawdzenie wymaganych
umiejętności. Zadania
są zgodne z wytycznymi
CKE – takie jak
na prawdziwym egzaminie.

Odpowiedzi do każdego
arkusza pozwolą Ci szybko
zorientować się, czego
jeszcze nie umiesz. Dzięki
temu w porę nadrobisz
zaległości i uzyskasz
bardzo dobry wynik!
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Do matury polecamy
REPETYTORIA z kursami online gratis i ARKUSZE EGZAMINACYJNE:
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Moi uczniowie korzystają już ze znakomitych repetytoriów maturalnych ZDASZ.TO z bezpłatnymi kursami
online do 5 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, chemii, biologii i geografii. Dobrze, że w serii pojawia
się teraz nowość – gotowe zestawy próbnych arkuszy z odpowiedziami, także do fizyki. To najlepsza pomoc
na zakończenie przygotowań do matury!
Marcin Bednarz, nauczyciel z Krakowa

Moi uczniowie korzystają już ze znakomitych repetytoriów maturalnych ZDASZ.TO z bezpłatnymi kursami
online do 5 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, chemii, biologii i geografii. Dobrze, że w serii pojawia
się teraz nowość – gotowe zestawy próbnych arkuszy z odpowiedziami, także do fizyki. To najlepsza pomoc
na zakończenie przygotowań do matury!
Marcin Bednarz, nauczyciel z Krakowa

To, czego potrzebujesz,
aby sprawdzić się przed MATURĄ:

PRZYDATNE
WSKAZÓWKI

PRÓBNE
ARKUSZE

ROZWIĄZANIA
I ODPOWIEDZI

W książce znajdziesz
praktyczne informacje
i wskazówki doświadczonych
egzaminatorów, którzy
doskonale wiedzą,
jak możesz zagwarantować
sobie sukces na maturze.

5 przykładowych arkuszy
maturalnych zapewni Ci
sprawdzenie wymaganych
umiejętności. Zadania
są zgodne z wytycznymi
CKE – takie jak
na prawdziwym egzaminie.

Odpowiedzi do każdego
arkusza pozwolą Ci szybko
zorientować się, czego
jeszcze nie umiesz. Dzięki
temu w porę nadrobisz
zaległości i uzyskasz
bardzo dobry wynik!

Do matury polecamy
REPETYTORIA z kursami online gratis i ARKUSZE EGZAMINACYJNE:

do matury polecamy
RepeTyToRiA z kursami online gratis i ARkUsze eGzAMinACyJne:

Moi uczniowie korzystają już ze znakomitych repetytoriów maturalnych ZDASZ.TO z bezpłatnymi kursami
online do 5 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, chemii, biologii i geografii. Dobrze, że w serii pojawia
się teraz nowość – gotowe zestawy próbnych arkuszy z odpowiedziami, także do fizyki. To najlepsza pomoc
na zakończenie przygotowań do matury!
Marcin Bednarz, nauczyciel z Krakowa

W książce znajdziesz
praktyczne informacje
i wskazówki doświadczonych
egzaminatorów, którzy
doskonale wiedzą,
jak możesz zagwarantować
sobie sukces na maturze.

Do matury polecamy
REPETYTORIA z kursami online gratis i ARKUSZE EGZAMINACYJNE:

Do matury polecamy
REPETYTORIA z kursami online gratis i ARKUSZE EGZAMINACYJNE:
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GEOGRAFIA • POZIOM ROZSZERZONY

MATURA

To, czego potrzebujesz,
aby sprawdzić się przed MATURą:

PRZYDATNE
WSKAZóWKI

PRóbNE
ARKUSZE

ROZWIąZANIA
I ODPOWIEDZI

W książce znajdziesz
praktyczne informacje
i wskazówki doświadczonych
egzaminatorów, którzy
doskonale wiedzą,
jak możesz zagwarantować
sobie sukces na maturze.

5 przykładowych arkuszy
maturalnych zapewni Ci
sprawdzenie wymaganych
umiejętności. Zadania
są zgodne z wytycznymi
CKE – takie jak
na prawdziwym egzaminie.

Odpowiedzi do każdego
arkusza pozwolą Ci szybko
zorientować się, czego
jeszcze nie umiesz. Dzięki
temu w porę nadrobisz
zaległości i uzyskasz
bardzo dobry wynik!
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Moi uczniowie korzystają już ze znakomitych repetytoriów maturalnych ZDASZ.TO z bezpłatnymi kursami
online do 5 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, chemii, biologii i geografii. Dobrze, że w serii pojawia
się teraz nowość – gotowe zestawy próbnych arkuszy z odpowiedziami, także do fizyki. To najlepsza pomoc
na zakończenie przygotowań do matury!
Marcin Bednarz, nauczyciel z Krakowa

To, czego potrzebujesz,
aby sprawdzić się przed MATURĄ:

PRZYDATNE
WSKAZÓWKI

PRÓBNE
ARKUSZE

ROZWIĄZANIA
I ODPOWIEDZI

W książce znajdziesz
praktyczne informacje
i wskazówki doświadczonych
egzaminatorów, którzy
doskonale wiedzą,
jak możesz zagwarantować
sobie sukces na maturze.

5 przykładowych arkuszy
maturalnych zapewni Ci
sprawdzenie wymaganych
umiejętności. Zadania
są zgodne z wytycznymi
CKE – takie jak
na prawdziwym egzaminie.

Odpowiedzi do każdego
arkusza pozwolą Ci szybko
zorientować się, czego
jeszcze nie umiesz. Dzięki
temu w porę nadrobisz
zaległości i uzyskasz
bardzo dobry wynik!

MATEMATYKA • POZIOM ROZSZERZONY

MATURA

Do matury polecamy
REPETYTORIA z kursami online gratis i ARKUSZE EGZAMINACYJNE:

fIZYKA

Wszystkie publikacje z serii ZDASZ.TO kupisz na www.sklep.wsip.pl
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MATURA

Do matury polecamy
REPETYTORIA z kursami online gratis i ARKUSZE EGZAMINACYJNE:

POZIOM ROZSZERZONY
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Dołącz do Klubu Nauczyciela!
KROK

1

Zarejestruj się i załóż konto. W tym celu wejdź
na stronę ucze.pl, kliknij przycisk Dołącz do Klubu,
a następnie wypełnij formularz rejestracyjny*.

DOKUMENTACJA
LEKCJE

KROK

2
KROK

3

Zaloguj się. Jeśli proces rejestracji zakończył się pozytywnie,
wybierz przycisk Zaloguj się. Następnie wpisz login (adres
e-mail użyty w trakcie rejestracji) oraz hasło.
Wyszukaj zasoby edukacyjne. W Klubie Nauczyciela możesz wyszukiwać materiały na wiele sposobów, np. wybierać
je z rozwijanego menu w górnej części strony głównej**.

OCENIANIE
POMOCE
DIAGNOSTYKA

KROK

4

Pobieraj materiały. Kiedy znajdziesz
interesujący Cię materiał, przejdź na
jego stronę i kliknij przycisk Pobierz.

MULTIMEDIA

Oferta edukacyjna dla szkoły ponadgimnazjalnej
* Jeśli masz już konto w innym serwisie WSiP, np. ucze.pl, klasowki.pl lub starej wersji WSiPnet.pl, wystarczy, że się zalogujesz. Jeśli nie pamiętasz hasła, skorzystaj z opcji Przypomnij hasło.
** Kod szkoły otrzymasz od dyrektora Twojej placówki.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
pod nr KRS 0000595068, NIP 5272605292,
kapitał zakładowy w wysokości 32.050.400 złotych (wpłacony w całości).
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