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PASZPORT MATURZYSTY. BIOLOGIA
MAGDALENA SOBOLEWSKA

Czy adrenalina jest amin¹ indolow¹, czy katecholow¹? Czym ró¿ni siê mitoza od
mejozy? Przed matur¹ czas na ostateczne powtórzenie i uzupe³nienie materia³u.
Warto siêgn¹æ po Paszport maturzysty, który zwiêz³e i przystêpne, ale wyczerpuj¹ce
repetytorium ca³ego szkolnego materia³u biologii, obowi¹zuj¹cego na poziomie
podstawowym i rozszerzonym. Uk³ad materia³u pozwala na szybkie usystematyzo-
wanie wiadomoœci. Przejrzyste tabele, schematy i wykresy u³atwiaj¹ opanowanie
trudniejszych zagadnieñ. Ka¿dy dzia³ zawiera pytania sprawdzaj¹ce wiedzê. Wœród
360zadañznajdzieszpytaniawformie testuo ró¿nymstopniu trudnoœciorazpytania
problematyczne, które wymagaj¹ zdolnoœci wyci¹gania wniosków. Z Paszportem
bezproblemuprzekroczyszgranicêpomiêdzynauk¹wszkoleœredniejastudiami.
Stron: 264, format: 205x275, oprawa: broszurowa, ISBN 83-88558-86-2

PASZPORT MATURZYSTY. FIZYKA
MIROS£AW GALIKOWSKI

Ksi¹¿ka adresowana jest przede wszystkim do uczniów przygotowuj¹cych siê do
matury iegzaminówwstêpnychzfizyki.Ka¿dyrozdzia³podzielonyjestnatrzyczêœ-
ci: wprowadzenie teoretyczne, przyk³ady oraz zadania do samodzielnego rozwi¹za-
nia. Wszystkie zadania, prezentuj¹ce ró¿ny stopieñ trudnoœci, zaopatrzone s¹ w od-
powiedzib¹dŸrozwi¹zania.Ksi¹¿kaw³atwyiprzystêpnysposóbopisuje trudniejsze
zagadnienia, liczne przyk³ady z rozwi¹zaniami u³atwiaj¹ zrozumienie teorii. Przej-
rzysta i ciekawaformagraficznapomagawszybkim odszukaniuniezbêdnych twier-
dzeñ i wzorów. Podrêcznik bêdzie tak¿e bardzo dobr¹ pomoc¹ dla uczniów, którzy
chc¹ pog³êbiæ lub powtórzyæ swoj¹ wiedzê w trakcie bie¿¹cej nauki fizyki.
Stron: 208, format: 205x275, oprawa: broszurowa, ISBN 83-88558-65-X

PASZPORT MATURZYSTY. GEOGRAFIA. WYDANIE II
JAN STARZOMSKI

To kompletne repetytorium z geografii adresowane jest do uczniów zdaj¹cych ma-
turêzgeografii napoziomiepodstawowym b¹dŸ rozszerzonym.Czytelny uk³ad ma-
teria³u pozwala na ³atwe odnalezienie potrzebnych informacji oraz szybkie usyste-
matyzowanie wiedzy. Mapy, wykresy i rysunki u³atwiaj¹ zrozumienie i przyswoje-
nie trudniejszychzagadnieñorazucz¹odczytywaniadanychprzedstawionychwfor-
mie graficznej, co jest jedn¹ z umiejêtnoœci ocenianych na egzaminie maturalnym.
Paszport ten gwarantuje solidne przygotowanie siê do matury z geografii.
Stron: 264, format: 205x275, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-46-7

PASZPORT MATURZYSTY. HISTORIA. WYDANIE II
W£ODZIMIERZ SOCHACKI

Paszport maturzysty. Historia to ksi¹¿ka pomagaj¹ca ka¿demu uczniowi w przy-
gotowaniu siê do matury z historii. Ka¿da czêœæ Paszportu to odrêbna epoka histo-
ryczna, omówienie genezy, przebiegu i skutków najwa¿niejszych wydarzeñ – od
rewolucji neolitycznej po wojnê w Iraku w 2003 roku. Ksi¹¿ka zawiera: sylwetki
najwybitniejszych w³adców, polityków, wodzów, myœlicieli, przywódców religij-
nych, analizê kszta³towania siê form pañstwowych, historiê myœli politycznej,
dzieje Polski oraz etapy rozwoju gospodarczego. Przygotowywanie siê do matury
zhistorii z tymPaszportem tookazjadoprzygody intelektualnej,pozwalaj¹cej zro-
zumieæ mechanizmy rz¹dz¹ce dziejami cz³owieka.
Stron: 264, format: 205x275, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-18-1
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PASZPORT MATURZYSTY. ANGIELSKI. WYDANIE II
TOMASZ KOTLIÑSKI, MARCIN KOWALCZYK

Po tê ksi¹¿kê powinni siêgn¹æ uczniowie przygotowuj¹cy siê do matury z jêzyka
angielskiego. Jest ona równie¿ doskona³¹ pomoc¹ dla nauczycieli pracuj¹cych
w szko³ach œrednich. Repetytorium zawiera najwa¿niejsze wiadomoœci z jêzyka
angielskiego omawiane podczas nauki w szkole œredniej zarówno na poziomie
podstawowym, jak i rozszerzonym. Uczeñ odnajdzie tu przyk³adowe zadania ty-
pu „prawda–fa³sz” (true–false), testy wielokrotnego wyboru (multiple choise),
æwiczenia polegaj¹ce na przyporz¹dkowaniu tekstu (multiple matching) i uk³ada-
niu fragmentów tekstu (text sequencing). Wszystkie zadania opatrzone s¹ kluczem
odpowiedzi, pozwalaj¹cym na samodzielne sprawdzenie kompetencji jêzyko-
wych. Do³¹czony do ksi¹¿ki CD-ROM zawiera teksty niezbêdne do æwiczeñ ze
s³uchu.
Stron: 184, format: 205x275, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-31-9

PASZPORT MATURZYSTY. JÊZYK NIEMIECKI
MA£GORZATA CHUDZIK

Ksi¹¿ka ta jest niezbêdn¹ pomoc¹ dla uczniów przygotowuj¹cych siê do matury
z jêzyka niemieckiego. Zawiera wiele ciekawych tekstów, ró¿norodne æwiczenia
z zakresu rozumienia i stosowania podstawowych form wypowiedzi, æwiczenia
gramatyczne, przyk³ady wypracowañ na ró¿ne tematy. Oprócz powtórki z leksyki
i gramatyki uczeñ znajdzie tu: zwroty przydatne podczas egzaminu ustnego, æwi-
czenia ze s³uchu (wraz z tekstami nagranymi na p³ytê CD), æwiczenia rozwijaj¹ce
umiejêtnoœæ czytania ze zrozumieniem lub omawiania wybranej ilustracji. Odpo-
wiedzi do zadañ pozwol¹ na samodzielne sprawdzenie nabytych wiadomoœci.
Znajduje siê tu równie¿ wiele wa¿nych informacji dotycz¹cych regulaminu matu-
ralnego z jêzyka obcego.
Stron: 186, Format: 205x275, oprawa: broszurowa, ISBN 83-88558-75-7

PASZPORT MATURZYSTY. JÊZYK POLSKI
DOROTA MIATKOWSKA

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do uczniów przygotowuj¹cych siê
domaturyz jêzykapolskiegozarównonapoziomiepodstawowym, jak i rozszerzo-
nym. Ksi¹¿ka przedstawia najistotniejsze wydarzenia historyczne, omawia naj-
wa¿niejszekierunki filozoficzne ipr¹dy literackie.Ka¿dyrozdzia³poœwiêconyjest
jednej epoce literackiej. Streszczenia i analizy utworów nale¿¹cych do kanonu lek-
tur szkolnych u³atwiaj¹ przygotowanie siê do matury. Przystêpny i czytelny uk³ad
materia³u w po³¹czeniu z bogatym materia³em ilustracyjnym pomo¿e uczniom
w uporz¹dkowaniu i powtórzeniu wiadomoœci.
Stron: 168, format: 205x275, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-45-9

PASZPORT MATURZYSTY. JÊZYK ROSYJSKI
HELENA MAKAREWICZ

Ksi¹¿ka adresowana jest przede wszystkim do maturzystów, ale bêdzie równie¿
bardzo przydatna osobom, które zdaj¹ jêzyk rosyjski na ró¿nych innych egzami-
nach lub wykorzystuj¹ go w pracy. Repetytorium umo¿liwia samodzieln¹ naukê,
która najefektywniej usystematyzuje oraz poszerzy dotychczasow¹ wiedzê. Pa-
szport sk³ada siê z trzech czêœci: gramatyki wraz z ortografi¹, leksyki oraz roz-
dzia³ów poœwiêconych egzaminowi maturalnemu. Warto zapoznaæ siê z mate-
ria³em zawartym w ksi¹¿ce, zachowuj¹c kolejnoœæ, w jakiej zosta³ uporz¹dkowa-
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ny,poniewa¿baz¹doczytaniazezrozumieniemipoprawnychwypowiedzipowin-
na byæ dobra znajomoœæ gramatyki. Na koñcu ka¿dego rozdzia³u znajduj¹ siê æwi-
czenia sprawdzaj¹ce kompetencje jêzykowe oraz klucz odpowiedzi. Ostatnia
czêœæ ksi¹¿ki to przyk³ady zadañ maturalnych, których systematyczne rozwi¹zy-
wanie pomo¿e w przygotowaniu siê do egzaminu dojrza³oœci.
Stron: 208, format: 205x275, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-20-3

PASZPORT MATURZYSTY. MATEMATYKA
ADAM W£ODZIMIERZ MIZIO£EK, MA£GORZATA MIZIO£EK

Paszport maturzysty. Matematyka to ksi¹¿ka adresowana przede wszystkim do
uczniówprzygotowuj¹cychsiêdomaturyzmatematyki.Zawierawiadomoœci i za-
dania z poziomu podstawowego i rozszerzonego. Jest te¿ doskona³¹ pomoc¹ dla
nauczycielipracuj¹cychwszko³achœrednich.Tokompletnerepetytoriumobejmu-
je wiadomoœci z matematyki omawiane podczas nauki w liceum. Czytelny uk³ad
materia³u,dobórzagadnieñ i jasnysposóbprzedstawianiaskomplikowanych treœci
u³atwia przygotowanie siê do egzaminu.Ka¿dy rozdzia³ zawiera czêœæ teoretyczn¹
z przyk³adami oraz zadania na ró¿nym poziomie trudnoœci. Klucz odpowiedzi do
zadañ umo¿liwi uczniowi samodzieln¹ pracê z ksi¹¿k¹. Przyk³adowe zestawy eg-
zaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, ze szczegó³ow¹ punk-
tacj¹ rozwi¹zañ, pomog¹ w sprawdzeniu wiedzy przed matur¹.
Stron: 280, format: 205x275, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-19-X

PASZPORT MATURZYSTY. WOS
MARIA WESO£OWSKA-STARNAWSKA, WITOLD STARNAWSKI

Paszport adresowany jest nie tylko dla maturzystów, ale tak¿e do wszystkich
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. Opracowany zosta³ zgodnie ze standardami
egzaminacyjnymi zarówno dla poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego.
Ksi¹¿ka ma charakter repetytorium, które systematyzuje wiedzê potrzebn¹ do
przygotowania siê do matury, utrwala j¹, a tak¿e przystêpnie wyjaœnia zjawiska
i procesy zachodz¹ce we wspó³czesnych spo³eczeñstwach. Treœæ ksi¹¿ki uzu-
pe³niaj¹wykresy, schematy, tabele,mapyoraz ilustracje takdobrane,abymaturzy-
sta, po zapoznaniu siê z nimi, mia³ gruntowne rozeznanie w problematyce, z któr¹
zmierzy siê na maturze. To ksi¹¿ka, któr¹ warto mieæ zawsze "pod rêk¹". Mo¿na
wniej sprawdziæpotrzebnedefinicje,pojêcia idaty,znaleŸæ informacjeoorganiza-
cjach, wydarzeniach i osobach piastuj¹cych wa¿ne stanowiska publiczne. Dziêki
niej ³atwiej te¿ zrozumieæ znaczenie i charakter przemian dokonuj¹cych siê w Pol-
sce i na œwiecie.
Stron: 168, format: 205x275, oprawa: broszurowa, ISBN 978-83-89622-67-9

PASZPORT SZÓSTOKLASISTY. JÊZYK POLSKI
MAGDALENA GIEDROJÆ

Ksi¹¿ka obejmuje materia³ programowy szko³y podstawowej z po³o¿eniem naci-
sku na umiejêtnoœci budowania ró¿nych wypowiedzi. Wszystkie niezbêdne wia-
domoœci s¹ ujête w postaci ciekawego opowiadania przygodowego, podzielonego
na kolejne rozdzia³y. Mnóstwo ró¿norodnych æwiczeñ i krzy¿ówek uatrakcyjnia
przyswajanie i powtarzanie materia³u. Podró¿uj¹c z bohaterami po Krainie Litera-
tury,KrólestwiePoezji,MieœcieMediówczy OceanieKultury szóstoklasistaprzy-
pomni sobie wszystko, czego nauczy³ siê wczeœniej, i uzupe³ni te wiadomoœci,
które mu umknê³y. A wszystko to w atmosferze zabawy i przygody!
Stron: 168, format: 205x275, oprawa: broszurowa, ISBN 83-88558-26-9

4

PASZPORT SZÓSTOKLASISTY



wwww.eremis.com.pl

PASZPORT DO LICEUM. JÊZYK POLSKI
MAGDALENA GIEDROJÆ

Ksi¹¿ka jest adresowana do wszystkich gimnazjalistów, nie tylko tych, którzy
przygotowuj¹ siê do testu kompetencji. Stanowi nietypowe repetytorium, ponie-
wa¿ najwa¿niejsze wiadomoœci s¹ wpisane w opowiadanie. Jego bohaterowie, po-
stawieni w ró¿nych sytuacjach, zdobywaj¹ wiadomoœci o historii i teorii literatury
oraz o kulturze dawnej i wspó³czesnej. Ksi¹¿ka zawiera tak¿e liczne zadania i æwi-
czenia, przydatne w powtórzeniu materia³u. Paszport u³atwia utrwalenie umiejêt-
noœci poprawnego rozumienia czytanego tekstu, problematyzowania go i redago-
waniaw³asnejwypowiedzi.Wartozniegokorzystaæpodczaspowtórkiprzedegza-
minem, ale tak¿e w trakcie bie¿¹cej nauki jêzyka polskiego w gimnazjum.
Stron: 184, format: 205x275, oprawa: broszurowa, ISBN 83-88558-29-3

PASZPORT DO LICEUM. MATEMATYKA
KLAUDIUSZ SKORACKI

Podrêcznik przeznaczony dla uczniów koñcz¹cych gimnazjum i przygoto-
wuj¹cych siê do egzaminu. Poszczególne rozdzia³y s¹ u³o¿one zgodnie z mate-
ria³em realizowanym na lekcjach matematyki w klasach I, II i III gimnazjum.
Ka¿dy rozdzia³ zawiera czêœæ teoretyczn¹ oraz liczne przyk³ady i zadania przezna-
czone do samodzielnego rozwi¹zania. Ostatnim rozdzia³em s¹ Testy kompetencji
– 10 zestawów po 40 zadañ ka¿dy. Na koñcu znajduj¹ siê równie¿ odpowiedzi do
wszystkich zadañ oraz klucz odpowiedzi do testów.
Stron: 192, format: 205x275, oprawa: broszurowa, ISBN 83-88558-27-7

TO PROSTE – liceum

CHEMIA DLA LICEALISTÓW TO PROSTE
LIDIA GALERA

Przejrzystekompendium wiadomoœci zchemii nieorganicznej i organicznej napo-
ziomie szkó³ œrednich. Ka¿dy rozdzia³ zawiera: zwiêz³¹ czêœæ teoretyczn¹
z przystêpnym wyjaœnieniem zjawisk, pojêæ, definicji, nazewnictwa i reakcji che-
micznych, czêœæ doœwiadczaln¹, w której podano schematy typowych doœwiad-
czeñ chemicznych z opisem spostrze¿eñ i wniosków wyp³ywaj¹cych z przebiegu
przemian chemicznych, czêœæ rachunkow¹ przedstawiaj¹c¹ krok po kroku mode-
lowe rozwi¹zania ró¿nych typów zadañ. Na koñcu ksi¹¿ki znajduje siê s³owniczek
pojêæ chemicznych, notki biograficzne najs³ynniejszych chemików, uk³ad okreso-
wy pierwiastków oraz zestaw tabel chemicznych. Taka struktura ksi¹¿ki pozwala
na samodzieln¹ naukê, jak równie¿ u³atwia szybkie powtórzenie wiadomoœci
przed klasówk¹ lub egzaminem maturalnym.
Stron: 336, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 978-83-89622-68-6
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MATEMATYKA DLA LICEALISTÓW TO PROSTE
MA£GORZATA IWANOWSKA

Ksi¹¿ka adresowana jest przede wszystkim do uczniów szkó³ œrednich, którzy przy-
gotowuj¹ siê do egzaminu maturalnego lub do klasówek i powtórek w trakcie
bie¿¹cej nauki matematyki. Korzystaj¹c z repetytorim, mo¿na nie tylko utrwaliæ
swoj¹ wiedzê i udoskonaliæ umiejêtnoœci zdobyte na lekcjach matematyki, ale tak¿e
uzupe³niæ brakuj¹cy materia³ lub przeæwiczyæ trudniejsze tematy. W ksi¹¿ce znaj-
dziesz: jedenaœcie rozdzia³ów poœwiêconych ró¿nym dzia³om matematyki, zwiêz³¹
i przystêpnie wyt³umaczon¹ teoriê, przyk³ady zadañ z rozwi¹zaniami, rysunki, sche-
maty i tabele u³atwiaj¹ce utrwalenie wiadomoœci, zadania do samodzielnego roz-
wi¹zania i odpowiedzi do zadañ umo¿liwiaj¹ce ocenê wiedzy i umiejêtnoœci.
Stron: 272, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 978-83-89622-53-2

LEKTURY DLA LICEALISTÓW TO PROSTE
DOROTA MIATKOWSKA

Zastanawiasz siê, dlaczego Izabela nie chcia³a pokochaæ Pana Stanis³awa? Jesteœ cie-
kawy, jakie stosunki ³¹czy³y Edypa z jego matk¹? Nie wiesz, na czym polega³ dramat
Raskolnikowa? Chcesz siê dowiedzieæ, dlaczego Makbeta opêta³a ¿¹dza w³adzy oraz
z jakiego powodu cierpia³ m³ody Werter? Nie pamiêtasz, jakie symbole narodowe s¹
zawartewWeselu?Taksi¹¿karozwiejeTwojew¹tpliwoœci iodpowienawszystkiepy-
tania.Omówionowniejprawie30lekturobowi¹zuj¹cychwliceum.Streszczenie,cha-
rakterystykabohateróworazprzedstawienieg³ównejproblematykiutworu iwyjaœnie-
nie g³ównych w¹tków pomog¹ w utrwaleniu najwa¿niejszych wiadomoœci o lekturze.
Lektury dla licealistów napisane prostym i przystêpnym jêzykiem z pewnoœci¹ po-
mog¹ Ci w przygotowaniu siê tak do bie¿¹cych lekcji, jak i do matury.
Stron: 112, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-47-5

TO PROSTE – gimnazjum

GRAMATYKA DLA GIMNAZJALISTÓW TO PROSTE
AGNIESZKA NO¯YÑSKA-DEMIANIUK

To doskona³e repetytorium, obejmuj¹ce syntetyczny kurs wspó³czesnej gramaty-
ki. Z tego wzglêdu publikacja jest niezwykle pomocna przy powtarzaniu wiado-
moœci, rozproszonychwpodrêcznikachdlaposzczególnychklasszko³ypodstawo-
wej i gimnazjum. Pozwala na zdobycie niezbêdnych wiadomoœci i umiejêtnoœci
w zakresie sk³adni, fleksji, s³owotwórstwa, fonetyki i frazeologii. Podrêcznik zo-
sta³ podzielony na dzia³y odpowiadaj¹ce najwa¿niejszym dzia³om nauki o jêzyku.
Materia³ powtórkowy zawiera praktyczne wiadomoœci, porady na temat popraw-
nej pisowni i wskazówki. Wszystkie regu³y gramatyczne s¹ wyjaœnione przystêp-
nie i poparte licznymi przyk³adami.
Stron: 272, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-88558-56-0
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CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM
DLA GIMNAZJALISTÓW TO PROSTE
MAGDALENA GIEDROJÆ

To ciekawa propozycja stanowi¹ca oryginalne po³¹czenie kilku ksi¹¿ek w jednej
publikacji. Zebrane w niej teksty u³o¿one s¹ w blokach tematycznych poœwiêco-
nych modzie, kuchni, literaturze, malarstwie, sztukom teatralnym, filmowi i zasa-
dom savoir-vivre'u. Wiele istotnych treœci przedstawiono równie¿ w formie ry-
sunków, obrazów lub tabel. Trudniejsze pojêcia wystêpuj¹ce w tekstach, które
wzbogac¹ zasób s³ów m³odego czytelnika, s¹ dok³adnie wyjaœnione przez autorkê.
Po uwa¿nym przeczytaniu tekstu z wybranego bloku tematycznego uczeñ mo¿e
sprawdziæ swoje umiejêtnoœci, odpowiadaj¹c na zamieszczone na koñcu rozdzia³u
pytania. Klucz odpowiedzi umo¿liwia samodzieln¹ ocenê wiadomoœci. Dziêki pu-
blikacji o tak bogatej i ró¿norodnej treœci zdobêdziesz wcale nie³atw¹ do opanowa-
nia umiejêtnoœæ odczytywania ze zrozumieniem ró¿nych tekstów kultury, przewi-
dzianych programem nauczania w gimnazjum.
Stron: 168, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-88558-22-X

JAK PISAÆ WYPRACOWANIA
DLA GIMNAZJALISTÓW TO PROSTE
EWA BIERNACKA, WILGA HERMAN

Ksi¹¿ka zawiera wszystkie niezbêdne informacje wprowadzaj¹ce uczniów
wtrudn¹sztukêpisaniawypracowañ.Mo¿ebyæwykorzystywanana lekcjach jêzy-
ka polskiego, ale mo¿e tak¿e pos³u¿yæ jako samouczek pomagaj¹cy w tworzeniu
ró¿nych form wypowiedzi. W ksi¹¿ce znajdziesz szczegó³owe wskazówki i æwi-
czenia potrzebne w praktycznej nauce pisania: podania, ¿yciorysu, opowiadania,
opisu (przedmiotu,wnêtrza,krajobrazu,postaci, sytuacji, prze¿yæwewnêtrznych),
charakterystyki, recenzji, rozprawki. Liczne æwiczenia wzbogacaj¹ s³ownictwo,
kszta³c¹ umiejêtnoœæ uwa¿nego czytania tekstów literackich, a tak¿e samodzielne-
goredagowaniaorazpisaniad³u¿szychwypowiedzi szkolnychidziennikarskich.
Stron: 168, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-44-0

LEKTURY DLA GIMNAZJALISTÓW TO PROSTE
MA£GORZATA STRÊKOWSKA-ZAREMBA

Ksi¹¿ka tapomo¿erozwi¹zaæzagadki literackie,bêd¹cezmor¹niemalka¿degogim-
nazjalisty. Zawiera ona streszczenia 30 lektur obowi¹zuj¹cych w klasach I-III gim-
nazjum.Autorka–polonistka ipisarka–nie tylkoprzypomina treœæutworów,poma-
ga w wyró¿nieniu cech bohaterów, ale tak¿e porz¹dkuje wydarzenia, co u³atwia roz-
wik³anie nie zawsze zrozumia³ej fabu³y. Podaje informacje o autorze, czasie i oko-
licznoœciachpowstaniadzie³a.Okreœlagatunek,dojakiegoononale¿y.Wyjaœniater-
miny literackie i znaczenie zwi¹zków frazeologicznych, wywodz¹cych siê z oma-
wianych utworów. Proponuje opracowanie wybranych tematów wypracowañ.
Stron: 174, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-16-5

MOTYWY LITERACKIE DLA GIMNAZJALISTÓW
TO PROSTE
MAGDALENA GIEDROJÆ

Ta ksi¹¿ka powsta³a po to, by pomóc uczniowi uporz¹dkowaæ ogrom informacji
przekazywanych na lekcjach jêzyka polskiego w gimnazjum. Omawia najwa¿niej-
sze lektury i pomaga je zapamiêtaæ. U³atwia znalezienie wspólnych motywów,
ró¿nic i podobieñstw miêdzy bohaterami i ich przygodami. Pokazuje, ¿e opisywane
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wlekturachzagadnieniaiporuszaneproblemymo¿na³¹czyæwró¿neci¹gi tematycz-
ne. Na koñcu ksi¹¿ki podane s¹ krótkie wskazówki, jak pisaæ wypracowania,
w których nale¿y odwo³aæ siê do motywów literackich. Warto korzystaæ z tej publi-
kacjiprzyomawianiulektur,atak¿eprzedka¿dymtestem,klasówk¹czypowtórk¹.
Stron: 176, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-88558-55-2

CHEMIA DLA GIMNAZJALISTÓW TO PROSTE
LIDIA GALERA

Ksi¹¿ka jest skierowanadouczniówszkó³ gimnazjalnych i nauczycieli chemii.Za-
wiera najwa¿niejsze wiadomoœci z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej
oraz uporz¹dkowany tematycznie, bogaty zbiór zadañ, które pomagaj¹ utrwaliæ
wiadomoœci i pozwalaj¹ sprawdziæ nabyte ju¿ umiejêtnoœci. Ksi¹¿ka w prosty,
przystêpny sposób opisuje zagadnienia, które uczniom sprawiaj¹ najwiêcej trud-
noœci. Jej dodatkow¹ zalet¹ s¹ przyk³ady rozwi¹zywania poszczególnych typów
zadañ. Autorka krok po kroku objaœnia ca³y tok rozumowania, prowadz¹cy do roz-
wi¹zania zadania, co umo¿liwia uczniom samodzieln¹ naukê. Dla nauczycieli na-
tomiast mo¿e stanowiæ Ÿród³o materia³u dydaktycznego. Publikacja zawiera
s³owniczek najwa¿niejszych terminów chemicznych, krótkie notki o znanych che-
mikach oraz klucz z rozwi¹zaniami zadañ. Znajdziesz w niej równie¿ krzy¿ówki
i inne ciekawe æwiczenia. Korzystaj¹c z tej ksi¹¿ki, mo¿na siê przekonaæ, ¿e nauka
chemii nie musi byæ ani trudna, ani nudna.
Stron: 288, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-17-3

FIZYKA DLA GIMNAZJALISTÓW TO PROSTE
RENATA MACHOWINA

Publikacja ta jest adresowana do gimnazjalistów, którzy maj¹ k³opoty z rozwi¹zy-
waniem zadañ z fizyki. W ksi¹¿ce znajduj¹ siê: ogólne wskazówki, jak radziæ sobie
z zadaniami, 100 typowych zadañ gimnazjalnych z pe³nymi rozwi¹zaniami, zada-
nia do samodzielnego wykonania z rozbudowanymi odpowiedziami, komentarze
do rozwi¹zanych zadañ, pokazuj¹ce szczegó³owy tok rozumowania, gdy¿ to, co
oczywiste dla nauczycieli, niekonieczniemusi byæ oczywiste dla uczniów. Wiado-
moœci teoretyczne, poprzedzaj¹ce zadania, ograniczone s¹ do niezbêdnego mini-
mum. Ksi¹¿ka bêdzie cenn¹ pomoc¹ w czasie trzech lat nauki fizyki w gimnazjum:
nie tylko u³atwi przygotowanie siê do egzaminu gimnazjalnego, ale równie¿ do
sprawdzianów i klasówek.
Stron: 208, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-32-7

MATEMATYKA DLA GIMNAZJALISTÓW TO PROSTE
MARGARITA BIEDRZYCKA, ANNA SAAR-AUERBACH,
MARIA USZYÑSKA-BARANOWSKA

Ksi¹¿ka jest przeznaczona dla uczniów gimnazjum, przede wszystkim klas trze-
cich. Stanowi doskona³¹ pomoc w przygotowaniu siê do egzaminu zewnêtrznego
z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Jest zbiorem wiadomoœci
z matematyki, ale pojawiaj¹ siê tu równie¿ elementy fizyki i chemii. Ka¿dy roz-
dzia³ sk³ada siê z trzech czêœci: krótkiego wprowadzenia teoretycznego, przejrzy-
stych przyk³adów, które reprezentuj¹ ró¿ne typy zadañ, zestawu zadañ o ró¿nym
stopniu trudnoœci do samodzielnego rozwi¹zania. Na koñcu ksi¹¿ki znajduj¹ siê
odpowiedzi. To praktyczne repetytorium mog¹ wykorzystywaæ nie tylko ucznio-
wie, lecz tak¿e nauczyciele podczas lekcji matematyki.
Stron: 160, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-88558-87-0
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PISANIE PO HISZPAÑSKU TO PROSTE.
ZASADY, WZORY, ÆWICZENIA
MA£GORZATA MARZOCH

Praktyczny poradnik, pomocny w pisaniu ró¿nych tekstów w jêzyku hiszpañskim
na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Znajdziesz w nim zasady tworze-
nia,wzory iprzyk³adyformwypowiedzipisemnych,pojawiaj¹cychsiêna lekcjach
lub egzaminach oraz takich,którezpewnoœci¹przydadz¹siêw¿yciu codziennym.
Dowiesz siê wiêc, jak napisaæ m. in. charakterystykê postaci, opowiadanie, stre-
szczenie, rozprawkê, recenzjê lub wywiad; pisma urzêdowe i teksty zwi¹zane
z prac¹ zawodow¹, takie jak maile, listy oficjalne, motywacyjne, ¿yciorysy, komu-
nikaty; krótkie formy wypowiedzi, czyli SMS-y, ¿yczenia, zaproszenia, listy pry-
watne, kartki z pozdrowieniami, og³oszenia, reklamacje, formularze. Omówienia
ró¿nych rodzajów tekstów uzupe³nia solidna porcja s³ownictwa powi¹zanego
z treœci¹ tekstu. Urozmaicone æwiczenia u³atwiaj¹ utrwalenie zdobytych umiejêt-
noœci, a odpowiedzi do nich pozwalaj¹ na samodzieln¹ ocenê wiedzy.
Stron: 232, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 978-83-89622-70-9

PISANIE PO FRANCUSKU TO PROSTE.
ZASADY, WZORY, PRZYK£ADY
RÓ¯A STEFAÑSKA

Jest to praktyczny poradnik przeznaczony dla tych, którzy musz¹ zastosowaæ
okreœlon¹ formê wypowiedzi pisemnej, a nie wiedz¹, jak zrobiæ to poprawnie.
W ksi¹¿ce opisano zasady i sposoby tworzenia rozmaitych form wypowiedzi: od
prostych ¿yczeñ czy sms-ów , przez popularne streszczenia, opisy i opowiadania,
do skomplikowanych artyku³ów i rozprawek. Czytelnik znajdzie tu zestawy przy-
datnychs³ówek i struktur,przejrzysteschematybudowyposzczególnychformwy-
powiedzi oraz proste wyjaœnienia dotycz¹ce gramatyki. Ksi¹¿ka zosta³a tak skon-
struowana, aby odpowiednie fragmenty tekstu mo¿na by³o uk³adaæ jak puzzle
i w ten sposób tworzyæ prace na ró¿nych poziomach zaawansowania. Mo¿na
równie¿ korzystaæ z modelowych przyk³adów, reprezentuj¹cych wszystkie rodza-
je wypowiedzi.
Stron: 176, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 978-83-89622-59-4

PISANIE PO ROSYJSKU TO PROSTE.
ZASADY, WZORY, ÆWICZENIA
HELENA MAKAREWICZ

Jest toporadnikdlaka¿dego,ktochcenauczyæsiêtworzyæpoprawnewypowiedzipi-
semne zarówno na poziomie œrednim, jak i zaawansowanym. W ka¿dym rozdziale
przedstawiones¹wzory poszczególnych form wypowiedzi, zasady ich redagowania
oraznajczêœciej stosowanezwroty i charakterystycznes³ownictwo.Czytelnik dziêki
ksi¹¿ce nauczy siê poprawnie pisaæ zarówno streszczenie, opowiadanie i rozprawkê,
jak i¿yciorys,og³oszenie,podanie,zamówienie lubreklamacjê.Umieszczone tu for-
mularzeu³atwi¹za³atwieniewielusprawwkrajach rosyjskojêzycznych,aprzyk³ady
smsów, ¿yczeñ czy zaproszeñ pomog¹ w codziennej korespondencji. Publikacja za-
wiera równie¿ æwiczenia umo¿liwiaj¹ce samodzieln¹ pracê z tekstem, a do³¹czony
klucz odpowiedzi pozwoli sprawdziæ postêpy w nauce.
Stron: 184, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 978-83-89622-56-3
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PISANIE PO NIEMIECKU TO PROSTE.
ZASADY, WZORY, ÆWICZENIA
AGNIESZKA KRÓL

Formy wypowiedzi pisemnej w jêzyku niemieckim, podobnie jak w jêzyku pol-
skim, sk³adaj¹ siê z okreœlonych elementów i musz¹ spe³niaæ pewne wymogi.
Ksi¹¿ka ta jest pierwsz¹ pozycj¹ na polskim rynku, która dostarcza wielu
przyk³adów, jak napisaæ poprawnie sprawozdanie, reklamacjê, streszczenie, roz-
prawkêlub¿yciorys,podanieopracê, sms itp.Podanekonstrukcjeprzydadz¹siêna
lekcjach, egzaminach oraz w codziennej komunikacji. Zamieszczone w ksi¹¿ce
æwiczenia pozwol¹ doskonaliæ sztukê pisania. Autorka podpowiada, jakie wyrazy
i zwroty mo¿emy stosowaæ do wyra¿enia tej samej treœci. Ksi¹¿ka adresowana jest
do osób znaj¹cych jêzyk napoziomieœrednio zaawansowanym.Dziêki niej opanu-
jemy sztukê pisania ró¿nych tekstów w jêzyku niemieckim, a tak¿e wzbogacimy
zasób s³ownictwa.
Stron: 232, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-88558-88-9

PISANIE PO ANGIELSKU TO PROSTE.
ZASADY, WZORY, ÆWICZENIA
TOMASZ KOTLIÑSKI, MARCIN KOWALCZYK

Ksi¹¿ka bêdzie pomocna osobom przygotowuj¹cym siê do egzaminów, jak
równie¿ wszystkim, którzy chc¹ poprawnie pisaæ po angielsku. Sk³ada siê z dwóch
czêœci. Czêœæ I zawiera informacje dotycz¹ce egzaminu maturalnego, ogólne zasa-
dy pisania i redagowania tekstów oraz bank podstawowych zwrotów przydatnych
w ró¿nych formach wypowiedzi pisemnej. W czêœci II zebrano 11 rodzajów
tekstów, z którymi najczêœciej mo¿emy siê spotkaæ zarówno w ¿yciu codziennym,
jak i podczas egzaminów. Zosta³y one podzielone na: krótsze (notatki, pocztówki,
og³oszenia i instrukcje) i d³u¿sze teksty u¿ytkowe (list, list motywacyjny, ¿yciorys
i raporty) oraz pozosta³e rodzaje tekstów (np. artyku³y, opowiadania, recenzje).
Ka¿dyrozdzia³zawieraæwiczeniapomocnewutrwaleniunabytychumiejêtnoœci.
Stron: 128, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-12-2

ANGIELSKI. S£OWNICTWO TEMATYCZNE
TO PROSTE
MARTA OGORZA£EK

Ksi¹¿ka powsta³a z myœl¹ o tych, którzy pragn¹ czynnie opanowaæ s³ownictwo
w jêzyku angielskim. Dobór i uk³ad materia³u u³atwiaj¹ naukê formu³owania wy-
powiedzi ustnych i pisemnych. Æwiczenia koñcz¹ce ka¿dy rozdzia³ i odpowiedzi
do nich umo¿liwiaj¹ samodzieln¹ ocenê wiedzy i umiejêtnoœci. Ksi¹¿ka zawiera:
s³ownik podstawowych wyrazów i wyra¿eñ w jêzyku angielskim, zasoby leksy-
kalne obejmuj¹ce najpopularniejsze krêgów tematycznych, ró¿norodne formy
æwiczeñ na ró¿nych poziomach trudnoœci, odpowiedzi do æwiczeñ.
Stron: 192, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 978-83-89622-66-2
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ANGIELSKI. CZASOWNIKI MODALNE TO PROSTE
DIANE HALL, MARK FOLEY

Pierwsza czêœæ tego poradnika omawia najwa¿niejsze funkcje i zasady u¿ycia cza-
sowników modalnych, wyra¿aj¹cych mo¿liwoœæ, nakaz, proœbê lub przyzwolenie.
Wdrugiej czêœciksi¹¿ki znajduj¹siêæwiczeniautrwalaj¹ce.WPodsumowaniuzo-
sta³y zebrane najbardziej charakterystyczne sytuacje jêzykowe ze szczególnym
uwzglêdnieniem u¿ycia prawid³owego czasownika modalnego, co bardzo u³atwia
szybkie znalezienie potrzebnej informacji.
Stron: 96, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-07-6

ANGIELSKI. CZASOWNIKI Z£O¯ONE TO PROSTE
JEREMY HARRISON

Prezentowana ksi¹¿ka omawia najwa¿niejsze funkcje i zasady u¿ycia g³ównych
grup czasowników, uporz¹dkowanych wed³ug towarzysz¹cych im partyku³. Do
ka¿dego dzia³u do³¹czone s¹ æwiczenia z odpowiedziami, zamieszczonymi na
koñcu ksi¹¿ki. Pomagaj¹ one utrwaliæ teoriê zawart¹ w tym podrêczniku. Zamie-
szczonote¿osobnyrozdzia³,wktórymzebranezosta³ynajwa¿niejszepartyku³y.
Stron: 128, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-06-8

ANGIELSKI. CZASY TO PROSTE
KEN SINGLETON

Ksi¹¿ka sk³ada siê z kilkunastu rozdzia³ów, w których przypomniane s¹ formy,
najwa¿niejsze funkcje poszczególnych czasów angielskich, jak i wa¿ne sytuacje
jêzykowe, wyra¿ane tymi czasami. Publikacja ta omawia równie¿ stosowanie spe-
cjalnych konstrukcji, imies³owów, formy -ing czy czasowników nieregularnych.
Do ka¿dego rozdzia³u do³¹czone s¹ æwiczenia, których rozwi¹zanie sprawdzi
i utrwali zdobyte wiadomoœci. Na koñcu ksi¹¿ki znajduj¹ siê odpowiedzi do æwi-
czeñ.
Stron: 112, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-10-6

ANGIESLKI. K£OPOTLIWE CZASOWNIKI
TO PROSTE
KEN SINGLETON

Jedn¹znajwa¿niejszychczêœcimowyjest czasownik.Osobomucz¹cymsiê jêzyka
angielskiego mo¿e on sprawiæ wiele k³opotów. Ksi¹¿ka w jasny i prosty sposób
wyjaœnia zasady stosowania czasowników, a tak¿e pomaga w poprawny sposób
pos³ugiwaæsiênimi.Liczneprzyk³adyzdañangielskichuzupe³niaj¹zamieszczon¹
tu teoriê, a æwiczenia z odpowiedziami pomagaj¹ lepiej utrwaliæ zdobyt¹ wiedzê
i sprawdziæ swoje umiejêtnoœci.
Stron: 64, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-52-1
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ANGIELSKI. K£OPOTLIWE KONSTRUKCJE
TO PROSTE
KEN SINGLETON

Ksi¹¿ka ta wyjaœnia k³opotliwe niuanse gramatyczne jêzyka angielskiego, by czy-
telnik móg³ bez problemu pos³ugiwaæ siê tym najczêœciej stosowanym dziœ jêzy-
kiem. Teoriê uzupe³niaj¹ liczne przyk³ady zdañ angielskich, dziêki którym ³atwiej
zrozumieæ trudniejsze zagadnienia. Publikacja ta zawiera równie¿ æwiczenia wraz
z odpowiedziami, co pozwala lepiej utrwaliæ i sprawdziæ zdobyt¹ wiedzê. Ksi¹¿ka
ta na pewno powinna znaleŸæ siê na pó³ce ka¿dej osoby ucz¹cej siê jêzyka angiel-
skiego.
Stron: 64, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-50-5

ANGIELSKI. MOWA ZALE¯NA.TO PROSTE
KEN SINGLETON

Ksi¹¿ka opisuje najwa¿niejsze sytuacje jêzykowe, zasady i sposoby relacjonowa-
nia czyjejœ wypowiedzi w zale¿noœci od czasu, w którym relacjonowana sytuacja
jest osadzona, czy intencji mówi¹cego. Ka¿dy dzia³ zawiera æwiczenia, których
rozwi¹zanie znajduje siê na koñcu ksi¹¿ki. Pozwalaj¹ one sprawdziæ i utrwaliæ
omawiane w tym podrêczniku zagadnienia. W Podsumowaniu znajduje siê bardzo
przydatny wykaz sposobów zamiany czasów gramatycznych miêdzy mow¹ nieza-
le¿n¹ a zale¿n¹.
Stron: 96, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-09-2

ANGIELSKI. OKRESY WARUNKOWE TO PROSTE
KEN SINGLETON

W jêzyku angielskim jednym z trudniejszych zagadnieñ gramatycznych s¹ okresy
warunkowe. Ksi¹¿ka ta w jasny i przystêpny sposób t³umaczy specyfikê konstruk-
cji tego typu zdañ. Teoria zosta³a opatrzona licznymi przyk³adami zdañ w jêzyku
angielskim,które lepiej utrwal¹wiedzê.Zawartewpodrêczniku æwiczeniazodpo-
wiedziami pozwol¹ na samodzielne sprawdzenie nabytych umiejêtnoœci jêzyko-
wych.
Stron: 64, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-51-3

ANGIELSKI. PRZYIMKI TO PROSTE
PAUL SELIGSON

Ksi¹¿ka omawia najwa¿niejsze funkcje i zasady u¿ycia poszczególnych przy-
imków, jak i sytuacje jêzykowe zwi¹zane z okreœleniem czasu, miejsca i ruchu. Do
ka¿dego dzia³u do³¹czone s¹ æwiczenia, których rozwi¹zania znajduj¹ siê na koñcu
ksi¹¿ki. Najwa¿niejsze funkcje poszczególnych przyimków zosta³y zebrane
w Podsumowaniu, co znacz¹co u³atwia pos³ugiwanie siê poradnikiem w konkret-
nych sytuacjach.
Stron: 88, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-08-4
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ANGIELSKI. WZORY WYPRACOWAÑ TO PROSTE
MARTA OGORZA£EK

Ksi¹¿ka jest zbioremprzyk³adowychpracpisemnych,z jakimimog¹siêspotkaæna
lekcji jêzyka angielskiego uczniowie gimnazjum i liceum. Zosta³a opracowana na
podstawie materia³u zawartego w podrêcznikach najczêœciej u¿ywanych w pol-
skiej szkole. Czytelnik znajdzie tu m. in. wzory listów, rozprawek, biografii,
opisów i innych prac pisemnych zadawanych na lekcjach oraz wystêpuj¹cych na
maturze pisemnej. Wypracowania zosta³y napisane jêzykiem prostym i przy-
stêpnym dla przeciêtnego ucznia, a ci zdolniejsi mog¹ je rozszerzyæ o trudniejsze
s³ownictwo i konstrukcje. Przyk³adowe prace poprzedzone s¹ s³owniczkiem naj-
wa¿niejszych wyrazów i zwrotów z ró¿nych dziedzin tematycznych. Znajduj¹ siê
tu tak¿e æwiczenia u³atwiaj¹ce samodzielne napisanie danego tekstu.
Stron: 190, format: 165x235, ISBN 83-89622-57-2

NIEMIECKI. BUDOWA ZDAÑ TO PROSTE
AGNIESZKA KRÓL

Poznanie zasad budowania wypowiedzi jest podstaw¹ sprawnej komunikacji
zarówno pisemnej, jak i ustnej. W podrêczniku tym zamieszczono teoriê struktury
zdañ w jêzyku niemieckim wraz z precyzyjnym komentarzem. Liczne przyk³ady
porównañ konstrukcji w jêzyku niemieckim i polskim pomog¹ szybciej opanowaæ
umiejêtnoœæ wypowiadania siê. Zawarte w ksi¹¿ce æwiczenia o ró¿nym stopniu
trudnoœci ido³¹czonydonichkluczodpowiedzidaj¹mo¿liwoœæsamodzielnejkon-
troli postêpów w nauce.
Stron: 136, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-34-3

NIEMIECKI. CZASOWNIKI TO PROSTE
AGNIESZKA KRÓL

Trudnoœæ w nauce jêzyka obcego czêsto wynika z rozbie¿noœci pomiêdzy grama-
tyk¹ jêzyka ojczystego a poznawanego. Zawarte w ksi¹¿ce porównanie zasad sto-
sowania czasowników w jêzyku polskim i niemieckim u³atwia sprawniejsze opa-
nowanie gramatyki.W ksi¹¿ce znajduj¹ siê m.in. zwiêz³e omówienia zasad odmia-
ny czasowników, prezentacje wszystkich grup czasowników i æwiczenia o uroz-
maiconej formie i ró¿nym stopniu trudnoœci. S¹ one bardzo wa¿nym elementem
w utrwaleniu wiadomoœci. Klucz odpowiedzi umo¿liwia sprawdzenie wiedzy.
Stron: 120, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-36-X

NIEMIECKI. CZASY, IMIES£OWY, TRYBY, STRONY
TO PROSTE
AGNIESZKA KRÓL

Ksi¹¿ka adresowana jest do osób znaj¹cych jêzyk niemiecki na poziomie podsta-
wowym i œrednio zaawansowanym. Teoriê poœwiêcon¹ czasom, imies³owom, try-
bom i stronom w jêzyku niemieckim wzbogacono o liczne praktyczne przyk³ady
i schematy.Omówieniazasaddotycz¹cychpoprawnegokonstruowaniazdañzwy-
korzystaniem ró¿nych czasów zilustrowano wybranymi formami wypowiedzi.
Æwiczenia wraz z odpowiedziami utrwal¹ wiedzê oraz umo¿liwi¹ ocenê postêpów
w nauce. W ksi¹¿ce znajduje siê te¿ bogaty alfabetyczny wykaz form czasowniko-
wych Partizip I i Partizip II wraz z t³umaczeniem znaczenia czasowników podsta-
wowych.
Stron: 112, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 978-83-89622-33-4
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NIEMIECKI. GRAMATYKA TO PROSTE
EWA VOELLNAGEL

Czy nauka gramatyki jêzyka niemieckiego mo¿e byæ prosta? Z t¹ ksi¹¿ka jest to
mo¿liwe. Publikacja przeznaczona jest dla ka¿dego: zarówno dla osób pocz¹t-
kuj¹cych,przygotowuj¹cychsiêdoegzaminów, jak idla tych,którzyod latucz¹siê
niemieckiego, a chcieliby usystematyzowaæ swoj¹ wiedzê. Autorka, maj¹ca du¿e
doœwiadczenie w nauczaniu jêzyka niemieckiego, jasno i zrozumiale t³umaczy za-
wi³oœci tego jêzyka. W ksi¹¿ce zawarte s¹ wszystkie istotne zagadnienia grama-
tyczne, które, przedstawione w sposób niekonwencjonalny i dowcipny, ³atwo za-
pamiêtaæ. W omówieniach zasad gramatyki i æwiczeniach wykorzystane jest pro-
ste s³ownictwo, tak by nie stanowi³o ono wiêkszej bariery. Z t¹ publikacj¹ mo¿na
uczyæ siê gramatyki jêzyka niemieckiego szybko i przyjemnie.
Stron: 240, format:165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 978-83-89622-27-3

NIEMIECKI. IDIOMY TO PROSTE
AGNIESZKA KRÓL

Ksi¹¿ka poœwiêcona jest trudnemu dzia³owi gramatyki niemieckiej, jakim s¹ wy-
ra¿enia idiomatyczne.Adresowana jest doka¿dego,ktopragnienie tylkozapoznaæ
siê z niemieckimi idiomami, ale tak¿e efektywnie je przyswoiæ i pos³ugiwaæ siê ni-
mi w mowie codziennej. W ksi¹¿ce znajdziesz: uporz¹dkowany alfabetycznie
wybór najczêœciej stosowanych wyra¿eñ idiomatycznych; æwiczenia na ró¿nym
poziomie trudnoœci, sprawdzaj¹ce umiejêtnoœæ zastosowania odpowiednich
idiomów; klucz do æwiczeñ umo¿liwiaj¹cy samodzieln¹ pracê z podrêcznikiem
oraz ocenê stopnia opanowania materia³u.
Stron: 144, format:165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 978-83-89622-62-4

NIEMIECKI. ORTOGRAFIA TO PROSTE
AGNIESZKA KRÓL

Ksi¹¿ka jest cennym Ÿród³em wiedzy na temat zasad nowej ortografii niemieckiej.
Adresowanajestdoszerokiegogronaodbiorców,m.in.douczniów,studentów,na-
uczycieli i stanowi nowoœæ na rynku wydawniczym ze wzglêdu na bogaty materia³
æwiczeniowy. W ksi¹¿ce znajdziesz przystêpnie omówione zasady pisowni: liter
oznaczaj¹cych samog³oski i spó³g³oski, ma³¹ i wielk¹ liter¹, ³¹cznej i roz³¹cznej
oraz skrótów; zasady interpunkcji; szereg przyk³adów i omówieñ; uwagi na temat
odstêpstw od regu³; wykaz najczêœciej spotykanych skrótów niemieckich; wiele
ró¿norodnych æwiczeñ; bogaty materia³ powtórkowy oraz klucz do æwiczeñ
umo¿liwiaj¹cy samodzieln¹ pracê z podrêcznikiem.
Stron: 152, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 978-83-89622-69-3

NIEMIECKI. PRZYIMKI TO PROSTE
AGNIESZKA KRÓL

W jêzyku niemieckim jednym z trudniejszych zagadnieñ s¹ przyimki i w³aœnie tej
czêœci mowy poœwiêcona jest publikacja. W ksi¹¿ce znajdziesz: zwiêz³¹ teoriê do-
tycz¹c¹ przyimków, szereg przyk³adów i uwag dotycz¹cych ich praktycznego
u¿ycia, wybór wyra¿eñ idiomatycznych i przys³ów, prezentacje grup przyimków
synonimicznych,przyk³adyrekcjinajczêœcieju¿ywanychczasowników,rzeczow-
ników, przymiotników i przys³ówków oraz wiele ró¿norodnych æwiczeñ. Zamie-
szczonynakoñcukluczodpowiedzipozwalanakontrolowaniepoziomuopanowa-
nego materia³u.
Stron: 136, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-35-1

14

TO PROSTE jêzyki obce



wwww.eremis.com.pl

NIEMIECKI. PRZYMIOTNIKI, PRZYS£ÓWKI,
LICZEBNIKI TO PROSTE
AGNIESZKA KRÓL

Ksi¹¿ka taadresowana jestdoosóbznaj¹cych jêzykniemieckinapoziomiepodsta-
wowym i œrednio zaawansowanym. Dla tych, którzy naukê niemieckiego dopiero
rozpoczynaj¹, podrêcznik bêdzie stanowiæ bogate Ÿród³o wiedzy na temat czêœci
mowy. Ci, którzy jêzyka ju¿ siê ucz¹, mog¹ potraktowaæ go jako doskona³y mate-
ria³ powtórkowy, niezbêdny do niejednego egzaminu. W ksi¹¿ce znajdziesz:
przystêpnie omówione zagadnienia gramatyczne dotycz¹ce przymiotników,
przys³ówków i liczebników, uwagi akcentuj¹ce odstêpstwa od regu³ gramatycz-
nych, zasady tworzenia stopnia wy¿szego i najwy¿szego przymiotników
i przys³ówków, zagadnienia zwi¹zane ze s³owotwórstwem, regu³y dotycz¹ce
okreœlania czasu, miar, wag itp. oraz æwiczenia wprowadzaj¹ce, utrwalaj¹ce i pod-
sumowuj¹ce materia³.
Stron: 120, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 978-83-89622-63-1

NIEMIECKI. RODZAJNIKI, RZECZOWNIKI, ZAIMKI
TO PROSTE
AGNIESZKA KRÓL

Wksi¹¿ceznajduje siêzwiêz³a teoriadotycz¹cawszystkichgrup rodzajników, rze-
czownikówi zaimków, szereg przyk³adów,uwag i omówieñ,prezentacjegrup rze-
czowników i zaimków bliskoznacznych, przydatne wskazówki dotycz¹ce homo-
nimów oraz rzeczowników z³o¿onych, wiele interesuj¹cych æwiczeñ utrwa-
laj¹cych i kontrolnych wraz z rozwi¹zaniami oraz bogaty materia³ powtórkowy
(testy podsumowuj¹ce o ró¿nym stopniu trudnoœci), umo¿liwiaj¹cy samodzieln¹
pracê z podrêcznikiem oraz œledzenie dokonywanych postêpów.
Stron: 114, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 978-83-89622-64-8

NIEMIECKI. S£OWNICTWO TEMATYCZNE
TO PROSTE
AGNIESZKA KRÓL

Publikacja powsta³a z myœl¹ o tych, którzy chc¹ czynnie opanowaæ s³ownictwo
w jêzyku niemieckim. Ka¿dy rozdzia³ rozpoczyna s³ownik obrazkowy zawie-
raj¹cy podstawowe wyra¿enia z 16 najpopularniejszych krêgów tematycznych.
Ró¿norodne formy æwiczeñ wraz z odpowiedziami s¹ niezast¹pionym materia³em
powtórzeniowym i bardzo wa¿nym elementem przy przyswajaniu du¿ej liczby
s³ów. Po podrêcznik ten mog¹ siêgaæ osoby, które opanowa³y jêzyk zarówno
w stopniu podstawowym, jak i œrednio zaawansowanym.
Termin ukazania siê: kwiecieñ 2006
Stron:208, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-30-0
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NIEMIECKI. WZORY WYPRACOWAÑ TO PROSTE
AGNIESZKA KRÓL

Brakuje Ci pomys³ów na to, jak opisaæ swoj¹ rodzinê, hobby, szko³ê lub ulubione
miejsce wypoczynku? Nie mo¿esz znaleŸæ odpowiedniego s³ownictwa? Ksi¹¿ka
ta zosta³a napisana przede wszystkim z myœl¹ o osobach, maj¹cych problemy z pi-
saniem tekstów. Znajdziesz w niej wzory wypracowañ na tematy, po które czêsto
siêgaj¹ nauczyciele oraz egzaminatorzy. Zawarte w ksi¹¿ce materia³y wymagaj¹
co najmniej œrednio zaawansowanej znajomoœci jêzyka niemieckiego. Mo¿liwoœæ
u¿ycia odpowiednich zamienników pozwala przekszta³caæ dany tekst na wiele
sposobów. Obszerny s³owniczek przy ka¿dym tekœcie wzbogaci zasób s³ów z da-
nej dziedziny. Æwiczenia pomog¹ utrwaliæ zdobyt¹ wiedzê.
Stron: 208, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-04-1

RAZEM CZY OSOBNO TO PROSTE
EWA BIERNACKA

Ksi¹¿kaadresowana jest nie tylkodouczniów,ale tak¿edo tychwszystkich,którzy
maj¹ problemy z ortografi¹, a w szczególnoœci z ³¹czn¹ i roz³¹czn¹ pisowni¹ wy-
razów. Zawiera uporz¹dkowany zbiór regu³, dziêki którym mo¿na unikn¹æ co-
dziennych pu³apek ortograficznych. Podaje zasady pisowni partyku³y nie, by, wy-
razów z³o¿onych, wyra¿eñ, przedrostków i wyrazów z ³¹cznikiem. Do ka¿dego
rozdzia³u do³¹czono æwiczenia, które umo¿liwiaj¹ utrwalenie poznanych regu³
ortograficznych. Obszerny s³owniczek zamieszczony na koñcu ksi¹¿ki zawiera
wyrazy, których pisownia mo¿e sprawiæ k³opot.
Stron: 136, format: 165x235, oprawa: broszurowa, ISBN 83-88558-70-6

RACHUNEK RÓ¯NICZKOWY TO PROSTE
MIROS£AW GALIKOWSKI

Ksi¹¿ka jest adresowana do uczniów i studentów, chc¹cych powtórzyæ i poszerzyæ
swoj¹ wiedzê z rachunku ró¿niczkowego. Podrêcznik sk³ada siê z 7 czêœci,
w których omówione s¹: w³asnoœci funkcji, granice i ci¹g³oœæ funkcji, pochodna
funkcji, ekstrema funkcji, zastosowanie pochodnej funkcji, elementy rachunku
ca³kowego oraz wprowadzenie do przybli¿onego rozwi¹zywania równañ. Ka¿dy
z rozdzia³ów rozpoczyna siê prosto i przystêpnie napisan¹ teori¹, popart¹
przyk³adowym zadaniem, która pomo¿e w powtórce oraz uzupe³nieniu materia³u.
Do wszystkich zadañ do³¹czone s¹ odpowiedzi, co umo¿liwi uczniowi samodziel-
ne sprawdzenie wiedzy.
Stron: 168, format: 165x235, ISBN 978-83-89622-58-7
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RÓ¯NE

ATLAS BIOLOGICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW
MAGDALENA SOBOLEWSKA-£¥CKA

To niezast¹piona pomoc podczas lekcji biologii w gimnazjum. Ksi¹¿ka zawiera
kolorowe rysunki, wykresy i schematy, opatrzone dok³adnym opisem,
u³atwiaj¹cymzrozumienie treœci.Uczeñodnajdzie tunajwa¿niejsze,zwiêŸlepoda-
ne wiadomoœci omawiane na lekcjach biologii, dotycz¹ce podstawowych sk³ad-
ników budulcowych organizmów ¿ywych, anatomii i fizjologii roœlin i zwierz¹t,
ochrony przyrody w Polsce i zanieczyszczenia œrodowiska. Du¿a czêœæ atlasu
poœwiêcona jest anatomii i fizjologii cz³owieka. Ksi¹¿ka u³atwi powtórzenie mate-
ria³u do klasówek oraz przygotowanie siê do egzaminu gimnazjalnego.
Stron: 64, format: 205x275, oprawa: broszurowa, ISBN 978-83-89622-23-5

BAJKI ORTOGRAFICZNE
AGNIESZKA NO¯YÑSKA-DEMIANIUK

Ta kolorowa, sympatyczna publikacja jako pierwsza na polskim rynku poprzez fa-
bularne opowieœci dla dzieci uczy regu³ poprawnej pisowni. Adresowana jest do
uczniów starszych klas szko³y podstawowej, ich rodziców i nauczycieli. Korzy-
staj¹c z tej ksi¹¿ki, mo¿na dobrze przygotowaæ siê do wszelkiego rodzaju dyktand,
klasówek lub po prostu samodzielnienauczyæsiêortografii.Ka¿dy z trzynastu roz-
dzia³ów, rozpoczynaj¹cy siê opowiadaniem o kolejnych przygodach bohaterów,
zosta³ poœwiêcony jednemu problemowi ortograficznemu: zawiera odpowiednie
regu³y, objaœnienia zasad pisowni oraz ró¿norodne æwiczenia. W czêœci ostatniej
znajduje siê test sprawdzaj¹cy stopieñ przyswojenia poznanych wczeœniej wiado-
moœci. Atutem takiej metody, w porównaniu z tradycyjn¹, jest pobudzenie wyo-
braŸni dziecka. Dziêki temu nauka ortografii staje siê ³atwa, prosta i przyjemna,
a trudny materia³ ³atwiej zapamiêtaæ. Nie ma ju¿ miejsca na nudê!
Stron: 168, format: 250x260, oprawa: broszurowa, ISBN 83-88558-99-4

MÓWKA SÓWKI DO MRÓWKI
I INNYCH BAJEK PRAWIE PÓ£ STÓWKI
URSZULA BUTKIEWICZ

¯artobliwa ksi¹¿eczka z ciekawie ilustrowanymi wierszykami, w których wyko-
rzystano trudnoœciortograficzne i fonetyczne jêzykapolskiego.Ka¿dyutwóra¿ roi
siê od wyj¹tków, k³opotliwych „ó”, „rz” czy „h”, a nagromadzenie charakterys-
tycznych dla naszego jêzyka dwuznaków stwarza dobr¹ okazjê do zabawy z wy-
mow¹. Abstrakcyjny humor bajek, których bohaterami s¹ sympatyczne zwierzêta,
rozbawi ka¿dego,bowiem wierszyki zosta³y tak dobrane,by podoba³y siêzarówno
dzieciom, jak i doros³ym. Weso³e historyjki – o tym, jak strzy¿yk czy¿yka strzyg³,
blond wielb³¹d paln¹³ b³¹d, mól poczu³ istnienia ból, a chart mia³ chrapkê na
chomika chatkê – pomog¹ tak¿e zapamiêtaæ pisowniê trudnych wyrazów.
str. 66, format: 185x185, oprawa: broszurowa, ISBN 83-89622-54-8
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