
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.

Zobacz więcej: klik, klik, klik

Format: 17 x 24,5 cm 
liczba stron: 568 
oprawa: twarda.

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.

Zobacz więcej: klik, klik, klik

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

56 PUNKTÓW
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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

2

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. 56 PUNKTÓW

Wielka gramatyka języka angielskiego
to książka niezbędna każdemu uczniowi, który chce mieć dobre
oceny z języka angielskiego i żadnych problemów z klasówkami,
testami czy egzaminem.

Zawiera przegląd wszystkich zagadnień gramatycznych,
przedstawionych zwięźle, prosto i zrozumiale, z łatwymi do
zapamiętania i sensownie objaśnionymi przykładami. Są tutaj
informacje o czasach gramatycznych i ich zastosowaniu, okresach
warunkowych, stronie biernej, czasownikach modalnych,
najważniejsze czasowniki nieregularne ze wszystkimi formami, a
także tematy związane z częściami mowy.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3

liczba stron: 96, oprawa: zeszytowa, format: 145 x 205 mm. 21 PUNKTÓW

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.

56 PUNKTÓW
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REPETYTORIA
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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.

Zobacz wewnątrz: klik, okładka

liczba stron: 228
Oprawa: miękka

format: 170 x 245 mm

45 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.

Zobacz wewnątrz: klik, okładka

liczba stron: 296
Oprawa: miękka

format: 170 x 245 mm

45 PUNKTÓW
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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.

Zobacz wewnątrz: 
klik, okładka

liczba stron: 288
Oprawa: miękka

format: 170 x 245 mm

45 PUNKTÓW

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.

Zobacz wewnątrz: 
klik, okładka

liczba stron: 316
Oprawa: miękka

format: 170 x 245 mm

45 PUNKTÓW
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TABLICE

Tablice: matematyka, fizyka z astronomią, 
chemia, geografia, biologia 

Książka doskonale sprawdza się podczas samodzielnej nauki, gdy 
trzeba szybko sprawdzić lub zdobyć konkretne informacje i dane, 
jak również w czasie pracy na lekcjach, pisania zadań, czy 
powtórkach do egzaminów, matury. Zawiera bowiem 
kompleksowy zestaw wiadomości z zakresu nauk ścisłych, który 
jest potrzebny uczniom na każdym poziomie szkoły - połączono 
wiadomości z matematyki, fizyki z astronomią, chemii, biologii 
oraz geografii.

Wszystkie najważniejsze informacje znajdują się w jednej książce, 
co sprawia, że nie ma potrzeby korzystania z kilku różnych 
publikacji. Solidne opracowanie, wysoki poziom merytoryczny, 
bardzo dobry dobór informacji - bez przeładowania książki 
niepotrzebnymi treściami - sprawia, że to pozycja idealna dla 
każdego ucznia. 

Zobacz więcej: okładka, spistreści1

5

liczba stron: 504
Oprawa: twarda

format: 170 x 240 mm

40 PUNKTÓW

Tablice: literatura polska, wiedza o 
literaturze, wiedza o języku, historia, 

język angielski, język niemiecki

Tablice to jedyna publikacja na rynku wydawnictw edukacyjnych,
łącząca tablice z języka polskiego, wiedzy o literaturze i języku,
historii oraz języków obcych. Każdy humanista powinien posiadać
informacje z tego zakresu. Książka daje możliwość odnalezienia
wiadomości z historii, literatury, czy nauki o języku – wszystko
znajduje się w jednej książce.

Idealna książka jest do nauki w domu, podczas pisania
wypracowań, rozwiązywania zadań maturalnych, samodzielnego
pogłębiania wiedzy oraz przy powtórkach. Dobór treści, solidne
przygotowanie merytoryczne oraz przyjemny układ tablic,
sprawia, iż jest to pozycja godna polecenia dla uczniów na
każdym poziomie szkoły.

Zobacz więcej: okładka, spistreści2

liczba stron: 488
Oprawa: twarda

format: 170 x 240 mm

40 PUNKTÓW
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VADEMECUM
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Vademecum Matura - język polski

Vademecum Matura - język polski to książka zawierająca całość materiału potrzebnego do
przygotowania się do matury w jej aktualnie obowiązującej formule. Jest zgodna z
obowiązującą podstawą programową (matura 2021) i zawiera materiał zarówno z poziomu
podstawowego, jak i rozszerzonego, a także dział Wiedza o języku.

Co ważne, książka ta nie została przeładowana niepotrzebnymi informacjami, a zawarte w 
niej treści zaprezentowano przystępnym, zrozumiałym językiem. Tam, gdzie było to możliwe, 
zostały zastosowane ułatwiające naukę formy tabelek, wykresów, diagramów. Najważniejsze 
pojęcia wyróżniono wyraźnymi ramkami. W tekście wskazano też za pomocą oznaczeń 
graficznych lektury i zagadnienia, które w ostatnich latach pojawiły się na maturze.

Vademecum Matura - język polski jest doskonałą pomocą nie tylko dla tegorocznych 
maturzystów poziomu podstawowego i rozszerzonego, ale także dla uczniów młodszych klas 
liceum, którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć 
materiał.

Znaczek pewniak na teście wskazuje treści, które ze szczególnym prawdopodobieństwem 
pojawią się na teście lub sprawdzianie.

Zobacz więcej: klik, klik, klik

liczba stron: 584
typ oprawy: oprawa zintegrowana

format: 170 x 245 mm

64 PUNKTY
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VADEMECUM
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Vademecum Matura - język angielski

Vademecum Matura - język angielski to książka zawierająca całość materiału potrzebnego do
przygotowania się do matury w jej aktualnie obowiązującej formule. Jest zgodna z
obowiązującą podstawą programową (matura 2021) i zawiera materiał dotyczący zarówno
egzaminu ustnego, jak pisemnego.

Vademecum zawiera część dotyczącą egzaminu maturalnego wraz z podpowiedziami, na co
zwrócić szczególną uwagę w trakcie przygotowań, zadania każdego typu obowiązującego na
egzaminie maturalnym oraz bogaty słowniczek tematyczny. Do zadań dołączono klucz
odpowiedzi, umożliwiający sprawdzenie swoich wyników. Książka zawiera też płytę z
nagraniami do zadań dotyczących rozumienia tekstu ze słuchu. Druga część repetytorium to
wyczerpujący dział gramatyczny, również z szeroką bazą zadań.

Vademecum Matura - język angielski to doskonała pomoc zarówno dla maturzystów, jak i dla
uczniów młodszych klas liceum, którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub
odpowiedzi albo powtórzyć materiał.

Zobacz więcej: klik, klik, klik

liczba stron: 248
typ oprawy: oprawa zintegrowana

format: 170 x 245 mm

64 PUNKTY
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VADEMECUM
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Vademecum Matura - matematyka

Vademecum Matura - matematyka zawiera całość materiału niezbędnego do przygotowania
się do matury w jej aktualnie obowiązującej formule. Jest zgodne z obowiązującą podstawą
programową (matura 2021) i zawiera zagadnienia zarówno z poziomu podstawowego, jak i
rozszerzonego. Każdy poziom zawarto w osobnej części książki, aby ułatwić korzystanie z niej.

Wszystkie zadania w repetytorium zostały opatrzone szczegółowymi informacjami, jak je
rozwiązać, wraz z tłumaczeniem rozwiązania krok po kroku. Komentarze na marginesach
wskazują szczególnie ważne momenty w działaniach i objaśniają opisywane czynności. Tam,
gdzie jest to potrzebne, zadaniom towarzyszą czytelne i wyraźne rysunki. Każdy dział
poprzedzono potrzebnymi informacjami teoretycznymi i użytecznymi wskazówkami.
Najważniejsze pojęcia wyróżniono ramkami. W tekście wskazano też za pomocą oznaczeń
graficznych tematy i zagadnienia, które w ostatnich latach pojawiły się na maturze.

Vademecum Matura - matematyka jest doskonałą pomocą zarówno dla tegorocznych
maturzystów poziomu podstawowego i rozszerzonego, jak dla uczniów młodszych klas
liceum, którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć
materiał.

Znaczek pewniak na teście wskazuje zadania takiego typu, jaki ze szczególnym
prawdopodobieństwem pojawi się na teście lub sprawdzianie.

Zobacz więcej: klik, klik, klik

liczba stron: 440
typ oprawy: oprawa zintegrowana

format: 170 x 245 mm

64 PUNKTY
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VADEMECUM
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Vademecum Matura - chemia

Vademecum Matura - chemia to książka zawierająca kompletny materiał niezbędny do
przygotowania się do matury w jej aktualnie obowiązującej formule. Jest zgodna z
obowiązującą podstawą programową (matura 2021) i zawiera także zagadnienia z klasy I,
które pojawiają się w podstawie programowej po raz pierwszy.

Zadania opatrzono szczegółowymi informacjami, jak je rozwiązać, wraz z tłumaczeniem
rozwiązania krok po kroku. Również w zadaniach zamkniętych pokazano prawidłowe
odpowiedzi. Komentarze na marginesach wskazują szczególnie ważne kwestie i objaśniają
trudniejsze czynności. Tam, gdzie jest to potrzebne, zadaniom towarzyszą czytelne i wyraźne
rysunki. Informacje teoretyczne przedstawiono przystępnym, zrozumiałym językiem.
Pomocne są liczne dokładne rysunki, ilustrujące ważne zagadnienia. Najważniejsze pojęcia
wyróżniono wyraźnymi ramkami. W tekście wskazano też za pomocą oznaczeń graficznych
tematy i zagadnienia, które w ostatnich latach pojawiły się na maturze.

Vademecum Matura - chemia to doskonała pomoc zarówno dla tegorocznych maturzystów,
jak dla uczniów młodszych klas, którym zależy na szybkiej, bezproblemowej nauce i dobrych
ocenach.
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Vademecum Matura - biologia

Vademecum Matura - biologia to książka zawierająca całość materiału potrzebnego do
przygotowań do matury w jej aktualnie obowiązującej formule. Jest zgodna z obowiązującą
podstawą programową (matura 2021), uwzględnia też treści z klasy I, które dodatkowo
oznaczono graficznie.

Książka prezentuje wyłącznie ważne i potrzebne informacje, bez faktów
ponadprogramowych, a pracę z nią ułatwia przystępny, zrozumiały język. Wprowadzono
liczne tabelki, wykresy, wyliczenia, diagramy, rysunki, zdjęcia. Najważniejsze definicje
wyróżniono wyraźnymi ramkami. Oznaczeniami graficznymi wyróżniono tematy i
zagadnienia, które pojawiły się na maturze w ostatnich latach.

Vademecum Matura - biologia jest doskonałą pomocą zarówno dla osób, które podjęły
decyzję o wyborze biologii jako przedmiotu maturalnego, jak dla uczniów pierwszej klasy
liceum, którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć
materiał.
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