ENCYKLOPEDIE
Encyklopedia szkolna - chemia
Encyklopedia Chemia to publikacja, która zawiera wszystkie
najistotniejsze wiadomości z chemii, wymagane podczas nauki w szkole.
Została napisana językiem prostym i przystępnym, zrozumiałym dla
każdego ucznia. Pozycja zawiera wszystkie najważniejsze wzory, reakcje,
definicje, biografie ludzi nauki, dodatek encyklopedyczny oraz starannie
opracowany indeks, ułatwiający poruszanie się po książce. Zakres
wiadomości obejmuje podstawę programową, często też wykracza poza
podstawowe zagadnienia, dając możliwość pogłębiania wiedzy.
Encyklopedia Chemia jest doskonałą propozycją dla uczniów
przygotowujących się na bieżąco do sprawdzianu lub odpowiedzi, jak
również do maturzystów oraz kandydatów na studia. Serdecznie
polecamy!
Format: 17 x 24,5 cm, liczba stron: 568, oprawa: twarda.

Zobacz więcej:
klik, klik, klik

56 PUNKTÓW

Encyklopedia szkolna - biologia
Pełen zakres wiadomości wymaganych w szkole. Teksty łatwe do
zapamiętania. Zgodne z programem i wymaganiami nauczycieli.
Atrakcyjne wykresy, tabele, ilustracje. Encyklopedia jest doskonałą
propozycją dla uczniów przygotowujących się na bieżąco do
sprawdzianu lub odpowiedzi, jak również do maturzystów oraz
kandydatów na studia.
Zobacz więcej: klik, klik, klik
Format: 17 x 24,5 cm, liczba stron: 632, oprawa: twarda .

56 PUNKTÓW

Encyklopedia szkolna – fizyka z astronomią
Encyklopedia Fizyka z Astronomią to publikacja, której brakowało
na rynku wydawnictw edukacyjnych. Jest to pierwsze tak
całościowe, kompletne i rzetelne opracowanie materiału z fizyki z
elementami astronomii z zakresu szkolnego, często poszerzane o
dodatkowe informacje i ciekawostki. Dodatkowym atutem pozycji
jest dodatek encyklopedyczny zawierający wszystkie podstawowe
wiadomości, wykresy, wzory i zestawienia, tak pomocne przy
pogłębianiu wiedzy.
Encyklopedia Fizyka z Astronomią jest doskonałą propozycją dla
uczniów przygotowujących się na bieżąco do sprawdzianu lub
odpowiedzi, jak również do maturzystów oraz kandydatów na
studia.
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Zobacz więcej: klik, klik, klik

Format: 17 x 24,5 cm,
liczba stron: 512,
oprawa: twarda

56 PUNKTÓW

ENCYKLOPEDIE
Encyklopedia szkolna - geografia
Pełen zakres wiadomości wymaganych w szkole. Teksty łatwe do
zapamiętania. Zgodne z programem i wymaganiami nauczycieli.
Niezbędne tabele, zestawienia, mapy i wykresy. Encyklopedia jest
doskonałą propozycją dla uczniów przygotowujących się na bieżąco
do sprawdzianu lub odpowiedzi, jak również do maturzystów oraz
kandydatów na studia.
Zobacz więcej: klik, klik, klik
Format: 17 x 24,5 cm, liczba stron: 680, oprawa: twarda.

56 PUNKTÓW

Encyklopedia szkolna - historia
Pełen zakres wiadomości wymaganych w szkole. Teksty łatwe do
zapamiętania. Zgodne z programem i wymaganiami nauczycieli.
Atrakcyjne wykresy, tabele, ilustracje. Niezbędne tabele,
zestawienia, mapy i wykresy. Encyklopedia jest doskonałą
propozycją dla uczniów przygotowujących się na bieżąco do
sprawdzianu lub odpowiedzi, jak również do maturzystów oraz
kandydatów na studia.
Zobacz więcej: klik, klik, klik
Format: 17 x 24,5 cm, liczba stron: 632, oprawa: twarda .
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Encyklopedia szkolna – matematyka
Pełen zakres wiadomości wymaganych w szkole
Teksty łatwe do zapamiętania

Zgodne z programem i wymaganiami nauczycieli
Atrakcyjne wykresy, tabele, ilustracje
Encyklopedia
jest doskonałą propozycją dla uczniów
przygotowujących się na bieżąco do sprawdzianu lub odpowiedzi,
jak również do maturzystów oraz kandydatów na studia.
Zobacz więcej: klik, klik, klik
Format: 17 x 24,5 cm, liczba stron: 632, oprawa: twarda .
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REPETYTORIA
Repetytorium - szkoła podstawowa. Chemia
Chemia to dziedzina, która wymaga od ucznia zaangażowania
i skupienia. Repetytorium - szkoła podstawowa - chemia to książka, która
zawiera wszystkie informacje potrzebne do opanowania wiedzy z zakresu
chemii w szkole podstawowej. Kolejne działy publikacji w sposób
kompleksowy i przejrzysty prezentują wszystkie objęte podstawą
programową zagadnienia.
Treść książki ujęta jest w kolorową i uporządkowaną szatę
graficzną. Repetytorium zawiera liczne schematy, tabele i grafiki. Do części
teoretycznych dołączone są zadania oraz sposoby ich rozwiązania,
ułatwiające radzenie sobie z podobnymi ćwiczeniami w przyszłości. Dzięki
znacznikowi „pewniak na teście” łatwe do przewidzenia stają się treści,
które mogą pojawić się na teście lub sprawdzianie. Polecamy!

Format: 17 x 24,5 cm
liczba stron: 232
oprawa: miękka

Zobacz więcej: klik, klik, klik, klik, klik

40 PUNKTÓW

Repetytorium - szkoła podstawowa.
Biologia
Repetytorium - szkoła podstawowa - biologia to najnowsza publikacja,
która umożliwi uczniowi skuteczne opanowanie zagadnień zawartych
w podstawie programowej. Sprawdzi się zarówno w bieżącej nauce,
jak i w przypadku szybkich powtórek.
Książka zawiera nie tylko dobrze opracowaną teorię, ale także liczne
rysunki, zdjęcia, schematy i tabele, które prezentują niezbędną wiedzę
w interesującej formie. Wszystkie elementy zostały ujęte
w przemyślaną i kolorową szatę graficzną. Odpowiednie treści
są oznaczone symbolem „pewniak na teście”, który wskazuje
te tematy, jakie najprawdopodobniej pojawią się na testach
i sprawdzianach. Polecamy!

Format: 17 x 24,5 cm
liczba stron: 288
oprawa: miękka

Zobacz więcej: klik, klik, klik, klik, klik
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REPETYTORIA
Repetytorium - szkoła podstawowa.
Fizyka
Fizyka to jeden z przedmiotów uznawanych przez wielu uczniów
za niełatwy do opanowania. Repetytorium - szkoła podstawowa fizyka to jedna z najnowszych publikacji, która pomoże zrozumieć
prawa rządzące otaczającym nas światem.
Treść książki pokrywa się z wymaganiami programowymi. Wszystkie
działy zawierają części teoretyczne, napisane w sposób ułatwiający
zrozumienie prezentowanych zagadnień. Do każdego tematu zostały
dołączone zadania wraz z proponowanymi sposobami ich rozwiązania.
Na marginesach uczeń znajdzie komentarze i wskazówki, które krok
po kroku wyjaśniają obliczenia.
Dodatkowymi zaletami publikacji są czytelna i nowoczesna szata
graficzna oraz liczne schematy, wykresy i grafiki ilustrujące treść.
Atutem jest także znaczek „pewniak na teście”, dzięki któremu uczeń
wie, jakie zagadnienia pojawią się podczas następnego sprawdzianu
czy testu. Polecamy!

Zobacz więcej:
klik, klik, klik, klik, klik
Format: 17 x 24,5 cm
liczba stron: 288
oprawa: miękka
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Repetytorium - szkoła podstawowa.
Geografia
Przedstawiamy najnowszą publikację do nauki geografii, skierowaną
do uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej. Repetytorium - szkoła
podstawowa - geografia to książka idealna do korzystania na co dzień,
jak i do powtórek przed klasówką czy sprawdzianem. Jest
w pełni zgodna z podstawą programową, zawiera wszystkie wymagane
działy tematyczne, a materiał został przedstawiony językiem
zrozumiałym i przystępnym także dla uczniów młodszych klas.
Kolorowa, nowoczesna oprawa graficzna, liczne tabele, schematy,
wykresy, bogaty materiał zdjęciowy i ilustracyjny, wyszczególnienie
ważnych definicji pomagają w szybkiej i bezproblemowej nauce,
jednocześnie sprawiają, że jest ona łatwa i przyjemna.
Są tutaj także zadania wraz z rozwiązaniami. Pomocny jest też znaczek
„pewniak na teście”, zwracający uwagę na treści, które
najprawdopodobniej pojawią się na sprawdzianach. Polecamy!
Zobacz więcej: klik, klik, klik, klik, klik
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Format: 17 x 24,5 cm
liczba stron: 316
oprawa: miękka

40 PUNKTÓW

TABLICE
Tablice chemiczne
•
•
•
•
•

Przejrzysty układ
Niezastąpione na lekcji i w
domu
Zgodne z potrzebami uczniów
i wymaganiami nauczycieli
Gwarancja sukcesu
Wydanie polecane przez
nauczycieli
Zobacz więcej: klik, klik, klik
Format: 14,5 x 20,5 cm,
liczba stron: 112,
oprawa: zeszytowa.

11 PUNKTÓW

Tablice biologiczne
•
•
•
•
•

Przejrzysty układ
Niezastąpione na lekcji i w
domu
Zgodne z potrzebami uczniów
i wymaganiami nauczycieli
Gwarancja sukcesu
Wydanie polecane przez
nauczycieli
Zobacz więcej: klik, klik, klik
Format: 14,5 x 20,5 cm,
liczba stron: 136,
oprawa: zeszytowa.

11 PUNKTÓW
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TABLICE
Tablice fizyczne
z astronomią
•
•
•
•
•

Przejrzysty układ
Niezastąpione na lekcji i w domu
Zgodne z potrzebami uczniów i
wymaganiami nauczycieli
Gwarancja sukcesu
Wydanie polecane przez
nauczycieli
Zobacz więcej: klik, klik, klik

Format: 14,5 x 20,5 cm,
liczba stron: 64,
oprawa: zeszytowa.
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Tablice matematyczne
•
•
•
•
•

Przejrzysty układ
Niezastąpione na lekcji i w domu
Zgodne z potrzebami uczniów i
wymaganiami nauczycieli
Gwarancja sukcesu
Wydanie polecane przez
nauczycieli
Zobacz więcej: klik, klik, klik
Format: 14,5 x 20,5 cm,
liczba stron: 88,
oprawa: zeszytowa.
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