
Repetytorium – 2023 angielski. 

Książka zawiera wszystkie potrzebne na egzaminie
wiadomości. Słownictwo zebrano w wygodne do nauki działy
tematyczne, a do każdego z nich przygotowane zostały
zadania dokładnie takie, jakie pojawią się na egzaminie.
Gramatyka jest opisana w sposób przejrzysty, logiczny
i przyjazny, a liczne ćwiczenia pomagają utrwalić zdobyte
wiadomości. W książce znajdują się odpowiedzi do wszystkich
zadań.

Zobacz więcej: klik1

liczba stron: 240, format: 20,5 x 29 cm

Egzamin ósmoklasisty

Repetytorium – 2023 język polski. 

Repetytorium prezentuje cały wymagany na egzaminie
materiał. Przygotowano omówienia lektur obowiązkowych
z klas 7-8 - przy każdej lekturze uczeń znajdzie profesjonalne
opracowanie tekstu, streszczenie, charakterystyki bohaterów,
motywy pomocne przy pisaniu wypracowania, zestawienie
najważniejszych wątków, problemów i nawiązań.

Zobacz więcej: klik1

liczba stron: 208, format: 20,5 x 29 cm
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40 PUNKTÓW

Repetytorium – 2023 matematyka. 

Książka zawiera cały wymagany na egzaminie materiał,
a wszystkie tematy oprócz przystępnie przedstawionych
zagadnień teoretycznych zawierają mnóstwo przykładów
i zadań, a wśród nich precyzyjne pewniaki na teście,
skonstruowane dokładnie tak, jak zadania, z którymi uczeń
styka się na co dzień na testach i sprawdzianach oraz z jakimi
zetknie się na egzaminie.

Zobacz więcej: klik1

liczba stron: 232, format: 20,5 x 29 cm

40 PUNKTÓW
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https://www.greg.pl/ksiazki/_www/e8a/
https://www.greg.pl/ksiazki/_www/e8p/
https://www.greg.pl/ksiazki/_www/e8m/


Fizyka – 2023.

Fizyka to jeden z przedmiotów uznawanych przez wielu uczniów 
za niełatwy do opanowania. 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.
Zobacz więcej: klik1
liczba stron: 288, format: 17 x 24,5 cm

Repetytoria
Biologia – 2023.

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 więcej: klik1
liczba stron: 308, format: 17 x 24,5 cm
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Chemia – 2023.

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. 
Zobacz więcej: klik1
liczba stron: 228, format: 17 x 24,5 cm 50 PUNKTÓW

50 PUNKTÓW

https://www.greg.pl/ksiazki/_www/rpf/
https://www.greg.pl/ksiazki/_www/rpb/
https://www.greg.pl/ksiazki/_www/rpc/


Repetytorium maturzysty – chemia.

Zadania w repetytorium opatrzono szczegółowymi informacjami, 
jak je rozwiązać, wraz z tłumaczeniem rozwiązania krok po kroku. 
Również w zadaniach typu testowego pokazano prawidłowe 
odpowiedzi. Dzięki temu można prześledzić tok myślenia przy 
pracy, a także sprawdzić poprawność wykonywanych samodzielnie 
działań. 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, z dbałością o proste do zrozumienia ujęcie nawet 
najbardziej skomplikowanych zagadnień.
Zobacz więcej: klik1

liczba stron: 360, format: 16,5 x 23,5 cm

Repetytoria
Geografia – 2023.

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.
Zobacz więcej: klik1
liczba stron: 340, format: 17 x 24,5 cm
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Repetytorium maturzysty – biologia.

Książka ta prezentuje wyłącznie ważne i potrzebne informacje, bez 
faktów ponadprogramowych, a przyswojenie zawartych w niej 
treści ułatwia przystępny, zrozumiały język. Wszędzie, gdzie było 
to możliwe, zastosowano przyspieszające naukę rozwiązania 
graficzne - tabelki, wykresy, wyliczenia, diagramy. Najważniejsze 
definicje wyróżniono wyraźnie widocznymi na stronie ramkami. 
Wielkim atutem książki jest znaczek "pewniak na teście", 
wskazujący treści, które z największym prawdopodobieństwem 
pojawią się na klasówce, sprawdzianie czy egzaminie. Teraz 
książka po raz pierwszy w odświeżonej, nowoczesnej i kolorowej 
szacie graficznej!
Zobacz więcej: klik1
liczba stron: 444, format: 16,5 x 23,5 cm 50 PUNKTÓW

50 PUNKTÓW

https://www.greg.pl/ksiazki/_www/rlc/
https://www.greg.pl/ksiazki/_www/rpg/
https://www.greg.pl/ksiazki/_www/rlb/


MATURA 2023

Język polski – egzamin pisemny 

Publikacja powstała z myślą o uczniach, którzy zdają maturę 
w 2023 roku. Cały zawarty w niej materiał jest zgodny 
z aktualnymi wymaganiami przedmiotowymi. Książka 
zawiera wszystkie niezbędne wiadomości, nie jest 
przeładowana zbędnymi treściami, a jej język jest zwięzły i 
zrozumiały. 
W repetytorium uczeń znajdzie omówienia wszystkich epok 
literackich oraz streszczenia i omówienia lektur szkolnych 
z poziomu podstawowego. Repetytorium zawiera też 
materiały, które pomogą w tworzeniu wypowiedzi 
pisemnych - motywy do wypracowań maturalnych. Książka 
przybliży formułę egzaminu pisemnego z języka polskiego. 
W repetytorium ujęte zostały przykładowe arkusze 
maturalne z języka polskiego wraz z kluczem. Zrozumienie 
zasad przyznawania punktów za udzielane odpowiedzi jest 
bardzo cenną umiejętnością! Kolorowa, czytelna 
i przejrzysta szata graficzna repetytorium ułatwi naukę.

Zobacz więcej: klik1

liczba stron: 372, format: 20,5 x 29 cm

4

Język polski – egzamin ustny 

Repetytorium maturalne przygotowujące do egzaminu 
ustnego w nowej formule. W książce uczeń znajdzie gotowe 
odpowiedzi na wszystkie pytania CKE. Wypowiedzi zostały 
przygotowane z najwyższą dbałością o poziom 
merytoryczny i zawierają wszystkie niezbędne informacje 
pozwalające udzielić pełnej i poprawnej odpowiedzi na 
pytania egzaminatora. Odpowiedzi są napisane 
zrozumiałym językiem, co czyni je łatwymi do 
zapamiętania. Dodatkowo repetytorium zawiera inne 
przydatne dla ucznia materiały - omówienia motywów 
literackich i krótki poradnik, jak sformułować dobrą 
wypowiedź ustną. Repetytorium ma przejrzystą i 
nowoczesną szatę graficzną ułatwiającą korzystanie i naukę. 
Książka została przygotowana przez sprawdzonych 
nauczycieli - to pewne i polecane przez specjalistów źródło 
wiedzy!

Zobacz więcej: klik1
liczba stron: 472, format: 20,5 x 29 cm 80 PUNKTÓW

80 PUNKTÓW

https://www.greg.pl/ksiazki/_www/map/
https://www.greg.pl/ksiazki/_www/mapu/


MATURA 2023

Matematyka

Repetytorium zawiera cały obowiązkowy materiał 
niezbędny do zdania matury. Na początku każdego działu 
znalazły się informacje wstępne - teoria, która pomoże w 
starciu z praktyką. Każdemu zadaniu towarzyszy pełne 
rozwiązanie i liczne komentarze umieszczone na 
marginesach, które krok po kroku tłumaczą sposób 
postępowania, dzięki czemu można prześledzić tok 
myślenia lub drobiazgowo sprawdzić własne rozwiązanie. 
Taki tryb nauki znacząco ułatwia późniejszą pracę 
samodzielną. Oprócz komentarzy bocznych w książce 
znajdują się liczne porady dla rozwiązujących zadania oraz 
wskazówki dotyczące matury. W przygotowaniu do 
egzaminu dojrzałości pomogą także zawarte w 
repetytorium zadania z poprzednich lat oraz przykładowe 
arkusze z kluczem odpowiedzi. Atutem książki jest kolorowa 
i czytelna szata graficzna ułatwiająca naukę. Do 
wymagających tego rozwiązań zadań lub tam, gdzie ułatwi 
to naukę, zastosowano wyraźne rysunki, wykresy lub 
tabele.
Zobacz więcej: klik1
liczba stron: 288, format: 20,5 x 29 cm

Język angielski

Repetytorium jest dostosowane do wymagań maturalnych 
obowiązujących od 2023 roku. Zawiera wszystkie 
informacje niezbędne do zdania egzaminu, zarówno części 
pisemnej, jak i ustnej. W książce uczeń odnajdzie wszystkie 
obowiązkowe typy zadań wraz z kluczem odpowiedzi, w 
tym również zadania z nagraniami. Pierwsza część 
repetytorium dotyczy środków leksykalnych podzielonych 
na tematyczne działy tematyczne. W dalszej części uczeń 
odnajdzie materiały dotyczące przygotowania do ustnej 
części egzaminu oraz do części pisemnej, zarówno na 
poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Trzecia część 
repetytorium składa się z przykładowych zestawów zdań z 
matury ustnej i dwóch arkuszy egzaminacyjnych. Pracę z 
książką ułatwi także fakt, że w słówkach została zapisana 
ich uproszczona wymowa - uczeń od razu będzie wiedział, 
jak wymówić nowe słówka podczas późniejszej rozmowy z 
egzaminatorem. 

Zobacz więcej: klik1
liczba stron: 320, format: 20,5 x 29 cm
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