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Materiały edukacyjne do języków obcych PWN dla przedszkolaków, to:

  filmy animowane i ćwiczenia interaktywne
  piosenki, wierszyki, gry i zabawy 

  materiały dydaktyczne ze scenariuszami lekcji, pacynkami, 
układankami, kartami obrazkowymi i plakatami

Niech pierwsza przygoda z językiem obcym 
będzie doskonałą zabawą!

ABCDeutsch Memo i przedszkolaki Mini Bingo!

Wyjątkowa seria do 
języka angielskiego z 

filmami animowanymi!

Nowatorska seria do  języka 
angielskiego z ćwiczeniami 

interaktywnymi!

Hello STARTER
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Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce katalog publikacji Wydawnictwa Szkolnego 
PWN do nauki języków obcych. Nasze publikacje zostały opracowane 
przez doświadczony zespół redakcyjny we współpracy z ekspertami 
w dziedzinie nauczania języków obcych.

Rok 2016 jest dla nas wyjątkowy. W tym roku PWN obchodzi jubile-
usz 65-lecia istnienia. Pod egidą PWN zrealizowane zostały najpoważ-
niejsze przedsięwzięcia wydawnicze współczesnej Polski – publikacja 
Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN, Wielkiej Encyklopedii PWN, 
encyklopedii tematycznych, serii słowników obcojęzycznych. PWN 
to marka znana pokoleniom Polaków i kojarzona z najwyższą jako-
ścią publikacji. Czerpiąc z bogatych doświadczeń realizujemy misję 
dostarczania wiarygodnej wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań edu-
kacyjnych, które ułatwiają naukę przez całe życie. Wszystkie podręcz-
niki, które prezentujemy Państwu w naszym katalogu, przygotowali-
śmy ze szczególną starannością – z troską o potrzeby uczniów i ocze-
kiwania nauczycieli.

Przedstawiamy ofertę publikacji do nauki języka angielskiego, nie-
mieckiego, francuskiego, rosyjskiego oraz języka łacińskiego na rok 
szkolny 2016/2017. Nasze podręczniki są zgodne z wymaganiami 
ustawy o systemie oświaty i uzyskały akceptację Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Podręczniki wieloletnie oraz materiały ćwiczeniowe Wydawnictwa Szkolnego PWN do nauki języ-
ków obcych dla szkół podstawowych i gimnazjów można nabyć w ramach dotacji celowej.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę także na publikacje uzupełniające do nauki języków obcych, będące dodat-
kowym źródłem materiałów oraz cenną pomocą w efektywnym opanowaniu języka obcego. Szczególny na-
cisk kładziemy na pomoc uczniom w przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów – w tym roku rozszerzamy 
naszą ofertę o publikacje z arkuszami egzaminacyjnymi do egzaminu gimnazjalnego z języka rosyjskiego oraz 
do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Wśród naszych propozycji publikacji uzupełniających znajdą Państwo: gramatyki, leksykony, publikacje kultu-
ro- i realioznawcze, a także zeszyty zawierające słownictwo, przydatne zwroty i wyrażenia oraz wzorce wypo-
wiedzi w różnych językach.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacjami Wydawnictwa Szkolnego PWN do nauki języków obcych 
na rok szkolny 2016/2017.

Dorota Twarowska 

Prezes Zarządu
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Dowiedz się więcej na wszpwn.pl:

 y informacje i opisy
 y fragmenty z podręcznika i materiałów 
ćwiczeniowych

 y nagrania

Język niemiecki   Szkoła podstawowa 1–3

ABCDeutsch. Nowa edycja
ich und du. Nowa edycja

Materiały dydaktyczne online
www.akademiaPWN.pl

Lernen durch Spielen

Popularne, lubiane przez uczniów i nauczycieli serie 
podręczników do klas 1-3 szkoły podstawowej. Nauka 
z misiem Theo i jego przyjaciółmi rozwija harmonijnie 
wszystkie sprawności językowe, prowadząc uczniów 
do poziomu A1 według Europejskiego Systemu Opi-
su Kształcenia Jezykowego. Obie serie uwzględniają 
naturalne potrzeby dzieci w wieku wczesnoszkolnym 
i zalecane metody pracy z nimi.

 y Wierszyki, piosenki, zabawy i gry – uatrakcyjniają lek-
cje i łączą naukę z zabawą.

 y Słowniczek obrazkowy – ułatwia powtórzenie i utrwa-
lenie słownictwa.

 y Przedstawienia teatralne – pozwalają dzieciom wyko-
rzystać w praktyce nabyte umiejętności, nabrać pew-
ności siebie i przede wszystkim doskonale się bawić. 

 y Materiały ćwiczeniowe – zawierają zestaw ćwiczeń 
systematyzujących i utrwalających zdobytą wiedzę 
w formie kolorowanek, krzyżówek i rebusów.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zo-
stały dostosowane do znowelizowanej 
w 2014 roku ustawy o systemie oświaty 
oraz dopuszczone przez MEN do użytku 
szkolnego.

MEN 415/1/2012/2015

MEN 415/2/2012/2015 MEN 33/2/2009/2015

MEN sprawdź na wszpwn.pl MEN sprawdź na wszpwn.pl

MEN 33/1/2009/2015
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Język niemiecki   Szkoła podstawowa 4–6
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ich und du. Nowa edycja
Mach mit! Nowa edycja
und so weiter. Nowa edycja
der, die, das neu. Nowa edycja

MEN 383/1/2011/2015 MEN 375/1/2011/2015 MEN 336/1/2011/2015 MEN 524/1/2012/2015

MEN sprawdź na wszpwn.pl MEN sprawdź na wszpwn.pl MEN sprawdź na wszpwn.pl MEN sprawdź na wszpwn.pl

MEN w 2017 r. MEN w 2017 r. MEN w 2017 r. MEN w 2017 r.

Spaß am Lernen

Serie podręczników dla klas 4-6 szkoły podstawowej 
umożliwiające kontynuację nauki oraz jej rozpoczęcie 
od podstaw. Z szerokiej oferty nauczyciele mogą wy-
brać podręcznik zapewniający odpowiedni stopień 
progresji oraz realizację materiału w wymiarze 1, 2 
lub 3 godzin tygodniowo. Harmonijny rozwój wszyst-
kich sprawności językowych, tematyka bliska zainte-
resowaniom dzieci i zadania w formacie egzamina-
cyjnym pomagają przygotować uczniów do spraw-
dzianu szóstoklasisty z języka niemieckiego.

 y Gry i zabawy językowe oraz przedstawienia teatral-
ne uatrakcyjniają zajęcia.

 y Lekcje projektowe integrują uczniów, utrwalają wie-
dzę i rozwijają zainteresowania.

 y Stała, przejrzysta budowa rozdziałów podręcznika 
i materiałów ćwiczeniowych ułatwia przygotowanie się 
do zajęć oraz zaplanowanie lekcji na cały rok szkolny.

 y Materiały ćwiczeniowe umożliwiają systematyczną 
pracę w domu nad utrwalaniem materiału lekcyjnego.

 y Nagrania (mp3) do zadań z materiałów ćwiczeniowych 
dostępne bezpłatnie na wszpwn.pl – w strefie ucznia.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zo-
stały dostosowane do znowelizowanej 
w 2014 roku ustawy o systemie oświaty 
oraz dopuszczone przez MEN do użytku 
szkolnego.

Dowiedz się więcej na wszpwn.pl:

 y informacje i opisy
 y fragmenty z podręcznika i materiałów 
ćwiczeniowych

 y nagrania

Materiały dydaktyczne online
www.akademiaPWN.pl
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Język niemiecki   Szkoła podstawowa 4–6   Publikacje uzupełniające

Sprawdzian szóstoklasisty język niemiecki to publikacja przygotowana z myślą o uczniach, którzy  
na sprawdzianie kończącym szkołę podstawową wybiorą język niemiecki.
Zawiera ona osiem przykładowych zestawów zadań sprawdzających wymagane na sprawdzianie 
umiejętności: rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji i środków językowych oraz rozumienia  
tekstów pisanych. Zamieszczony na końcu klucz odpowiedzi umożliwia uczniom także samodzielne 
przygotowanie się do sprawdzianu.

Gramatyka
niemiecka

Marta Kozubska 
Ewa Krawczyk 
Lucyna Zastąpiło

w ćwiczeniach  

dla szkoły 

podstawowej

GRAMATYKA NIEMIECKA  
W ĆWICZENIACH DLA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ

 ■ zbiór podstawowych struktur 
gramatycznych wymaganych  
na sprawdzianie szóstoklasisty

 ■ prosty i przejrzysty sposób 
prezentacji komentarzy 
gramatycznych 

 ■ różnorodne ćwiczenia 
uporządkowane według 
kolejności zagadnień oraz 
stopnia trudności 

 ■ wyróżnione ćwiczenia 
przypominające budową 
zadania egzaminacyjne 

 ■ tabela z czasownikami 
nieregularnymi

 ■ klucz odpowiedzi

Gramatyka niemiecka w ćwiczeniach dla gimnazjum to pozycja uzupełniająca w stosunku do wiodących 
podręczników języka niemieckiego stosowanych powszechnie w gimnazjum. 
Podstawowym jej zadaniem jest:
■ wprowadzenie ucznia w świat zagadnień gramatycznych
■ uświadomienie roli gramatyki w procesie uczenia się języka
■ zautomatyzowanie stosowania struktur gramatycznych
■ urozmaicenie nauki gramatyki poprzez różnorodność ćwiczeń.
Książka prezentuje wszystkie struktury gramatyczne wymagane na egzaminie gimnazjalnym  
i pomaga przygotować się do tego egzaminu.
Podstawową grupą odbiorców są uczniowie gimnazjum, zarówno rozpoczynający, jak i kontynuujący 
naukę języka niemieckiego, oraz wszyscy uczący się języka niemieckiego, szukający przystępnych 
objaśnień gramatycznych. 

z języka 

niemieckiego

poziom podstawowy i rozszerzony

Halina Wachowska

Egzaminarkusze egzaminacyjne

gimnazjalny

niemiecki_okladki2014.indd   1 1/17/14   10:43 AM

ARKUSZE EGZAMINACYJNE DLA 
GIMNAZJUM

 ■ opis egzaminu gimnazjalnego 
z uwzględnieniem różnic między 
poziomem podstawowym 
i rozszerzonym

 ■ zadania w formacie 
egzaminacyjnym do wszystkich 
części egzaminu na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym 

 ■ płyta CD-audio
 ■ transkrypcje  
 ■ klucz odpowiedzi 

Gramatyka niemiecka w ćwiczeniach dla gimnazjum to pozycja uzupełniająca w stosunku do wiodących podręczników języka niemieckiego stosowanych powszechnie w gimnazjum. Podstawowym jej zadaniem jest:■ wprowadzenie ucznia w świat zagadnień gramatycznych■ uświadomienie roli gramatyki w procesie uczenia się języka■ zautomatyzowanie stosowania struktur gramatycznych■ urozmaicenie nauki gramatyki poprzez różnorodność ćwiczeń.Książka prezentuje wszystkie struktury gramatyczne wymagane na egzaminie gimnazjalnym,  i pomaga przygotować się do tego egzaminu.Podstawową grupą odbiorców są uczniowie gimnazjum, zarówno rozpoczynający, jak i kontynuujący naukę języka niemieckiego, oraz wszyscy uczący się języka niemieckiego, szukający przystępnych objaśnień gramatycznych. 

ARKUSZE EGZAMINACYJNE DLA GIMNAZJUM ■ opis egzaminu gimnazjalnego z uwzględnieniem różnic między poziomem podstawowym i rozszerzonym ■ zadania w formacie egzaminacyjnym do wszystkich części egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym  ■ płyta CD-audio ■ transkrypcje   ■ klucz odpowiedzi 

GRAMATYKA NIEMIECKA W ĆWICZENIACH DLA GIMNAZJUM   ■ proste komentarze gramatyczne ■ ćwiczenia automatyzujące i kontekstowe o wzrastającym stopniu trudności ■ wszystkie struktury gramatyczne wymagane na egzaminie gimnazjalnym  ■ tabela czasowników nieregularnych  ■ klucz odpowiedzi

PUBLIKACJE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO:

9 788326 222696

Uczyć łatwiej,
wiedzieć więcej!

Platforma edukacyjna Interaktywny katalog zasobów www.akademiapwn.pl

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.infolinia: 801 30 40 50www.wszpwn.pl  www.pwn.pl 

Gramatyka
niemiecka

Magdalena Ptak

w ćwiczeniach 

dla gimnazjum

Magdalena Ptak    Gramatyka niemiecka w ćwiczeniach dla gimnazjum

niemiecki_okladki2014.indd   2 1/17/14   10:43 AM

GRAMATYKA NIEMIECKA 
W ĆWICZENIACH DLA 
GIMNAZJUM  

 ■ proste komentarze 
gramatyczne

 ■ ćwiczenia automatyzujące 
i kontekstowe o wzrastającym 
stopniu trudności

 ■ wszystkie struktury 
gramatyczne wymagane na 
egzaminie gimnazjalnym 

 ■ tabela czasowników 
nieregularnych 

 ■ klucz odpowiedzi

PUBLIKACJE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO:

9 788326 222665

Uczyć łatwiej,
wiedzieć więcej!

Platforma edukacyjna 
Interaktywny katalog zasobów 
www.akademiapwn.pl

Wydawnictwo Szkolne 
PWN Sp. z o.o.
infolinia: 801 30 40 50
www.wszpwn.pl  
www.pwn.pl 

język
niemiecki

Marta Kozubska 
Ewa Krawczyk 
Lucyna Zastąpiło

Sprawdzian
szóstoklasisty

zestawy zadań

niemiecki_sprawdzian_2014.indd   1 1/22/14   10:12 AM

SPRAWDZIAN 
SZÓSTOKLASISTY  
JĘZYK NIEMIECKI   

 ■ osiem przykładowych 
zestawów zadań 

 ■ płyta CD-audio z nagraniami 
do zadań na rozumienie ze 
słuchu

 ■ transkrypcje nagrań
 ■ klucz odpowiedzi

PUBLIKACJE PRZYGOTOWUJĄCE DO SPRAWDZIANU:

9 788326 222665

Uczyć łatwiej,
wiedzieć więcej!

Platforma edukacyjna 
Interaktywny katalog zasobów 
www.akademiapwn.pl

Wydawnictwo Szkolne 
PWN Sp. z o.o.
infolinia: 801 30 40 50
www.wszpwn.pl  
www.pwn.pl 

Gramatyka
niemiecka

Marta Kozubska 
Ewa Krawczyk 
Lucyna Zastąpiło

w ćwiczeniach  

dla szkoły 

podstawowej

Gramatyka niemiecka 
w ćwiczeniach dla szkoły 
podstawowej

Gramatyka niemiecka w ćwiczeniach dla szkoły podsta-
wowej to nowa odsłona popularnej i cenionej wśród 
uczniów i nauczycieli języka niemieckiego publikacji 
der, die, das Grammatik.

Przedstawione w prosty i przejrzysty sposób podsta-
wowe struktury gramatyczne języka niemieckiego wy-
magane na sprawdzianie szóstoklasisty (wraz z zesta-
wami ćwiczeń) umożliwiają uczniom skuteczne przy-
gotowanie się do tego egzaminu.

 y Zagadnienia gramatyczne opatrzone są bogato ilustro-
wanymi komentarzami w języku polskim i poparte licz-
nymi przykładami.

 y Część praktyczna każdego rozdziału zawiera zestawy 
bazujących na prostej leksyce ćwiczeń wdrażających, 
automatyzujących i utrwalających poszczególne struk-
tury gramatyczne.

 y Ćwiczenia w poszczególnych rozdziałach publikacji upo-
rządkowane są wg kolejności zagadnień oraz stopnia 
trudności – od najłatwiejszego do najtrudniejszego.
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Język niemiecki   Szkoła podstawowa   Publikacje uzupełniające

Sprawdzian szóstoklasisty 
z języka niemieckiego. 
Zestawy zadań

Sprawdzian szóstoklasisty z języka niemieckiego to publikacja przygotowana z myślą o uczniach,  
którzy na sprawdzianie kończącym szkołę podstawową wybiorą język niemiecki.
Zawiera ona osiem przykładowych zestawów zadań sprawdzających wymagane na sprawdzianie 
umiejętności: rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji i środków językowych oraz rozumienia  
tekstów pisanych. Zamieszczony na końcu klucz odpowiedzi umożliwia uczniom także samodzielne 
przygotowanie się do sprawdzianu.

Gramatyka
niemiecka

Marta Kozubska 
Ewa Krawczyk 
Lucyna Zastąpiło

w ćwiczeniach  

dla szkoły 

podstawowej

GRAMATYKA NIEMIECKA  
W ĆWICZENIACH DLA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ

 ■ zbiór podstawowych struktur 
gramatycznych wymaganych  
na sprawdzianie szóstoklasisty

 ■ prosty i przejrzysty sposób 
prezentacji komentarzy 
gramatycznych 

 ■ różnorodne ćwiczenia 
uporządkowane według 
kolejności zagadnień oraz 
stopnia trudności 

 ■ wyróżnione ćwiczenia 
przypominające budową 
zadania egzaminacyjne 

 ■ tabela z czasownikami 
nieregularnymi

 ■ klucz odpowiedzi

Sprawdzian szóstoklasisty z języka niemieckiego to publikacja przygotowana z myślą o uczniach,  
którzy na sprawdzianie kończącym szkołę podstawową wybiorą język niemiecki.
Zawiera ona osiem przykładowych zestawów zadań sprawdzających wymagane na sprawdzianie 
umiejętności: rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji i środków językowych oraz rozumienia  
tekstów pisanych. Zamieszczony na końcu klucz odpowiedzi umożliwia uczniom także samodzielne 
przygotowanie się do sprawdzianu.

Gramatyka
niemiecka

Marta Kozubska Ewa Krawczyk Lucyna Zastąpiło

w ćwiczeniach  

dla szkoły 

podstawowej

GRAMATYKA NIEMIECKA  
W ĆWICZENIACH DLA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ

 ■ zbiór podstawowych struktur 
gramatycznych wymaganych  
na sprawdzianie szóstoklasisty

 ■ prosty i przejrzysty sposób 
prezentacji komentarzy 
gramatycznych 

 ■ różnorodne ćwiczenia 
uporządkowane według 
kolejności zagadnień oraz 
stopnia trudności 

 ■ wyróżnione ćwiczenia 
przypominające budową 
zadania egzaminacyjne 

 ■ tabela z czasownikami 
nieregularnymi

 ■ klucz odpowiedzi

SPRAWDZIAN 
SZÓSTOKLASISTY  
Z JĘZYKA NIEMIECKI EGO  

 ■ osiem przykładowych 
zestawów zadań 

 ■ płyta CD-audio z nagraniami 
do zadań na rozumienie ze 
słuchu

 ■ transkrypcje nagrań
 ■ klucz odpowiedzi

PUBLIKACJE PRZYGOTOWUJĄCE DO SPRAWDZIANU:

9 788326 222665

Uczyć łatwiej,
wiedzieć więcej!

Platforma edukacyjna 
Interaktywny katalog zasobów 
www.akademiapwn.pl

Wydawnictwo Szkolne 
PWN Sp. z o.o.
infolinia: 801 30 40 50
www.wszpwn.pl  
www.pwn.pl 

z języka
niemieckiego

Marta Kozubska 
Ewa Krawczyk 
Lucyna Zastąpiło

Sprawdzian
szóstoklasisty

zestawy zadań

niemiecki_sprawdzian_2014.indd   1 1/24/14   12:59 PM

SPRAWDZIAN 
SZÓSTOKLASISTY  
Z JĘZYKA NIEMIECKI EGO  

 ■ osiem przykładowych 
zestawów zadań 

 ■ płyta CD-audio z nagraniami 
do zadań na rozumienie ze 
słuchu

 ■ transkrypcje nagrań
 ■ klucz odpowiedzi

PUBLIKACJE PRZYGOTOWUJĄCE DO SPRAWDZIANU:

9 788326 222665

Uczyć łatwiej,
wiedzieć więcej!

Platforma edukacyjna 
Interaktywny katalog zasobów 
www.akademiapwn.pl

Wydawnictwo Szkolne 
PWN Sp. z o.o.
infolinia: 801 30 40 50
www.wszpwn.pl  
www.pwn.pl 

z języka
niemieckiego

Marta Kozubska 
Ewa Krawczyk 
Lucyna Zastąpiło

Sprawdzian
szóstoklasisty

zestawy zadań

niemiecki_sprawdzian_2014.indd   1 1/24/14   1:00 PM
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Plakaty gramatyczne 
do języka niemieckiego 
dla szkoły podstawowej

Zestaw 8 plakatów 
z zagadnieniami 

gramatycznymi. Wygodna i praktyczna pomoc 
dydaktyczna.

Sprawdzian szóstoklasisty z języka niemieckiego. 
Zestawy zadań to skuteczna pomoc w przygotowaniu 
uczniów szkoły podstawowej do sprawdzianu końco-
wego z języka niemieckiego. Zaproponowane zesta-
wy zadań pozwolą na dokładne sprawdzenie umie-
jętności uczniów i pomogą im nabrać pewności w po-
sługiwaniu się językiem niemieckim.

 y Zadania i polecenia w typie egzaminacyjnym pomogą 
uczniom oswoić się z formą sprawdzianu. 

 y Każdy z zestawów zawiera zadania sprawdzające 
wszystkie umiejętności wymagane na sprawdzianie 
po szkole podstawowej.

 y Dzięki zamieszczonym transkrypcjom nagrań i kluczom 
do zadań zamkniętych publikacja idealnie nadaje się 
do pracy indywidualnej.
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Materiały dydaktyczne online
www.akademiaPWN.pl

Dowiedz się więcej na wszpwn.pl:

 y informacje i opisy
 y fragmenty z podręcznika i materiałów 
ćwiczeniowych

 y nagrania

Język niemiecki   Gimnazjum

Klasse! Super! Toll!
Kompass neu. Nowa edycja
www.weiter_deutsch. 
Nowa edycja

Deutsch ist klasse!

Bogata oferta kursów do języka niemieckiego w gimna-
zjum zapewniających realizację podstawy programo-
wej w wariancie III.0 i III.1 oraz przygotowanie do eg-
zaminu gimnazjalnego. Nauczyciele mogą wybrać kurs 
kierując się potrzebami i zainteresowaniami uczniów, 
a także liczbą realizowanych tygodniowo godzin. Atu-
tem podręczników jest autentyczne słownictwo i na-
cisk na praktyczną komunikację z wykorzystaniem no-
woczesnych narzędzi – multimediów i Internetu.

 y Systematyczny rozwój wszystkich sprawności języko-
wych z naciskiem na praktyczną komunikację.

 y Strategie uczenia się pomagają uczniom uczyć się szyb-
ciej i efektywniej.

 y Tematyka dostosowana jest do wieku i zainteresowań 
gimnazjalistów.

 y Działy Landeskunde pozwalają zainteresować uczniów 
kulturą krajów niemieckojęzycznych i zmotywować 
do nauki języka.

 y Materiały ćwiczeniowe zawierają ćwiczenia zapew-
niające systematyczne utrwalenie materiału lekcyjne-
go oraz zadania w typie egzaminacyjnym, niezbędne 
dla przygotowania do egzaminu gimnazjalnego.

 y Nagrania (mp3) do zadań z materiałów ćwiczeniowych 
dostępne bezpłatnie na wszpwn.pl – w strefie ucznia.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zo-
stały dostosowane do znowelizowanej 
w 2014 roku ustawy o systemie oświaty 
oraz dopuszczone przez MEN do użytku 
szkolnego.
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Książka
ćwiczeń
do języka niemieckiego
dla gimnazjum
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Materiały 
ćwiczeniowe Marta Kozubska 
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Język niemiecki   Gimnazjum   Publikacje uzupełniające

Gramatyka niemiecka 
w ćwiczeniach 
dla gimnazjum
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Gramatyka niemiecka w ćwiczeniach dla gimnazjum  
to publikacja uzupełniająca dla gimnazjalistów uczą-
cych się języka niemieckiego – w przystępny sposób 
prezentuje młodym odbiorcom zagadnienia grama-
tyczne, ułatwiając zrozumienie ich i uświadamiając 
uczniom rolę gramatyki w procesie uczenia się języ-
ka obcego. 

Książka prezentuje wszystkie struktury gramatyczne 
wymagane na egzaminie gimnazjalnym, co umożli-
wia skuteczne przygotowanie się do egzaminu.

 y Zagadnienia gramatyczne opisane są w prosty 
i przystępny sposób, komentarze odwołują się często 
porównawczo do języka polskiego lub angielskiego, 
co ułatwia uczniom zrozumienie i usystematyzowanie 
struktur.

 y Część praktyczna każdego podrozdziału zawiera ze-
stawy różnorodnych ćwiczeń wdrażających, auto-
matyzujących i utrwalających poszczególne struktu-
ry gramatyczne. 

 y Zarówno komentarze gramatyczne jak i ćwiczenia 
ilustrowane są dowcipnymi piktogramami: „kochane 
wyjątki” i „kawa na ławę”.
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Język niemiecki   Gimnazjum   Publikacje uzupełniające

Egzamin gimnazjalny z języka 
niemieckiego. 
Arkusze egzaminacyjne. 
Poziom podstawowy 
i rozszerzony

z języka 

niemieckiego

poziom podstawowy i rozszerzony

Halina Wachowska

Egzaminarkusze egzaminacyjne

gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego. Arkusze eg-
zaminacyjne to skuteczna pomoc w przygotowaniu 
uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka niemiec-
kiego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

 y Zadania i polecenia w typie egzaminacyjnym pomogą 
uczniom oswoić się z formą egzaminu. 

 y Opis egzaminu przejrzyście prezentuje różnice pomię-
dzy egzaminem na poziomie podstawowym i rozsze-
rzonym.

 y Dzięki zamieszczonym transkrypcjom nagrań i kluczom 
do zadań zamkniętych publikacja idealnie nadaje się 
do pracy indywidualnej.

8   JĘZYKI OBCE 2016/2017



Język niemiecki   Gimnazjum   Publikacje uzupełniające

PeWNiak gimnazjalny. Język niemiecki + CD
PeWNiak gimnazjalny to więcej niż zwykły zbiór zadań przygotowujących 
do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie znajdą w publikacji  typy zadań wy-
stępujące na egzaminie, przykładowe arkusze lub zestawy egzaminacyjne 
oraz listę kontrolną pozwalającą uczniowi samodzielnie monitorować treści 
i umiejętności wymagane na egzaminie podstawowym i rozszerzonym.

Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami 
dla początkujących
Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami dla początkujących umożliwia uczniom 
zrozumienie podstawowych struktur gramatycznych języka niemieckiego 
i utrwalenie ich poprzez ćwiczenia dostosowane do początkowego etapu na-
uki. To publikacja uzupełniająca ofertę tradycyjnych podręczników do nauki 
języka niemieckiego, dostępnych obecnie na rynku – autor położył duży na-
cisk na zagadnienia sprawiające polskim uczniom najwięcej trudności.

Das ist was. Materiały uzupełniające 
do nauki języka niemieckiego w gimnazjum
Publikacja pomaga uzupełnić i poszerzyć słownictwo oraz przećwiczyć jego 
zastosowanie w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Szczególnie polecana 
jest dla uczniów kontynuujących naukę po szkole podstawowej oraz przygo-
towujących się do egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

Stanis∏aw B´za

Gramatyka niemiecka z çwiczeniami dla poczàtkujàcych adre-
sowana jest do polskich uczniów rozpoczynajàcych nauk´ j´zyka
niemieckiego. Oferuje wglàd w niemieckie struktury gramatyczne
i umo˝liwia utrwalenie ich poprzez çwiczenia dostosowane do
poczàtkowego etapu nauki. åwiczenia te oraz podsumowujàcy
test koƒcowy bazujà na prostej leksyce, którà uczniowie poznajà
w pierwszym roku nauki.
Autor po∏o˝y∏ nacisk na zagadnienia sprawiajàce Polakom naj-
wi´cej trudnoÊci. Komentarz gramatyczny po polsku zach´ca do
dokonywania porównaƒ ze strukturami j´zyka polskiego, co poz-
woli uniknàç typowych b∏´dów.
Gramatyka jest uniwersalnà publikacjà, uzupe∏niajàcà ofert´
tradycyjnych podr´czników do nauki j´zyka niemieckiego,
dost´pnych obecnie na rynku.

GRAMATYKA NIEMIECKA Z åW
ICZENIAMI DLA POCZÑTKUJÑCYCH
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Plakaty gramatyczne do języka 
niemieckiego dla gimnazjum

Zestaw 10 plakatów  z zagadnieniami 
gramatycznymi. Wygodna i praktycz-
na pomoc dydaktyczna.
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Język niemiecki   Szkoła ponadgimnazjalna

Neue Expedition Deutsch Lass das Abenteuer beginnen!

Neue Expedition Deutsch to nowa wersja obecnej na ryn-
ku serii Expedition Deutsch, dostosowana do zmienio-
nej ustawy o systemie oświaty. Seria przeznaczona 
jest zarówno dla uczniów rozpoczynających, jak i kon-
tynuujących naukę języka niemieckiego w szkole po-
nadgimnazjalnej.

Seria gwarantuje skuteczne przygotowanie do egzami-
nu maturalnego na poziomie podstawowym i rozsze-
rzonym, a zawarte w niej zadania zgodne są z wymo-
gami nowej matury.

 y Neue Expedition Deutsch charakteryzuje się nowym, 
łatwiejszym do dopasowania do poziomu grupy, po-
działem treści na: Starter, część 1, 2 i 3. Część trzecia 
posiada wariant dla uczniów przygotowujących się 
do matury rozszerzonej – część 3+. 

 y Mniejsza liczba rozdziałów w każdej części pozwala 
na realizację całości materiału w danym roku szkolnym.

 y Sekcja gramatyczna zamieszczona jest na końcu każ-
dego rozdziału.

 y Na końcu podręcznika znajduje się obszerny słownik 
oraz wykaz zwrotów i wyrażeń z danej części. 

 y Zeszyt ćwiczeń to osobna publikacja – zawiera zesta-
wy zadań ułatwiających utrwalenie poznanego słownic-
twa i zagadnień gramatycznych.

 y Abi-Fitness-Studio w zeszycie ćwiczeń to miejsce, w któ-
rym uczeń znajdzie ćwiczenia przygotowujące do ma-
tury pisemnej na obu poziomach.

 y Nagrania (mp3) do zadań z materiałów ćwiczeniowych 
dostępne bezpłatnie na wszpwn.pl – w strefie ucznia.

Dowiedz się więcej na wszpwn.pl:

 y informacje i opisy
 y fragmenty z podręcznika i materiałów 
ćwiczeniowych

 y nagrania
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MEN 754/1/2015 MEN 754/2/2015 MEN 754/3/2015

MEN 754/2/2015 MEN 754/3/2015 MEN sprawdź na wszpwn.pl

MEN 754/3/2015 MEN sprawdź na wszpwn.pl MEN 350/10/2014

Wariant IV.0 podstawy programowej Wariant IV.1 podstawy programowej 
poziom podstawowy

Wariant IV.1 podstawy programowej 
poziom rozszerzony

Materiały dydaktyczne online
www.akademiaPWN.pl
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Język niemiecki   Szkoła ponadgimnazjalna   Neue Expedition Deutsch

KAPITEL 2

23

A.5. Sprecht zu zweit.

A.4. Richtig oder falsch? Lies den Text noch einmal und entscheide.

1.  Auf dem Fernsehturm in Berlin gibt es ein Restaurant und eine Bar.
2.  In dem Fernsehturm-Restaurant kann man nur kleine Snacks essen.
3. Das Telecafé dreht sich in 30 Minuten um 360°.
4. Nur die Bar ist klimatisiert.
5.  Das Restaurant bietet Gerichte deutscher und internationaler Küche.
6.  Die Kellner und Kellnerinnen des Restaurants sind freundlich.
7.

A.2.b. Bildet ähnliche Dialoge wie in der Aufgabe A.2.a.

A.3. Lies den Text und ergänze die Lücken mit den angegebenen Sätzen. 
Zwei Sätze passen zu keiner Lücke. 

A. An einem Tisch in unserem Restaurant ist eine Rundfahrt inklusive: 
B.
C. Verschiedene Speisen ergänzen das Angebot. 
D.
E.  Nach dem Besuch in unserem Restaurant können Sie eine 

Stadtrundfahrt machen: 

Gastronomie auf dem 
Fernsehturm
Von dem Berliner Fernsehturm aus kann man 

bewundern: An der Bar bekommen Sie auch 
Getränke und kleine Snacks. (1) In der Bar und im 
Restaurant können Sie in freundlicher Atmosphäre 
relaxen. Die ganze Bar und das Restaurant sind 
angenehm klimatisiert.
(2) In einer halben Stunde dreht sich das Telecafé 
einmal um 360°! 
Auf der Speisekarte stehen internationale 
Gerichte und Speisen aus der traditionellen 
Berliner Küche. (3) 
bis zum Abendessen.
Wenn Sie einen besonderen Ort für Ihre Feier 

KAPITEL 5

Fitness-Studio
FS. 1. Sprecht zu zweit.   

Osoba A.  

Osoba B.

FS. 2. Beschreib das Foto und beantworte die Fragen.

1.
2.

3.

KAPITEL 5

FS. 3. Lies die Aufgabe und sieh dir die Fotos 1–3 an.

-

FS. 4. Lies die Anleitung und schreib einen Brief ins Heft.  

Twoja kuzynka została niedawno mamą. Napisz o tym w liście do swojej koleżanki ze Szwajcarii.

85

Gleichberechtigt?

1.
2.

1 2 3

146

GRAMMATIK

ZAIMEK (das Pronomen) 

1. Zaimek osobowy w celowniku  
Liczba pojedyncza Liczba mnoga

N
om

in
at

iv

ich du er sie es wir ihr sie/Sie

D
at

iv
 

mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen/
Ihnen

2. Zaimek zwrotny   
Zaimek zwrotny  towarzyszy czasownikowi zwrotne-

lernen
. 

Zaimek osobowy Zaimek zwrotny

du
er/sie/es
wir uns
ihr euch
sie/Sie sich

PRZYMIOTNIK (Das Adjektiv)  

1.  Odmiana przymiotnika po rodzajniku 

 Maskulinum Femininum Neutrum Plural

Nominativ Tisch Frau
das karierte die schönen 

Akkusativ Tisch Frau
das karierte die schönen 

2.  Odmiana przymiotnika po rodzajniku 

 
Singular

Plural
Femininum Neutrum

Nominativ
ein 
schöner Tag

eine 
rote

es  
Kind

e Tage/ 
rote

Akkusativ
einen  

en Tag
eine 

rote
es  

Kind
e Tage/ 

rote

3.  Stopniowanie przymiotników 

3.1. Regularne stopniowanie przymiotników
Positiv Komparativ Superlativ

er der/die/das 

groß größer der/die/das 
größte am größten

der/die/das 

der/die/das 

der/die/das 

der/die/das 

 
- oraz 

groß  
e.  

-
a o -

-
am. 

3.2.  Nieregularne stopniowanie przymiotników 
gut » »

» mehr »  am meisten
hoch » höher »  am höchsten
nah » näher »  am nächsten

PRZYIMEK (Die Präposition) 

1. Przyimki z celownikiem 
bei -

 
von

bei dem = beim
von dem = vom
zu der = zur
zu dem = zum

2.  Przyimki z biernikiem 
-
 

.

   GRAMMATIK  
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Sekcja Fitness-Studio 
w podręczniku pozwala 
zapoznać się z formami 
wypowiedzi pisemnych, 
które obowiązują 
na maturze oraz 
przygotować się 
do matury ustnej.

W Neue Expedition 
Deutsch uczniowie 

mają do dyspozycji 
więcej ciekawych 

tekstów do czytania.

W nowej edycji 
podręcznika zostały 

dodane nowe 
zadania.

Mini-kompendium 
gramatyczne 

to dodatek, 
w którym w formie 

tabelarycznej 
zebrane są wszystkie 

zagadnienia 
gramatyczne z danej 

części serii.
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Materiały dydaktyczne online
www.akademiaPWN.pl

Dowiedz się więcej na wszpwn.pl:

 y informacje i opisy
 y fragmenty z podręcznika i materiałów 
ćwiczeniowych

 y nagrania

Język niemiecki   Szkoła ponadgimnazjalna

Profi neu Sei Profi mit Profi neu!

Profi neu to nowa wersja znanej serii Profi, dostoso-
wana do zmienionej ustawy o systemie oświaty. Do-
tychczas dwuczęściowa seria przeznaczona była tylko 
dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych. W swo-
jej nowej odsłonie Profi neu składa się z trzech części 
i adresowane jest nie tylko do uczniów szkół zawodo-
wych, lecz także do uczniów techników. 

Struktura kursu odznacza się dużą elastycznością, 
co pozwala na lepsze dostosowanie treści do planu na-
uczania w wymiarze 1–2 godzin tygodniowo. Kurs har-
monijnie rozwija wszystkie cztery sprawności językowe.

 y Profi neu to wieloletni podręcznik ze współczesnym, od-
świeżonym layoutem.

 y Profi neu kładzie duży nacisk na komunikację w życiu 
codziennym i zawodowym. 

MEN 785/1/2015

MEN sprawdź na wszpwn.pl

MEN w 2017 r.

 y Aktion to nowa sekcja, w której znajdują się informa-
cje kulturo- i realioznawcze o krajach niemieckiego 
obszaru językowego oraz prace projektowe (grupowe 
lub indywidualne).

 y Dobór treści podręcznika dostosowany jest do grupy 
wiekowej uczniów.

 y Po każdym rozdziale zamieszczona jest sekcja powtór-
kowa Das kann ich, pozwalająca na podsumowanie 
zdobytych informacji i przygotowanie się, np. do pracy 
klasowej.

 y Strona otwierająca każdy rozdział prezentuje zawarte 
w nim treści i wprowadza w temat.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zo-
stały dostosowane do znowelizowanej 
w 2014 roku ustawy o systemie oświaty 
oraz dopuszczone przez MEN do użytku 
szkolnego.
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Język niemiecki   Szkoła ponadgimnazjalna   Profi neu
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Zadania Finde 
die Regel 
to przedstawienie 
gramatyki 
za pomocą metody 
indukcji.

Das kann ich to sekcja powtórkowa 
pozwalająca na podsumowanie 
zdobytych informacji i przygotowanie 
się do sprawdzianu.

W każdym rozdziale znajdują się 
ćwiczenia fonetyczne przydatne 
w nauce wymowy i intonacji.

Stałym elementem sekcji 
powtórzeniowej jest ewaluacja – 
samoocena ucznia.

Prezentacja 
nowego materiału 

wprowadza 
w tematykę 

rozdziału.

Odwołania 
do języka angielskiego 
i polskiego pomagają 

w nauce struktur 
gramatycznych 

i nowego słownictwa.
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Język niemiecki   Szkoła ponadgimnazjalna   Publikacje uzupełniające

Repetytorium maturalne 
z języka niemieckiego. 
Zakres podstawowy
Repetytorium maturalne 
z języka niemieckiego. 
Zakres rozszerzony
Repetytoria maturalne z języka niemieckiego umożliwia-
ją realizację wszystkich założeń podstawy programowej 
na poziomie IV.1 w zakresie podstawowym i rozszerzo-
nym. Mogą być wprowadzone równolegle z innym pod-
ręcznikiem podstawowym – jako publikacja dodatkowa, 
mogą być także wykorzystywane jako niezależne i wiodące 
podręczniki w klasie maturalnej.

Repetytoria składają się z 14 rozdziałów odpowiadających 
zakresom tematycznym z podstawy programowej i przy-
gotowują uczniów do egzaminu pisemnego oraz ustnego. 
Na końcu każdej z publikacji zamieszczono arkusz matu-
ralny, który umożliwia uczniom oswojenie się z formatem 
egzaminacyjnym oraz sprawdzenie swoich umiejętności.

Zadania maturalne w Repetytoriach są zgodne z formułą 
nowej matury.

 y Przejrzysta budowa i bogato ilustrowany materiał uła-
twiają pracę z publikacją.

 y Dzięki zadaniom do każdej części egzaminu maturalnego 
repetytorium stanowi idealną pomoc w przygotowaniach 
do matury.

 y Wszystkie zagadnienia gramatyczne wymagane na egzami-
nie maturalnym zebrane są w dodatku gramatycznym.

 y Gramatyka i słownictwo dopasowane są do podstawy pro-
gramowej IV.1 z odpowiedniego zakresu.

 y W obrębie każdego rozdziału ćwiczone są wszystkie spraw-
ności wymagane na egzaminie maturalnym.

 y Słowniczek podzielony na kategorie tematyczne ułatwia 
naukę i pozwala skutecznie przygotować się do egzaminu.
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Język niemiecki   Szkoła ponadgimnazjalna   Publikacje uzupełniające

Przykładowe arkusze 
maturalne z języka 
niemieckiego. Część pisemna. 
Poziom podstawowy 
i rozszerzony

JĘZYK
 N

IEM
IEC

K
I

Publikacja skierowana jest do uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych przygotowujących się do egzaminu 
maturalnego na poziomie podstawowym lub roz-
szerzonym. Zawiera opis typów zadań maturalnych 
i strategie egzaminacyjne, cztery przykładowe arku-
sze maturalne na poziom podstawowy i dwa – na po-
ziom rozszerzony oraz klucz do zadań zamkniętych.

 y Opisane w publikacji strategie to konkretne porady 
przydatne podczas przygotowywania się do egzami-
nu maturalnego z języka obcego.

 y Dzięki zamieszczonym transkrypcjom nagrań i klu-
czom do zadań zamkniętych publikacja idealnie na-
daje się do pracy indywidualnej. 

 y Zagadnienia oraz wprowadzone w ćwiczeniach słow-
nictwo odpowiadają większości wymagań poziomu B1 
lub B2.

 y Nagrania (mp3) do zadań z materiałów ćwiczeniowych 
dostępne bezpłatnie na wszpwn.pl – w strefie ucznia.

NOWOŚĆ
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Język niemiecki   Szkoła ponadgimnazjalna   Publikacje uzupełniające

Repetytorium leksykalne 
z języka niemieckiego
Repetytorium leksykalne z języka niemieckiego to obszerna i bogato ilustro-
wana publikacja umożliwiająca uczącym się języka niemieckiego poznanie 
nowej leksyki, poszerzenie zasobu słownictwa, jak również utrwalenie go 
i usystematyzowanie. Ciekawa tematyka i przejrzysta budowa ułatwiają 
uczącym się pracę z repetytorium. Słownictwo zostało zebrane w 16 roz-
działów (człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, dom, żywienie, szkoła, praca, 
zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, nauka i technika, 
świat przyrody, państwo i społeczeństwo, problemy współczesnego świata, 
kraje niemieckiego obszaru językowego), podzielonych na podrozdziały, 
składające się z prezentacji leksyki i bogatego zestawu ćwiczeń.

 y Przejrzysty układ książki sprzyja planowaniu nauki oraz przyswajaniu mate-
riału leksykalnego.

 y Część praktyczna każdego rozdziału zawiera zestawy różnorodnych ćwiczeń 
umożliwiających utrwalenie poznanego słownictwa i zastosowanie go w sytu-
acjach komunikacyjnych.

 y Publikacja jest zgodna z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształce-
nia Językowego w odniesieniu do poziomu B1/B2 biegłości językowej.

NOWE WYDANIE!
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Język niemiecki   Szkoła ponadgimnazjalna   Publikacje uzupełniające

Nowe repetytorium z gramatyki 
języka niemieckiego
Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego to cie-
sząca się dużą popularnością publikacja umożliwiająca 
uczącym się języka niemieckiego uzupełnienie lub grun-
towne powtórzenie, usystematyzowanie i utrwalenie za-
gadnień gramatycznych. Przeznaczona jest zarówno 
do pracy samodzielnej, jak i do kształcenia grupowego – 
w szkole, na uczelni i kursach językowych.

JĘZYK
 N

IEM
IEC

K
I

Deutschland in allen Facetten
Deutschland in allen Facetten to obszerne źródło wiedzy 
o geografii, historii i systemie politycznym Niemiec. 
Publikacja w niezwykle interesujący sposób przedstawia 
także zagadnienia związane z kulturą, literaturą, językiem 
i życiem codziennym mieszkańców.

Österreich, die Schweiz, 
Liechtenstein und Luxemburg 
in allen Facetten
Österreich, die Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg in al-
len Facetten to obszerne źródło wiedzy z zakresu realio-
znawstwa krajów niemieckojęzycznych: Austrii, Szwajca-
rii, Liechtensteinu oraz Luxemburga. Publikacja w niezwy-
kle interesujący sposób przedstawia także zagadnienia 
związane z kulturą, literaturą, językiem i życiem codzien-
nym mieszkańców.

Das Beste aus den DACHL-Ländern
Seria publikacji z kartami pracy z zakresu realioznawstwa obej-
muje: Sagen und Legenden, Erfindungen, Feste und Bräuche aus 
den DAChL-Ländern.

Do matury
Seria kieszonkowych publikacji uzupełniających dla uczących 
się języka niemieckiego obejmuje: Słownictwo niemieckie do ma-
tury, Zwroty i wyrażenia, Wzorce wypowiedzi, Teksty użytkowe oraz 
Tablice gramatyczne.
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Dowiedz się więcej na wszpwn.pl:

 y informacje i opisy
 y fragmenty z podręcznika i materiałów 
ćwiczeniowych

 y nagrania

Język angielski   Szkoła podstawowa 1–3

New Bingo! 1 Plus. 
Nowa edycja

Materiały dydaktyczne online
www.akademiaPWN.pl

No minuses... simply Bingo!

New Bingo! Plus. Nowa edycja to zmienione wydanie se-
rii New Bingo! Plus, dostosowane do znowelizowanej 
ustawy o systemie oświaty. Z dwóch części pierwotnej 
wersji podręcznika (1A i 1B) zostały wydzielone 2 od-
rębne publikacje: podręcznik i materiały ćwiczeniowe.

New Bingo! Plus. Nowa edycja to kurs do nauki języka 
angielskiego dla uczniów klas 1–3 szkoły podstawo-
wej. Seria uwzględnia zainteresowania dzieci w wieku 
od 6 do 9 lat i dostosowana jest do ich możliwości po-
znawczych.

 y Aktywne metody nauczania, zastosowane przez autor-
kę, bazują na naturalnej dla dzieci w wieku wczesnosz-
kolnym chęci do recytowania rymowanek, śpiewania 
piosenek oraz do uczestniczenia w grach i zabawach.

 y Zawarte w podręczniku piosenki, rapy i rymowanki 
w ciekawych aranżacjach muzycznych są doskonałym 
nośnikiem nowych struktur zdaniowych i słownictwa.

 y Historyjki obrazkowe, gry i zabawy dydaktyczne uatrak-
cyjniają lekcje i wzmacniają pozytywne nastawienie 
dzieci do nauki.

 y Kompletny materiał audio do każdej lekcji, dołączony 
do podręcznika (w postaci dwóch płyt CD), daje dziecku 
możliwość utrwalania materiału językowego zarówno 
w szkole, jak i w domu.

 y New Bingo! Plus. Materiały ćwiczeniowe to: 
 y ćwiczenia uzupełniające materiał w podręczniku, które 
bazują na takich technikach pracy jak rysowanie, kolo-
rowanie czy zaznaczanie elementów,

 y lekcje powtórzeniowe Już umiem,
 y płyta CD audio.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zo-
stały dostosowane do znowelizowanej 
w 2014 roku ustawy o systemie oświaty 
oraz dopuszczone przez MEN do użytku 
szkolnego.

MEN 734/1/2015

MEN 734/2/2015

MEN sprawdź na wszpwn.pl
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Język angielski   Publikacje uzupełniające

Język angielski. 
Repetytorium gramatyki 
z ćwiczeniami
Język angielski. Repetytorium gramatyki z ćwicze-
niami to publikacja umożliwiająca uczącym się 
języka angielskiego zarówno zapoznanie się z za-
gadnieniami gramatycznymi, jak i gruntowne ich 
powtórzenie, usystematyzowanie i utrwalenie. 
Przeznaczona do pracy samodzielnej oraz kształ-
cenia grupowego. Dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych oraz dorosłych.

Let’s study grammar. 
Repetytorium z gramatyki 
języka angielskiego
Publikacja przeznaczona dla przyszłych maturzy-
stów, kandydatów na wyższe uczelnie, studentów 
oraz tych wszystkich, którzy chcą utrwalić i usyste-
matyzować swoją wiedzę na temat różnorodnych 
zagadnień gramatycznych języka angielskiego.

Let’s learn grammar. 
Gramatyka języka 
angielskiego 
dla gimnazjalistów
Książka w przystępny sposób prezentuje i tłuma-
czy zasady gramatyki angielskiej. Zawiera komen-
tarze gramatyczne w języku polskim, co ułatwia 
zrozumienie różnic pomiędzy systemami grama-
tycznymi obu języków. Książka ułatwia opanowa-
nie wszystkich struktur gramatycznych wymaga-
nych na egzaminie gimnazjalnym.

And the Oscar goes to... 
The Greatest American 
Awards
The greatest American awards to zaproszenie 
do ciekawej nauki języka angielskiego oraz do po-
dróży w świat filmów, seriali telewizyjnych oraz 
utworów muzycznych uhonorowanych najważ-
niejszymi amerykańskimi nagrodami w latach 
2000-2010. Publikacja przedstawia laureatów 
nagród w dziedzinie kinematografii (Oskar), pro-
dukcji telewizyjnej (Emmy) i muzyki (Grammy).

JĘZYK
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Materiały dydaktyczne online
www.akademiaPWN.pl

Dowiedz się więcej na wszpwn.pl:

 y informacje i opisy
 y fragmenty z podręcznika i materiałów 
ćwiczeniowych

 y nagrania

Język rosyjski   Gimnazjum

Bcë пpocтo. Nowa edycja

MEN 706/1/2014/2015

MEN sprawdź na wszpwn.pl

MEN w 2017 r.

Русский язык и всё просто!

Всё просто! Nowa edycja to nowoczesna, dostosowa-
na do zmienionej ustawy o systemie oświaty, trzyczę-
ściowa seria do nauki języka rosyjskiego przeznaczo-
na dla uczniów gimnazjum. Kurs umożliwia realizację 
podstawy programowej III.0. 

Всё просто! Nowa edycja uwzględnia wymagania zbli-
żone do poziomu A2 określonego przez Europejski Sys-
tem Opisu Kształcenia Językowego. Dzięki kursowi można 
sprostać wszelkim wymaganiom szkolnym i przygoto-
wać się do skutecznej komunikacji w języku rosyjskim 
w różnych sytuacjach życia codziennego.

 y Всё просто! Nowa edycja gwarantuje systematyczny 
i równoczesny rozwój wszystkich sprawności języko-
wych.

 y Zagadnienia gramatyczne, podporządkowane celom 
komunikacyjnym, zostały zaprezentowane w bardzo 
przystępny sposób.

 y Przejrzysta budowa podręcznika, uporządkowana 
struktura lekcji oraz realne dostosowanie materiału 
nauczania do siatki godzin w roku szkolnym ułatwiają 
pracę z podręcznikiem.

 y Всё просто! Nowa edycja zawiera dodatkowe materiały 
do wykorzystania na lekcji lub w pracy indywidualnej 
ucznia: bogato ilustrowane lekcje realioznawcze, teksty 
do samodzielnego czytania z nagraniem, przystępny 
komentarz gramatyczny, wierszyki-wymawianki fone-
tyczne z nagraniem, tematyczny słowniczek „polekcyj-
ny”, rosyjsko-polski słowniczek alfabetyczny.

 y Kurs przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego na po-
ziomie podstawowym.

 y Materiały ćwiczeniowe Всё просто! to: 
 y duży zbiór ćwiczeń w pisaniu (kaligrafii), 
 y bogaty i różnorodny zestaw dodatkowych ćwiczeń, 
 y ćwiczenia umożliwiające opanowanie wszystkich zagad-

nień gramatycznych z podręcznika,
 y przygotowanie do wypełnienia europejskiego portfolio 

językowego.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zo-
stały dostosowane do znowelizowanej 
w 2014 roku ustawy o systemie oświaty 
oraz dopuszczone przez MEN do użytku 
szkolnego.
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Język rosyjski   Gimnazjum

Egzamin gimnazjalny z języka 
rosyjskiego. Przykładowe 
arkusze egzaminacyjne. 
Poziom podstawowy 
i rozszerzony

JĘZYK
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O
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I

Publikacja skierowana jest do uczniów gimnazjów 
przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego 
na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zawiera 
opis egzaminu z języka obcego nowożytnego w gim-
nazjum i sześć arkuszy egzaminacyjnych (4 na po-
ziom podstawowy, 2 na poziom rozszerzony) z kar-
tami odpowiedzi.

 y Zadania i polecenia w typie egzaminacyjnym pomo-
gą uczniom oswoić się z formą egzaminu. 

 y Opis egzaminu przejrzyście prezentuje różnice po-
między egzaminem na poziomie podstawowym i roz-
szerzonym.

 y Dzięki transkrypcjom i kluczowi (w książce) oraz na-
graniom (mp3 w strefie ucznia na wszpwn.pl) publi-
kacja idealnie nadaje się do pracy indywidualnej.NOWOŚĆ
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Język rosyjski   Szkoła ponadgimnazjalna

Boт и мы. Nowa edycja Вот и мы обучаем русскому языку!

Вот и мы! Nowa edycja to zmodyfikowane, dostoso-
wane do zmienionej ustawy o systemie oświaty wy-
danie popularnej serii Вот и мы! Nowoczesny kurs 
do nauki języka rosyjskiego w szkołach ponadgimna-
zjalnych umożliwia realizację podstawy programo-
wej IV.0 oraz IV.1. i uwzględnia wymagania zbliżo-
ne do poziomu B1 określonego przez Europejski Sys-
tem Opisu Kształcenia Językowego. Seria przeznaczona 
jest na trzy lata nauki dla uczniów rozpoczynających 
naukę języka rosyjskiego w wymiarze dwóch, trzech 
lub większej liczby godzin tygodniowo, jak również 
dla uczniów kontynuujących naukę języka.

 y Вот и мы! Nowa edycja systematycznie i równocze-
śnie rozwija wszystkie sprawności językowe: słucha-
nia, czytania, mówienia, pisania, interakcji i interkul-
turową.

 y Praca z serią gwarantuje opanowanie języka rosyjskie-
go na poziomie umożliwiającym skuteczną komunika-
cję językową.

 y Podręcznik przygotowuje uczniów do samodzielnego 
wypracowania strategii uczenia się, samokontroli 
oraz samooceny (autonomizacja uczniów).

 y Вот и мы! Nowa edycja przygotowuje do matury z ję-
zyka rosyjskiego na poziomie podstawowym.

 y Zeszyt ćwiczeń:
 y odpowiada swoją budową strukturze podręcznika,
 y utrwala i poszerza wprowadzony w podręczniku mate-

riał oraz umiejętności ucznia,
 y zawiera ćwiczenia umożliwiające opanowanie wszyst-

kich zagadnień gramatycznych z  podręcznika,
 y zawiera ćwiczenia maturalne w sekcji А нам тесты не 

страшны! przygotowujące do części pisemnej egzami-
nu (cz. 2 i 3).

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zo-
stały dostosowane do znowelizowanej 
w 2014 roku ustawy o systemie oświaty 
oraz dopuszczone przez MEN do użytku 
szkolnego.

Dowiedz się więcej na wszpwn.pl:

 y informacje i opisy
 y fragmenty z podręcznika i materiałów 
ćwiczeniowych

 y nagrania
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MEN 294/1/2011/2015 MEN 294/2/2011/2015

MEN 294/2/2011/2015 MEN 324/3/2011/z1/2015

MEN: 324/3/2011/z1/2015 MEN 697/2014

KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH KURS DLA KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ

Materiały dydaktyczne online
www.akademiaPWN.pl
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Język rosyjski   Szkoła ponadgimnazjalna   Boт i мы. Nowa edycja

54

ëÔÓÚ¤‚Ì˚Â
ÒŒÍˆËË

1
PAáÑÕã 5

ì ê ø ä

gramatyka
Czasownika Ë„ÃÚ¸ mo˝na u˝ywaç
z przyimkiem ‚ lub Ì‡: z przyim-
kiem ‚ + biernik, gdy mowa jest
o sporcie (Ë„ÃÚ¸ ‚ ÚŒÌÌËÒ); 
z przyimkiem Ì‡ + miejscownik, gdy
mowa jest o grze na instrumencie
muzycznym (Ë„ÃÚ¸ Ì‡ „ËÚÃÂ). 

1.Pos∏uchaj nazw dyscyplin sportowych oraz niektórych sprz´tów i zapisz w zeszycie
przedmiotowym uzupe∏nione podpisy obrazków (1.–8.). Dla u∏atwienia podano
niektóre litery. �48

2.Pos∏uchaj i powiedz, w jakiej kolejnoÊci czytane sà poni˝sze og∏oszenia (A.–F.). �49

3.Podaj numer og∏oszenia, w którym
jest mowa o tym, ˝e zaj´cia odbywaç
si´ b´dà:

1. w Êrody i w piàtki

2. tylko w piàtki

3. w inny dzieƒ tygodnia

4. w pomieszczeniu.

ëŒÍˆËfl Îfi„ÍÓÈ ‡ÚÎŒÚËÍË ÔË„Î‡¯ÃÂÚ
‚ÒÂı, ÍÚÓ ÎΩ·ËÚ ·e„ Ì‡ ‰ËÒÚÃÌˆË˛,
Ô˚ÊÍ¤ Ò ¯eÒÚæÏ Ë ‚ ‚˚ÒÓÚ∑. 
íÂÌËæ‚ÍË ÔÓ ÔÓÌÂ‰ŒÎ¸ÌËÍ‡Ï
Ë ˜ÂÚ‚Â„ÃÏ.

äÚÓ ÎΩ·ËÚ ÎÓ„¤˜ÂÒÍËÂ
Á‡„Ã‰ÍË Ë ÒÚ‡ÚŒ„Ë˛?
èË„Î‡¯ÃÂÏ ‚ ¯ÃıÏ‡ÚÌÛ˛
ÒŒÍˆË˛! 
ÇÒÚÂ˜ÃÂÏÒfl ÔÓ ÔªÚÌËˆ‡Ï
‚ ¯ÍæÎ¸ÌÓÈ ÒÚÓÎæ‚ÓÈ. 

äÓÏ∑ Ì‡‰ÓŒÎË ÒÔÓÚ¤‚Ì˚Â
ÔÎÓ˘Ã‰ÍË Ë ·e„ Ì‡ ‰ËÒÚÃÌˆË˛?
äÚÓ ÎΩ·ËÚ Á¤ÏÌËÂ ‚¤‰˚ ÒÔæÚa?
èË„Î‡¯ÃÂÏ ‚ ÒŒÍˆË˛ ÔÓ
ÙË„∑ÌÓÏÛ Í‡ÚÃÌË˛! ÕÒÎË ·∑‰ÛÚ
ÊÂÎÃ˛˘ËÂ – ÏæÊÂÏ Ó„‡ÌËÁÓ‚ÃÚ¸
Á‡ÌªÚËfl ÔÓ Òe‰ÃÏ.

èË„Î‡¯ÃÂÏ ‚ÒÂı ‰Œ‚Û¯ÂÍ,
‰Îfl ÍÓÚæ˚ı ÚÃÌÂˆ Ë Ù¤ÚÌÂÒ
æ˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ¬! Ç Ì‡¯ŒÈ ¯ÍæÎÂ
Ó„‡ÌËÁ∑ÂÚÒfl „∑ÔÔ‡ ◊cheer
leaders”, ÍÓÚæ‡fl Ò‚Ó¤Ï ÚÃÌˆÂÏ
Ë Ï‡ÒÚÂÒÚ‚æÏ ÔÓÏæÊÂÚ ÌÃ¯ÂÈ
ÍÓÏÃÌ‰Â ‚¬Ë„‡Ú¸ ‚ÒÂ ÏÃÚ˜Ë.
íÂÌËæ‚ÍË ÔÓ ˜ÂÚ‚Â„ÃÏ.

ã˛·¤ÚÂÎË ÙÛÚ·æÎ‡! á‡Ô¤Ò˚‚‡ÈÚÂÒ¸
‚ ¯ÍæÎ¸ÌÛ˛ ÍÓÏÃÌ‰Û! ÇÏŒÒÚÂ ·∑‰ÂÏ
‚˚¤„˚‚‡Ú¸ ÍÃÊ‰˚È Ï‡Ú˜. 
íÂÌËæ‚ÍË ÔÓ ÔÓÌÂ‰ŒÎ¸ÌËÍ‡Ï.

äÚæ-ÌË·Û‰¸ ËÁ ‚‡Ò 
ıÓÓ¯æ ÔÎÃ‚‡ÂÚ ÍæÎÂÏ 
¤ÎË ·ÃÒÒÓÏ? 
á‡Ô¤Ò˚‚aÈÚÂÒ¸, ÔÓÊÃÎÛÈÒÚ‡,
ÒÔ¤ÒÓÍ ‚ËÒ¤Ú Û ‚ıæ‰‡ ‚ ¯ÍæÎÛ.
èË„Î‡¯ÃÂÏ Ì‡ ÚÂÌËæ‚ÍË
ÍÃÊ‰Û˛ ÒŒ‰Û Ë ÔªÚÌËˆÛ. 

cheer leaders 

= „∑ÔÔ‡
ÔÓ‰‰ŒÊÍË

� Ô ‚ ÌË � ‡ Ï ˚ 

� Ô ˚ ÍË 

‚ ‚ Ò Ú

� ÙË„ Ì Â

Í‡Ú ÌË

� ‡  ·ËÍ‡ � ÙÛ ·Ó � È ‡

B.
C.

A.

E.

D.

F.
Podaj numer ogłoszenia, w którym
jest mowa o tym, ˝e zaj´cia
odbywaç si´ b´dà:

� Í ¸Í

PAáÑÕã 1 èÓ‚ÚÓŒÌ¸Â – Ï‡Ú¸ Û˜ŒÌ¸fl!
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1.Pos∏uchaj prognoz pogody i powiedz, jakiej pory roku dotyczà (A.–D.). �17

A. ‚ÂÒÌÃ  B. ÎŒÚÓ  C. æÒÂÌ¸  D. ÁËÏÃ 

2.Na podstawie wys∏uchanego tekstu oraz informacji w tabeli przedstaw prognoz´ pogody dla
Moskwy i jej okolic na dziÊ i kolejne dni. �18

èÓ ÒÓÓ·˘ŒÌË˛ ÏÂÚÂÓˆŒÌÚ‡, ÒÂ„æ‰Ìfl ‰ÌfiÏ ‚ åÓÒÍ‚Œ Ë åÓÒÍæ‚ÒÍÓÈ æ·Î‡ÒÚË ÓÊË‰ÃÂÚÒfl
æ·Î‡˜Ì‡fl ÔÓ„æ‰‡ Ò ÔÓflÒÌŒÌËflÏË, ÌÂ·ÓÎ¸¯æÈ ÒÌÂ„. åÂÒÚÃÏË ÒÌÂ„ Ò ‰ÓÊ‰fiÏ. ÇŒÚÂ ÁÃÔ‡‰Ì˚È,
ÛÏŒÂÌÌ˚È ‰Ó Ò¤Î¸ÌÓ„Ó, 5-10 ÏŒÚÓ‚ ‚ ÒÂÍ∑Ì‰Û. ÄÚÏÓÒÙŒÌÓÂ ‰‡‚ÎŒÌËÂ Í ‚Œ˜ÂÛ ·∑‰ÂÚ
ÔÓÌËÊÃÚ¸Òfl. íÂÏÔÂ‡Ú∑‡ ‚æÁ‰Ûı‡ ‰ÌfiÏ –6 ‰Ó –2 „Ã‰ÛÒÓ‚ ÏÓæÁ‡, Ìæ˜¸˛ ‰Ó –12. ÇÓÁÏæÊÂÌ
Ó·¤Î¸Ì˚È ÒÌÂ„ÓÔÃ‰ Ë ÏÂÚŒÎ¸. 

áÃ‚Ú‡ èÓÒÎÂÁÃ‚Ú‡

ÚÂÏÔÂ‡Ú∑‡ ‰ÌfiÏ –6 ‰Ó –10 –5 ‰Ó –7

ÚÂÏÔÂ‡Ú∑‡ Ìæ˜¸˛ ‰Ó –12 ‰Ó –10

ÒÌÂ„ Ó·¤Î¸Ì˚È, ÏÂÚŒÎ¸ Ó·¤Î¸Ì˚È

‚ŒÚÂ ÁÃÔ‡‰Ì˚È, Ò¤Î¸Ì˚È ÒŒ‚ÂÌ˚È, Ò¤Î¸Ì˚È ‰Ó ÛÏŒÂÌÌÓ„Ó,
10 ÏŒÚÓ‚ ‚ ÒÂÍ∑Ì‰Û 5-10 ÏŒÚÓ‚ ‚ ÒÂÍ∑Ì‰Û

æ·Î‡˜ÌÓÒÚ¸ ·ÓÎ¸¯Ãfl Ò ÔÓflÒÌŒÌËflÏË ÒŒ‰Ìflfl

‰‡‚ÎŒÌËÂ ‚˚ÒæÍÓÂ ÒŒ‰ÌÂÂ, Í ‚Œ˜ÂÛ ·∑‰ÂÚ ÔÓÌËÊÃÚ¸Òfl

3.U∏ó˝ z kolegà/kole˝ankà prognoz´ pogody na letni dzieƒ.

4.Podzielcie si´ na cztery zespo∏y. Ka˝dy zespó∏ losuje por´ roku. Nast´pnie, pracujàc 
w grupach, opracujcie list´ zalet wylosowanej pory roku.

5.Rozwià˝ zagadki.

6.Przepisz do zeszytu przedmiotowego uzupełnione zdania.
Wyró˝nione zaimki zastàp konstrukcjà Ï˚/‚˚/ÓÌ¤ Ò...,
a czasowniki z nawiasów podaj w odpowiedniej formie.

1. ü Ë Ú˚ (ÊËÚ¸)             ‚ Ó‰ÌæÏ ‰æÏÂ.
2. ü Ë ÓÌ (Ì‡ÔËÒÃÚ¸)             ‚ÏŒÒÚÂ ÍÌ¤„Û.
3. ü Ë ÓÌ¤ ÌÂ (Î˛·¤Ú¸)             Á¤ÏÛ.
4. í˚ Ë ÓÌ (Î˛·¤Ú¸)             Ë„ÃÚ¸ ‚ ÒÌÂÊÍ¤.
5. ü Ë ÓÌÃ (ŒÁ‰ËÚ¸)             ‚ ÎÂÒ Á‡ „Ë·ÃÏË.
6. í˚ Ë ÓÌ¤ (ÔÓŒı‡Ú¸)             Ì‡ æÁÂÓ.

�
èÛÒÚ¬ ÔÓÎª,

åæÎÍÌeÚ ÁÂÏÎª.

ÑÓÊ‰¸ ÔÓÎË‚ÃÂÚ.

äÓ„‰Ã πÚÓ ·˚‚ÃÂÚ?

�
íÃÂÚ ÒÌÂÊæÍ, 
øÊËÎ ÎÛÊæÍ, 
ÑÂÌ¸ ÔË·˚‚ÃÂÚ. 
äÓ„‰Ã πÚÓ ·˚‚ÃÂÚ?

�
ëÌÂ„ Ì‡ ÔÓÎªı,

ãfi‰ Ì‡ ÂÍÃı,

ÇŒÚÂ „ÛÎªÂÚ.

äÓ„‰Ã πÚÓ ·˚‚ÃÂÚ?

�
ëæÎÌˆÂ ÔÂ˜fiÚ, 
ã¤Ô‡ ˆ‚ÂÚfiÚ,
êÓÊ¸ ÔÓÒÔÂ‚ÃÂÚ,
äÓ„‰‡ πÚÓ ·˚‚ÃÂÚ?

. . . . .. . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

68

ëaÌÍÚ-èÂÚÂ·∑„3
PAáÑÕã 6

ì ê ø ä

• äÓ„‰Ã-ÚÓ Ì‡Á˚‚ÃÎÒfl: 
èÂÚÓ„Ã‰, ãÂÌËÌ„Ã‰.

• èÎæ˘‡‰¸ – 605 ÍÏ2. 
• ç‡ÒÂÎŒÌËÂ – æÍÓÎÓ 4 000 000. 
• éÒÌæ‚‡Ì èÂÚæÏ èŒ‚˚Ï ‚ 1703 „Ó‰∑.
• ÉæÓ‰ ‡ÒÔÓÎæÊÂÌ Ì‡ ÌŒÒÍÓÎ¸ÍËı ÓÒÚÓ-

‚Ãı, Ò‚ªÁ‡ÌÌ˚ı ÏÓÒÚÃÏË (396). á‰ÂÒ¸
ÏÌæ„Ó Í‡ÌÃÎÓ‚ Ë Œ˜ÂÍ, ·Î‡„Ó‰aª  ˜ÂÏ∑
„æÓ‰ Ì‡Á‚˚Ã˛Ú ëŒ‚ÂÌÓÈ ÇÂÌŒˆËÂÈ.

• ÉÎÃ‚Ì˚ÏË ‰ÓÒÚÓÔËÏÂ˜ÃÚÂÎ¸ÌÓÒÚflÏË
fl‚Îª˛ÚÒfl ùÏËÚÃÊ, èÂÚÓÔÃ‚ÎÓ‚ÒÍ‡fl
ÍŒÔÓÒÚ¸, ÍŒÈÒÂ Ä‚æ‡, àÒ‡ÃÍËÂ‚ÒÍËÈ
ÒÓ·æ, á¤ÏÌËÈ ‰‚ÓŒˆ.

• ëÃÏ‡fl „ÎÃ‚Ì‡fl Ë ËÁ‚ŒÒÚÌ‡fl ∑ÎËˆ‡
„æÓ‰‡ – πÚÓ çŒ‚ÒÍËÈ ÔÓÒÔŒÍÚ.

• çÂ‰‡ÎÂÍæ ÓÚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·∑„‡ (25 ÍÏ)
Ì‡ıæ‰ËÚÒfl ËÁ‚ŒÒÚÌÓÂ ‚ ÔÓπÁËË ñÃÒÍÓÂ
ëÂÎæ, ÔÓÒÚæÂÌÌÓÂ ÖÍ‡ÚÂ¤ÌÓÈ ÇÚÓæÈ.
á‰ÂÒ¸ Ì‡ıæ‰ËÚÒfl flÌÚÃÌ‡fl ÍæÏÌ‡Ú‡.

ùÏËÚÃÊ

èÂÚÓÔÃ‚ÎÓ‚ÒÍ‡fl ÍŒÔÓÒÚ¸

àÒ‡ÃÍËÂ‚ÒÍËÈ ÒÓ·æ

çŒ‚ÒÍËÈ ÔÓÒÔŒÍÚ

ÍŒÈÒÂ Ä‚æ‡

ñÃÒÍÓÂ ëÂÎæ 

á¤ÏÌËÈ ‰‚ÓŒˆ

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰¤ÈÒÍ‡fl ÍÓÎÎæÌ‡

ÇÓÒÍÂÒŒÌÒÍËÈ ÒÓ·æ (ëÔ‡Ò Ì‡ äÓ‚¤)

êÂ˜ÌæÈ Ú‡Ï‚ÃÈ Ì‡ çÂ‚Œ

Bursztynowa Komnata za -
gin´∏a w czasie II Wojny
Êwiatowej. Odnaleziona
we frag mentach, by∏a re -
kon struowana przez 24
lata. Ostatecznie zosta∏a
od two rzona w 2003 r. na
u ro czystoÊç 300-lecia
Sankt Petersburga.
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W każdym rozdziale 
znajduje się jednostka 
powtórzeniowa ułatwiająca 
utrwalenie materiału.

Dzięki bogato ilustrowanym 
materiałom realioznawczym 
uczniowie poznają 
współczesną Rosję oraz 
życie jej mieszkańców.

Polecenia oraz grafika 
poszczególnych 

zadań i sekcji zostały 
zmienione zgodnie 
z wymogami MEN.

Przystępny komentarz 
gramatyczny 

odpowiada celom 
komunikacyjnym 

każdej lekcji.
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Materiały dydaktyczne online
www.akademiaPWN.pl

Dowiedz się więcej na wszpwn.pl:

 y informacje i opisy
 y fragmenty z podręcznika i materiałów 
ćwiczeniowych

 y nagrania

Język rosyjski   Szkoła Ponadgimnazjalna   Publikacje uzupełniające

Repetytorium  maturalne 
z języka rosyjskiego. 
Zakres podstawowy

Skuteczne przygotowanie do matury

Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego prze-
znaczone jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
a także dla wszystkich uczniów, przygotowujących się 
do części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego 
na poziomie podstawowym oraz studentów i uczniów 
szkół językowych.

Jest to jedyna tego typu publikacja w Polsce zatwier-
dzona przez MEN, zgodna z wytycznymi:

 y Podstawy programowej IV.1,
 y CKE w odniesieniu do egzaminu maturalnego z języka 
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

 y ESOKJ w odniesieniu do poziomu B1 biegłości językowej.

Repetytorium zawiera:
 y opis struktury repetytorium i sposobu korzystania 
z niego,

 y 15 rozdziałów o takiej samej budowie,
 y komentarz gramatyczny,
 y przykładowy zestaw maturalny (matura próbna),
 y transkrypcję tekstów nagranych na CD,
 y klucz do ćwiczeń,
 y słowniczek alfabetyczny,
 y zwroty i wyrażenia.

Repetytorium maturalne to:
 y doskonałe przygotowanie do matury na poziomie 
podstawowym,

 y zadania egzaminacyjne zgodne z formułą nowej 
matury,

 y publikacja o bardzo przejrzystej budowie,
 y bogato ilustrowany materiał,
 y próbne arkusze maturalne,
 y bogate pomoce dla nauczyciela.
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Język rosyjski   Szkoła Ponadgimnazjalna   Publikacje uzupełniające

Boт лексика! Repetytorium 
leksykalne z języka 
rosyjskiego z ćwiczeniami
Obszerna i bogato ilustrowana publikacja umoż-
liwiająca uczącym się języka rosyjskiego pozna-
nie nowej leksyki, poszerzenie zasobu słownictwa, 
jak również utrwalenie go i usystematyzowanie. 
Ciekawa tematyka i przejrzysta budowa ułatwiają 
uczącym się pracę z repetytorium.

Влюбиться в Россию
Książka składa się z siedmiu bogato ilustrowanych 
sekcji tematycznych, podzielonych na rozdzia-
ły, w których zamieszczono ciekawe teksty realio- 
i kulturoznawcze. Do każdego z tekstów przygo-
towano zestaw ćwiczeń leksykalnych i gramatycz-
nych. Publikacja zawiera także biogramy, m.in. 
władców Rosji oraz klucze do wszystkich ćwiczeń.

Вот грамматика! 
Repetytorium gramatyczne 
z języka rosyjskiego 
z ćwiczeniami
Publikacja umożliwia uczącym się języka rosyj-
skiego zarówno zapoznanie się z zagadnieniami 
gramatycznymi, jak i gruntowne ich powtórzenie, 
usystematyzowanie i utrwalenie. Repetytorium 
uwzględnia wymagania określone w podstawie 
programowej dla liceów ogólnokształcących i pro-
filowanych oraz techników – skutecznie pomaga 
w przygotowaniu do egzaminu maturalnego.

Do matury
Seria kieszonkowych publikacji uzupełniających 
dla wszystkich osób uczących się języka rosyjskie-
go zawiera Zwroty i wyrażenia, Wzorce wypowiedzi 
oraz Teksty użytkowe w języku rosyjskim.

• Niniejsze repetytorium jest adresowane do uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych 
rozpoczynajàcych nauk´ j´zyka rosyjskiego, uczniów przygotowujàcych si´ do 
egzaminu maturalnego oraz do wszystkich osób pragnàcych poznaç, powtórzyç lub 
usystematyzowaç znajomoÊç zagadnieƒ gramatyki j´zyka rosyjskiego.

• Publikacja obejmuje cz´Êç teoretycznà oraz praktycznà. Zagadnienia gramatyczne sà 
przedstawione w formie przejrzystych tabel, schematów, paradygmatów i sà poparte 
przyk∏adami. W ka˝dym rozdziale znajdujà si´ çwiczenia, do danej cz´Êci teoretycznej, 
wdra˝ajàce i utrwalajàce (wraz z kluczem) zawierajàce leksyk´ z bloków tematycznych 
obowiàzujàcych na maturze z j´zyka rosyjskiego. åwiczenia te cz´sto majà form´ zadaƒ 
maturalnych. Ca∏oÊç materia∏u gramatycznego omawianego w danym rozdziale pod-
sumowujà testy do samooceny.

• Do ksià˝ki do∏àczona jest p∏yta CD-ROM zawierajàca dodatkowe çwiczenia utrwalajàce.

• Publikacja uwzgl´dnia wymagania okreÊlone w podstawie programowej dla liceów 
ogólnokszta∏càcych, liceów profilowanych i techników w cz´Êci dotyczàcej j´zyków 
obcych oraz w aktualnym Informatorze o egzaminie maturalnym z j´zyka rosyjskiego. 
Koncepcja opracowania uwzgl´dnia zalecenia Rady Europy okreÊlone w Europejskim 
systemie opisu kszta∏cenia j´zykowego. Poruszana problematyka oraz wprowadzone 
w çwiczeniach s∏ownictwo odpowiada wi´kszoÊci wymagaƒ europejskiego poziomu B1. 

ÇÓÚ
„p‡ÏÏ‡ÚËÍ‡!

REPETYTORIUM GRAMATYCZNE
Z J¢ZYKA ROSYJSKIEGO

Z åWICZENIAMI

Dorota Chuchmacz 
Helena Ossowska
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Wydawnictwo Szkolne 
PWN Sp. z o.o.
infolinia:801 30 40 50
www.wszpwn.pl
www.pwn.pl
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Język francuski   Szkoła ponadgimnazjalna

Francofolie Express. 
Nowa edycja

Francofolie express – en route vers 
le français !

Francofolie express. Nowa edycja to zmodyfikowane wy-
danie serii Francofolie express, dostosowane do zno-
welizowanej ustawy o systemie oświaty. 

Francofolie express jest trzystopniowym kursem 
do nauki języka francuskiego, umożliwiającym realiza-
cję podstawy programowej IV.0 i IV.1 (w zakresie pod-
stawowym) – zgodnie z wymaganiami Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Seria przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych, rozpoczynających lub kontynuujących (tzw. 
„fałszywych debiutantów”) naukę języka francuskiego 
w wymiarze 2–3 lub większej liczby godzin tygodniowo.

 y Główny cel kursu to przygotowanie uczniów do ko-
munikacji w sytuacjach życia codziennego, typowych 
dla kontaktów z francuskojęzycznymi rówieśnikami.

 y Przejrzysta budowa i uporządkowana struktura roz-
działów ułatwiają pracę z podręcznikiem.

 y Kurs realizuje założenia nowoczesnej metodyki na-
uczania języków obcych, takich jak:
 y harmonijne i równoczesne rozwijanie wszystkich spraw-

ności językowych,
 y indukcyjne podejście w nauczaniu zasad funkcjonowania 

języka francuskiego,
 y spiralne narastanie materiału leksykalno-gramatycznego,
 y nauka oparta na interakcji,
 y autonomizacja uczenia się,
 y podejście interkulturowe w poznawaniu aspektów kultu-

rowych i społecznych.

 y Kurs doskonale przygotowuje do matury z języka 
francuskiego na poziomie podstawowym.

Dowiedz się więcej na wszpwn.pl:

 y informacje i opisy
 y fragmenty z podręcznika i materiałów 
ćwiczeniowych

 y nagrania

 y Materiały ćwiczeniowe to:
 y bogaty i różnorodny zestaw dodatkowych ćwiczeń,
 y zestawy zadań maturalnych do każdego rozdziału 

uwzględniające nową formułę egzaminu,
 y ciekawe zadania projektowe,
 y interesująca tematyka tekstów,
 y opis egzaminu DELF oraz przykładowe arkusze.

 y Materiał audio do zadań z zeszytów ćwiczeń dostępny 
bezpłatnie na www.wszpwn.pl – w strefie ucznia.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zo-
stały dostosowane do znowelizowanej 
w 2014 roku ustawy o systemie oświaty 
oraz dopuszczone przez MEN do użytku 
szkolnego.
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MEN 382/1/2011/2015

MEN sprawdź na wszpwn.pl

MEN w 2017 r.

Materiały dydaktyczne online
www.akademiaPWN.pl
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Język francuski   Szkoła ponadgimnazjalna   Francofolie Express. Nowa edycja
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W sekcji gramatycznej 
uczniowie znajdą 
regułki gramatyczne 
w języku polskim, 
ułatwiające samodzielną 
pracę oraz zestawy ćwiczeń 
umożliwiające opanowanie 
danego zagadnienia.

Rozdział 0 to rozdział 
wprowadzający, który 

ułatwia pierwsze 
kroki w nauce języka 

francuskiego.

Sekcja Comment ça 
marche ? to indukcyjne 

wprowadzenie zasad 
funkcjonowania języka 

francuskiego.

Atrakcyjna szata 
graficzna, bogato 

ilustrowana zdjęciami 
zachęca do pracy 
z podręcznikiem.

Polecenia 
oraz grafika 

poszczególnych 
zadań i sekcji zostały 

zmodyfikowane 
zgodnie z wymogami 

zmienionej ustawy 
MEN.
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Język francuski   Szkoła ponadgimnazjalna   Publikacje uzupełniające

Przykładowe arkusze 
maturalne z języka 
francuskiego. Nowa matura
Przykładowe arkusze maturalne z języka francuskie-
go  to skuteczna pomoc w przygotowaniu uczniów 
do nowego egzaminu maturalnego z języka fran-
cuskiego na poziomie podstawowym. Zawiera 
opis nowej formuły pisemnego egzaminu matu-
ralnego z języka obcego nowożytnego, najważ-
niejszych zmian oraz pięć przykładowych arkuszy 
maturalnych.

Repetytorium gramatyczne 
z języka francuskiego 
z ćwiczeniami
Publikacja umożliwia uczącym się języka francu-
skiego zarówno zapoznanie się z zagadnieniami 
gramatycznymi, jak i gruntowne ich powtórzenie, 
usystematyzowanie i utrwalenie. Książka uwzględ-
nia wymagania określone w podstawie programo-
wej dla liceów ogólnokształcących i profilowanych 
oraz techników – skutecznie pomaga w przygoto-
waniu do egzaminu maturalnego. Do publikacji 
dołączono płytę CD-ROM z ćwiczeniami interak-
tywnymi, testami oraz aneksem gramatycznym.Do matury

Seria kieszonkowych publikacji uzupełniających 
dla wszystkich osób uczących się języka francu-
skiego zawiera Tablice gramatyczne, Słownictwo 
francuskie do matury oraz Zwroty i wyrażenia w ję-
zyku francuskim.

Radosław Kucharczyk
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 ■ opis nowej formuły pisemnego 
egzaminu maturalnego z języka 
obcego nowożytnego  
na poziomie podstawowym

 ■ opis najważniejszych zmian  
w pisemnym egzaminie 
maturalnym z języka obcego 
nowożytnego na poziomie 
podstawowym 

 ■ strategie przygotowania się  
do egzaminu maturalnego

 ■ pięć przykładowych arkuszy 
maturalnych z nagraniami

 ■ transkrypcja nagrań
 ■ klucz do zadań zamkniętych

Przykładowe arkusze maturalne z języka francuskiego to publikacja pomocna w przygotowaniu 
uczniów do nowego egzaminu maturalnego z języka francuskiego na poziomie podstawowym.  
Arkusze mogą stanowić uzupełnienie w pracy z serią Francofolie express przeznaczoną dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających lub kontynuujących naukę języka francuskiego.

PUBLIKACJE POMOCNE W PRZYGOTOWANIU DO MATURY

9 788326 222641

Uczyć łatwiej,
wiedzieć więcej!

Platforma edukacyjna 
Interaktywny katalog zasobów 
www.akademiapwn.pl

Wydawnictwo Szkolne 
PWN Sp. z o.o.
infolinia: 801 30 40 50
www.wszpwn.pl  
www.pwn.pl 
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 ■ część teoretyczna: przejrzyście 
omówione zagadnienia 
gramatyki języka francuskiego 
poparte licznymi przykładami

 ■ część praktyczna na płycie CD: 
bogaty i różnorodny zestaw 
ćwiczeń skorelowany  
z częścią teoretyczną

 ■ testy do samooceny 

Magdalena Supryn-Klepcarz

Ćwiczenia 
i testy na płycie CD

Niniejsze repetytorium jest adresowane do uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych rozpoczynających naukę języka francuskiego,
uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego oraz 
do wszystkich osób pragnących doskonalić swoją wiedzę z zakre-
su podstawowych zagadnień gramatyki języka francuskiego. 

Publikacja obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną . 
W książce znajduje się dokładne i przejrzyste omówienie zagadnień
gramatyki języka francuskiego poparte licznymi przykładami oraz
praktycznymi wskazówkami dotyczącymi ich przyswajania, jak
również testy do samooceny z ćwiczeniami podsumowującymi
całość materiału gramatycznego omawianego w danym rozdziale.
Do wszystkich tych zadań zamieszczony jest klucz, dzięki któremu
uczeń na bieżąco może śledzić swoje postępy w nauce.

Część praktyczna zamieszczona jest na płycie CD dołączonej do
książki. Zawiera ona bardzo bogaty i różnorodny zestaw
ćwiczeń skorelowany z częścią teoretyczną. Ćwiczenia gramaty-
czne są często osadzone w kontekście komunikacyjnym, tak aby
użytkownik repetytorium, ćwicząc gramatykę, miał do czynienia 
z sytuacjami, w których będzie mu ona potrzebna. Na płycie znaj-
dują się również przydatne aneksy gramatyczne w formie do
drukowania.

Książka uwzględnia zalecenia Rady Europy określone w Euro-
pejskim systemie opisu kształcenia językowego. Poruszana prob-
lematyka oraz wprowadzane w ćwiczeniach słownictwo odpowiada
większości wymagań europejskiego poziomu B1 oraz B2.
Publikacja uwzględnia również wymagania określone w podstawie
programowej dla liceów ogólnokształcących, liceów pro�lowanych
i techników w części dotyczącej języków obcych oraz w aktualnym
Informatorze o egzaminie maturalnym z języka francuskiego .

e-mail: wszpwn@wszpwn.com.pl
strona www: www.wszpwn.com.pl
infolinia: 801 30 40 50
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Tablice gramatyczne to publikacja
przeznaczona dla wszystkich uczàcych
si´ j´zyka francuskiego, którzy chcà
przypomnieç sobie, powtórzyç lub
sprawdziç znajomoÊç poszczególnych
zagadnieƒ gramatycznych

pomocna w przygotowaniu si´ do egzaminu
maturalnego z j´zyka francuskiego na
poziomie podstawowym

prezentujàca w formie czytelnych tablic
wi´kszoÊç zagadnieƒ gramatycznych wyma-
ganych na egzaminie maturalnym, zgodnie
z aktualnym Informatorem maturalnym

obejmujàca problematyk´ gramatycznà
odpowiadajàcà poziomowi B1 bieg∏oÊci
j´zykowej wg ustaleƒ Europejskiego
systemu opisu kszta∏cenia j´zykowego

umo˝liwiajàca uczàcym si´:
szybkie dotarcie do wybranego zagadnienia
gramatycznego
przypomnienie i uporzàdkowanie regu∏
oraz zasad gramatycznych

Tablice
gramatyczne
z j́ zyka
francuskiego
WIES¸AWA BURLI¡SKA

J¢ZYK
FRANCUSKI

e-mail: wszpwn@wszpwn.com.pl
strona www: www.wszpwn.com.pl
infolinia: 0 801 30 40 50

Tablice franc_nL  20/12/2007  10:36  Page 1

 ■  omówienie 
zagadnień 
gramatycznych 
odpowiadających 
poziomowi B1  
w formie 
czytelnych tablic

 ■ przydatne 
słownictwo, 
pogrupowane  
w kręgi tema- 
tyczne w formie 
czytelnych map 
myśli

S∏ownictwo francuskie do matury
to publikacja, która:

przeznaczona jest dla uczniów przy-
gotowujàcych si´ do matury z j´zyka
francuskiego na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym

zawiera 16 kr´gów tematycznych (cz∏owiek,
dom, szko∏a, praca, ˝ycie rodzinne, êycie
towarzyskie, ˝ywienie, zakupy i us∏ugi,
podró˝owanie i turystyka, kultura, sport,
zdrowie, nauka i technika, Êwiat przyrody,
paƒstwo i spo∏eczeƒstwo, elementy wiedzy
o krajach obszaru j´zyka francuskiego)
przedstawionych w postaci map myÊli

umo˝liwia uczniom
lepsze i szybsze dotarcie do potrzebnego
s∏owa lub zwrotu dzi´ki czytelnej formie
powtórzenie s∏ownictwa i zwrotów
leksykalnych, potrzebnych do wyra˝enia
w∏asnej opinii lub prowadzenia rozmowy
na dany temat

e-mail: wszpwn@wszpwn.com.pl
strona www: www.wszpwn.com.pl
infolinia: 801 30 40 50

S∏ownictwo
francuskie
do matury
ZUZANNA BORG
ADRIEN FABRE

J¢ZYK
FRANCUSKI

Slownictwo-FRA_mar11.qxd  03/03/2011  14:39  Page 1

 ■ zwroty, wyrażenia  
i frazeologizmy 
francuskie wraz  
z ich tłumacze- 
niem, ujęte  
w kręgi 
tematyczne

Zwroty
i wyra˝enia
w j́ zyku
francuskim
ANNA TKACZY¡SKA
NICOLAS GORCE-BA¸UT

Publikacja zawiera zwroty, wyra˝enia
i frazeologizmy francuskie wraz z ich
t∏umaczeniami zebrane alfabetycznie
w czternaÊcie kr´gów tematycznych:
cz∏owiek, dom, szko∏a, praca, ˝ycie
rodzinne i towarzyskie, ˝ywienie, zakupy
i us∏ugi, podró˝e i turystyka, kultura,
sport, zdrowie, nauka i technika, Êwiat
przyrody oraz paƒstwo i spo∏eczeƒstwo. 

Publikacja wzbogaca zasób s∏ownictwa
uczniów przygotowujàcych si´ do matury
na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Jest pomocna w formu∏owaniu wypowiedzi
pisemnych i ustnych. Zgromadzony w niej
materia∏ pomaga uczniom poprawnie
stosowaç sta∏e konstrukcje j´zykowe
w j´zyku francuskim i unikaç polonizmów.
Publikacja pe∏ni funkcj´ s∏owniczka
frazeologicznego i tematycznego.

e-mail: wszpwn@wszpwn.com.pl
strona www: www.wszpwn.com.pl
infolinia: 801 30 40 50

J¢ZYK
FRANCUSKI

ZwrFRA-okl_dec10.qxd  08/12/2010  11:51  Page 1
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Język łaciński   Szkoła ponadgimnazjalna
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Porta Latina nova. 
Nowa edycja
MEN: 416/2012

Librum apĕri, ut cognoscas, 
quid alĭi cogitavĕrint

Porta Latina nova. Nowa edycja to zgodny z wymoga-
mi zmienionej ustawy MEN kurs języka łacińskiego 
przeznaczony do realizacji w ciągu trzech lat nauki.

Układ podręcznika umożliwia indywidualny wybór 
zakresu czasowego nauczania w zależności od pozio-
mu – podstawowego lub też rozszerzonego. Książ-
ka składa się z 35 rozdziałów (Lectio), które obejmu-
ją cały podstawowy materiał gramatyczny oraz boga-
to ilustrowane teksty, dotyczące starożytnej kultury 
i cywilizacji.

Kurs można wprowadzić w liceum ogólnokształcą-
cym o dowolnym profilu, jak również w gimnazjum 
czy też w ramach lektoratu na uczelni wyższej.

 y Porta Latina nova. Nowa edycja to:
 y bogaty wybór tekstów łacińskich autorów od starożyt-

ności po współczesność,
 y obszerny zbiór przysłów, sentencji i zwrotów z tłuma-

czeniem i komentarzem,
 y teksty łaciny mówionej tematycznie związane z życiem 

współczesnym.

 y Wprowadzane słownictwo oraz zagadnienia grama-
tyczne zostały szczegółowo objaśnione.

 y Dodatkowym elementem podręcznika są listy zapo-
życzeń z języka łacińskiego w języku polskim, angiel-
skim, niemieckim, francuskim.

 y Zeszyt ćwiczeń to obszerny materiał utrwalający 
i sprawdzający poznane zagadnienia gramatyczne, 
słownikowe, kulturowe w ramach każdej lekcji.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zo-
stały dostosowane do znowelizowanej 
w 2014 roku ustawy o systemie oświaty 
oraz dopuszczone przez MEN do użytku 
szkolnego.

Dowiedz się więcej na wszpwn.pl:

 y informacje i opisy
 y fragmenty z podręcznika i materiałów 
ćwiczeniowych

 y nagrania

Materiały dydaktyczne online
www.akademiaPWN.pl
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DaF-Kenner drehen einen Clip
XII edycja ogólnopolskiego konkursu 
języka niemieckiego

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz ponadgimnazjalnych! Zgłoszenia przyjmujemy do 29.02.2016 r.

Więcej informacji na stronie: www.dafkenner.wszpwn.pl

ORGANIZATOR: PARTNERZY: PATRONAT:

DaF-Kenner_reklama_01_DRUK.pdf   1   2016-02-08   19:14:44



Zarejestruj się
Wejdź na login.wszpwn.com.pl 
Zadzwoń 22 69 54 800

Zaloguj się
www.akademiaPWN.pl

Korzystaj z zasobów

Dokumentacja
programy nauczania, plany i rozkłady,
kryteria oceniania

Scenariusze
poradniki metodyczne, scenariusze lekcji, konspekty,
dodatkowe materiały, gry i zabawy

Ćwiczenia, karty pracy 
karty obrazkowe, ćwiczenia dla uczniów z dysleksją,
interaktywne prace domowe

Testy i sprawdziany
testy diagnostyczne, kartkówki, testy, zestawy
zadań egzaminacyjnych

Multimedia
nagrania mp3, filmy, lekcje
interaktywne, multibooki

INTERAKTYWNY KATALOG
ZASOBÓW EDUKACYJNYCH
Warto skorzystać! 

KROK

1
KROK

2
KROK

3

www.wszpwn.pl • www.pwn.pl • infolinia: 22 69 54 800



DOLNOŚLĄSKIE

bolesławiecki, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, 
legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, średzki, 
wołowski, zgorzelecki, złotoryjski, Jelenia Góra, Legnica

508 024 772

kłodzki, oleśnicki, ząbkowicki 508 024 794

dzierżoniowski, kamiennogórski, milicki, oławski, strzeliński, 
świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wrocławski, Wałbrzych, Wrocław

508 024 773

KUJAWSKO- 
-POMORSKIE

brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, 
świecki, tucholski, toruński, wąbrzeski, Grudziądz, Toruń

508 024 736

aleksandrowski, bydgoski, lipnowski, inowrocławski, mogileński, 
nakielski, radziejowski, sępoleński, włocławski, żniński, 
Bydgoszcz, Włocławek

508 024 768

LUBELSKIE

bialski, chełmski, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, 
puławski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski, Biała Podlaska, 
Chełm, Lublin

508 024 735

biłgorajski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, 
lubartowski, lubelski, tomaszowski, zamojski, Lublin, Zamość

508 024 754

LUBUSKIE całe województwo 508 024 779

ŁÓDZKIE

brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, 
opoczyński, poddębicki, rawski, skierniewicki, tomaszowski, 
zgierski, Łódź, Skierniewice

508 024 745

bełchatowski, łaski, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, 
radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski, 
zduńskowolski, Łódź, Piotrków Trybunalski

508 024 738

MAŁOPOLSKIE

bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, tarnowski, 
Nowy Sącz, Tarnów

508 024 740

chrzanowski, krakowski, miechowski, olkuski, proszowicki, 
Kraków

508 024 747

limanowski, myślenicki, nowotarski, oświęcimski, suski, 
tatrzański, wadowicki, wielicki

508 024 831

MAZOWIECKIE

legionowski, łosicki, miński, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, 
siedlecki, sokołowski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, 
Ostrołęka, Siedlce, Warszawa

508 024 769

białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, otwocki, 
piaseczyński, przysuski,  radomski, szydłowiecki, zwoleński, 
żyrardowski, Radom

508 024 776

ciechanowski, grodziski, makowski, mławski, płocki, płoński, 
pruszkowski, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, 
warszawski zachodni, żuromiński, Warszawa

508 024 796

gostyniński 508 024 768

OPOLSKIE całe województwo 508 024 794

PODKARPACKIE

jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, 
niżański, przemyski, przeworski, rzeszowski, stalowowolski, 
tarnobrzeski, Przemyśl, Tarnobrzeg

508 024 775

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jasielski, krośnieński, leski, 
mielecki, ropczycko-sędziszowski, sanocki, strzyżowski, Krosno, 
Rzeszów

508 024 746

PODLASKIE całe województwo 508 024 832

POMORSKIE

chojnicki, człuchowski, kwidzyński 508 024 736

bytowski, gdański, kartuski, kościerski, lęborski, malborski, 
nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, 
wejherowski, Gdańsk, Gdynia, Sopot

508 024 764

słupski, Słupsk 508 024 760

ŚLĄSKIE

będziński, częstochowski, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, 
myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Częstochowa, Gliwice, 
Zabrze

508 024 780 

bielski, cieszyński, pszczyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, 
żywiecki, Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

503 117 658

bieruńsko-lędziński, mikołowski, Bytom, Chorzów, Dąbrowa 
Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda 
Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy

508 024 725

ŚWIĘTOKRZYSKIE całe województwo 504 017 539

WARMIŃSKO- 
-MAZURSKIE

iławski, nowomiejski 508 024 736

bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, ełcki, giżycki, 
gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, 
olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski, Elbląg, 
Olsztyn

508 024 802

WIELKOPOLSKIE

kolski, koniński, Konin 508 024 768

grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, 
poznański, średzki, śremski, wolsztyński, Leszno, Poznań 

508 024 733

chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, obornicki, 
pilski, szamotulski, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski, Poznań

508 024 744

gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, 
ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, słupecki, turecki, Kalisz

508 024 758

ZACHODNIO- 
POMORSKIE całe województwo 508 024 760

Zapraszamy do kontaktu z Reprezentantami Wydawnictwa Szkolnego PWN
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BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00–16.00 (w okresie od sierpnia do października 
w godzinach 8.00–18.00).

Skontaktuj się z nami! 
Z przyjemnością odpowiemy na pytania dotyczące m.in.:
•  oferty wydawniczej,
•  zamówień oraz reklamacji,
•  oferty materiałów dydaktycznych,
•  Akademii PWN,
•  aktualnych spotkań i konkursów organizowanych przez Wydawnictwo.

Wybierz dla siebie dogodną formę kontaktu:

Zadzwoń 22 69 54 800

Skorzystaj z Livechat na wszpwn.pl

Napisz do nas – formularz kontaktowy  

na wszpwn.pl/pl/kontakt/



Podręczniki i materiały 
ćwiczeniowe w ramach 
dotacji celowej

Materiały 
dydaktyczne online 
www.akademiaPWN.pl

Bogata oferta 
publikacji 
uzupełniających

Zespół Konsultantów 
do Twojej dyspozycji

Możliwość udziału 
w prestiżowych 
konkursach

NASZA OFERTA TO NIE TYLKO PODRĘCZNIKI
Zapewniamy Ci komfort pracy i udzielamy całorocznego wsparcia

Szczegóły www.wszpwn.pl

Barbara Chlebda  Irena Danecka1
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Starter

Neue
EXPEDITIONJęzyk niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych
PODRĘCZNIK

Jacek BetlejaIrena NowickaDorota Wieruszewska
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Neue Expedition Deutsch to nowa odsłona popularnej 

serii Expedition Deutsch. Jest przeznaczona zarówno dla  

uczniów rozpoczynających, jak i kontynuujących naukę  

języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej.  

Nowy podział treści pozwala łatwiej dobrać  

odpowiedni dla uczniów poziom startowy. 
Kurs realizuje podstawę IV.0. i IV.1.  oraz uwzględnia 

wymagania zbliżone do poziomu B1 według skali  

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Kurs Neue Expedition Deutsch: 
yy zapewnia harmonijny rozwój wszystkich sprawności 

językowych (słuchania, czytania, mówienia, pisania, interakcji) 

yy kładzie nacisk na przygotowanie uczniów do efektywnego 

komunikowania się w języku niemieckim i zastosowania go  

w sytuacjach życia codziennego
yy wprowadza gramatykę w przystępny sposób

yy zawiera autentyczne teksty i dialogi z wykorzystaniem 

współczesnego słownictwayy jest przystosowany do zainteresowań, doświadczeń  

i możliwości percepcyjnych uczniów w wieku 16–18 lat.
Podręcznik Neue Expedition Deutsch. Starter to:

yy sześć rozdziałów o stałej budowie
yy sekcje gramatyczneyy Fitness-Studio – sekcja, dzięki której uczniowie mogą ćwiczyć 

sprawność komunikowania się i pisania
yy mini-kompendium gramatyczne

yy Wortschatz kompakt – słownictwo do aktywnego opanowania 

oraz dodatkowy słownik na końcu podręcznika.

yy CD audio.

Podręcznik został opracowany zgodnie z ustawą o zmianie ustawy  

o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014r.

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.
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W i e s z  w i ę c e j

9 788326 224201

9 788326 224201

ED_starter-pod-27012015.indd   1

15-01-28   10:20

Marta Kozubska

Ewa Krawczyk

Lucyna Zastąpiło

ABCDeutsch
podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1  

ABCDeutsch to kurs do nauki języka niemieckiego 

dla szkoły podstawowej w klasach 1-3, dostosowany 

do obniżonego wieku rozpoczynania nauki przez 

dzieci. Uwzględnia naturalne potrzeby dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym i zalecane metody pracy z nimi.

Przewodnikami najmłodszych po bajkowym świecie 

języka niemieckiego są miś Theo, jego siostra Thea, 

czarownica Sandra i jej towarzysz – papuga Sim. 

Ciekawie dobrane tematy, które odwołują się do  

bliskiego dziecku otoczenia, wspierają systematyczny 

rozwój wszystkich czterech sprawności językowych.

Zabawy ruchowe, gry, piosenki czy wierszyki to elementy 

podręcznika, które uatrakcyjniają lekcje i splatają naukę  

z zabawą.

Słowniczek obrazkowy zamieszczony w podręczniku  

to atrakcyjna pomoc w nauce słownictwa.

Podręcznik podzielony jest na 10 rozdziałów 

tematycznych. Zawiera ponadto wierszyki związane  

ze świętami, a także tekst do wykorzystania w klasowym 

przedstawieniu teatralnym. 

Do podręcznika dołączone są dwie płyty z nagraniami.

Podręcznik został zmodyfikowany zgodnie z ustawą o zmianie 

ustawy o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014 roku.
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Sprawdzian szóstoklasisty z języka niemieckiego to publikacja przygotowana z myślą o uczniach,  
którzy na sprawdzianie kończącym szkołę podstawową wybiorą język niemiecki.
Zawiera ona osiem przykładowych zestawów zadań sprawdzających wymagane na sprawdzianie 
umiejętności: rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji i środków językowych oraz rozumienia  
tekstów pisanych. Zamieszczony na końcu klucz odpowiedzi umożliwia uczniom także samodzielne 
przygotowanie się do sprawdzianu.

Gramatyka
niemiecka
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w ćwiczeniach  

dla szkoły 

podstawowej

GRAMATYKA NIEMIECKA  
W ĆWICZENIACH DLA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ

 ■ zbiór podstawowych struktur 
gramatycznych wymaganych  
na sprawdzianie szóstoklasisty

 ■ prosty i przejrzysty sposób 
prezentacji komentarzy 
gramatycznych 

 ■ różnorodne ćwiczenia 
uporządkowane według 
kolejności zagadnień oraz 
stopnia trudności 

 ■ wyróżnione ćwiczenia 
przypominające budową 
zadania egzaminacyjne 

 ■ tabela z czasownikami 
nieregularnymi

 ■ klucz odpowiedzi

Sprawdzian szóstoklasisty z języka niemieckiego to publikacja przygotowana z myślą o uczniach,  
którzy na sprawdzianie kończącym szkołę podstawową wybiorą język niemiecki.
Zawiera ona osiem przykładowych zestawów zadań sprawdzających wymagane na sprawdzianie 
umiejętności: rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji i środków językowych oraz rozumienia  
tekstów pisanych. Zamieszczony na końcu klucz odpowiedzi umożliwia uczniom także samodzielne 
przygotowanie się do sprawdzianu.
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GRAMATYKA NIEMIECKA  
W ĆWICZENIACH DLA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ

 ■ zbiór podstawowych struktur 
gramatycznych wymaganych  
na sprawdzianie szóstoklasisty

 ■ prosty i przejrzysty sposób 
prezentacji komentarzy 
gramatycznych 

 ■ różnorodne ćwiczenia 
uporządkowane według 
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przypominające budową 
zadania egzaminacyjne 

 ■ tabela z czasownikami 
nieregularnymi

 ■ klucz odpowiedzi

SPRAWDZIAN 
SZÓSTOKLASISTY  
Z JĘZYKA NIEMIECKI EGO  

 ■ osiem przykładowych 
zestawów zadań 

 ■ płyta CD-audio z nagraniami 
do zadań na rozumienie ze 
słuchu

 ■ transkrypcje nagrań
 ■ klucz odpowiedzi

PUBLIKACJE PRZYGOTOWUJĄCE DO SPRAWDZIANU:

9 788326 222665

Uczyć łatwiej,
wiedzieć więcej!

Platforma edukacyjna 
Interaktywny katalog zasobów 
www.akademiapwn.pl

Wydawnictwo Szkolne 
PWN Sp. z o.o.
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Sprawdzian szóstoklasisty język niemiecki to publikacja przygotowana z myślą o uczniach, którzy  
na sprawdzianie kończącym szkołę podstawową wybiorą język niemiecki.
Zawiera ona osiem przykładowych zestawów zadań sprawdzających wymagane na sprawdzianie 
umiejętności: rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji i środków językowych oraz rozumienia  
tekstów pisanych. Zamieszczony na końcu klucz odpowiedzi umożliwia uczniom także samodzielne 
przygotowanie się do sprawdzianu.
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GRAMATYKA NIEMIECKA  
W ĆWICZENIACH DLA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ

 ■ zbiór podstawowych struktur 
gramatycznych wymaganych  
na sprawdzianie szóstoklasisty

 ■ prosty i przejrzysty sposób 
prezentacji komentarzy 
gramatycznych 

 ■ różnorodne ćwiczenia 
uporządkowane według 
kolejności zagadnień oraz 
stopnia trudności 

 ■ wyróżnione ćwiczenia 
przypominające budową 
zadania egzaminacyjne 

 ■ tabela z czasownikami 
nieregularnymi

 ■ klucz odpowiedzi

Gramatyka niemiecka w ćwiczeniach dla gimnazjum to pozycja uzupełniająca w stosunku do wiodących 
podręczników języka niemieckiego stosowanych powszechnie w gimnazjum. 
Podstawowym jej zadaniem jest:
■ wprowadzenie ucznia w świat zagadnień gramatycznych
■ uświadomienie roli gramatyki w procesie uczenia się języka
■ zautomatyzowanie stosowania struktur gramatycznych
■ urozmaicenie nauki gramatyki poprzez różnorodność ćwiczeń.
Książka prezentuje wszystkie struktury gramatyczne wymagane na egzaminie gimnazjalnym  
i pomaga przygotować się do tego egzaminu.
Podstawową grupą odbiorców są uczniowie gimnazjum, zarówno rozpoczynający, jak i kontynuujący 
naukę języka niemieckiego, oraz wszyscy uczący się języka niemieckiego, szukający przystępnych 
objaśnień gramatycznych. 

z języka 

niemieckiego

poziom podstawowy i rozszerzony

Halina Wachowska

Egzaminarkusze egzaminacyjne

gimnazjalny
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ARKUSZE EGZAMINACYJNE DLA 
GIMNAZJUM

 ■ opis egzaminu gimnazjalnego 
z uwzględnieniem różnic między 
poziomem podstawowym 
i rozszerzonym

 ■ zadania w formacie 
egzaminacyjnym do wszystkich 
części egzaminu na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym 

 ■ płyta CD-audio
 ■ transkrypcje  
 ■ klucz odpowiedzi 

Gramatyka niemiecka w ćwiczeniach dla gimnazjum to pozycja uzupełniająca w stosunku do wiodących podręczników języka niemieckiego stosowanych powszechnie w gimnazjum. Podstawowym jej zadaniem jest:■ wprowadzenie ucznia w świat zagadnień gramatycznych■ uświadomienie roli gramatyki w procesie uczenia się języka■ zautomatyzowanie stosowania struktur gramatycznych■ urozmaicenie nauki gramatyki poprzez różnorodność ćwiczeń.Książka prezentuje wszystkie struktury gramatyczne wymagane na egzaminie gimnazjalnym,  i pomaga przygotować się do tego egzaminu.Podstawową grupą odbiorców są uczniowie gimnazjum, zarówno rozpoczynający, jak i kontynuujący naukę języka niemieckiego, oraz wszyscy uczący się języka niemieckiego, szukający przystępnych objaśnień gramatycznych. ARKUSZE EGZAMINACYJNE DLA GIMNAZJUM ■ opis egzaminu gimnazjalnego z uwzględnieniem różnic między poziomem podstawowym i rozszerzonym ■ zadania w formacie egzaminacyjnym do wszystkich części egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym  ■ płyta CD-audio ■ transkrypcje   ■ klucz odpowiedzi 

GRAMATYKA NIEMIECKA W ĆWICZENIACH DLA GIMNAZJUM   ■ proste komentarze gramatyczne ■ ćwiczenia automatyzujące i kontekstowe o wzrastającym stopniu trudności ■ wszystkie struktury gramatyczne wymagane na egzaminie gimnazjalnym  ■ tabela czasowników nieregularnych  ■ klucz odpowiedzi

PUBLIKACJE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO:

9 788326 222696

Uczyć łatwiej,wiedzieć więcej!

Platforma edukacyjna Interaktywny katalog zasobów www.akademiapwn.plWydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.infolinia: 801 30 40 50www.wszpwn.pl  www.pwn.pl 
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GRAMATYKA NIEMIECKA 
W ĆWICZENIACH DLA 
GIMNAZJUM  

 ■ proste komentarze 
gramatyczne

 ■ ćwiczenia automatyzujące 
i kontekstowe o wzrastającym 
stopniu trudności

 ■ wszystkie struktury 
gramatyczne wymagane na 
egzaminie gimnazjalnym 

 ■ tabela czasowników 
nieregularnych 

 ■ klucz odpowiedzi
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SPRAWDZIAN 
SZÓSTOKLASISTY  
JĘZYK NIEMIECKI   

 ■ osiem przykładowych 
zestawów zadań 

 ■ płyta CD-audio z nagraniami 
do zadań na rozumienie ze 
słuchu

 ■ transkrypcje nagrań
 ■ klucz odpowiedzi
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