ZAWARTOŚĆ KURSÓW
SZKOŁA PODSTAWOWA
Przedmiot

Zawartość

Język polski

prawie 500 interaktywnych ćwiczeń z kształcenia językowego, literackiego i kulturowego,
filmiki edukacyjne, przykładowe arkusze sprawdzianu, ortogramy, słowniczek pojęć.
ponad 400 interaktywnych zadań zamkniętych i otwartych z 12. działów tematycznych,
wszystkie z pełnymi rozwiązaniami, przykładowe arkusze sprawdzianu.
ponad 800 interaktywnych ćwiczeń ze słownictwa i gramatyki w podziale na zagadnienia
tematyczne, wyjaśnienia teoretyczne, nagrania audio.

Matematyka
Język
angielski

GIMNAZJUM
Przedmiot

Zawartość

Język polski

ponad 500 interaktywnych ćwiczeń do tekstów z podstawy programowej i zagadnień
językowych, filmiki do tematów literackich i językowych, przykładowe arkusze
egzaminacyjne.
ponad 600 interaktywnych zadań z 11. działów tematycznych, gotowe testy po każdym
dziale, test diagnostyczny po szkole podstawowej, przykładowe arkusze egzaminacyjne,
filmiki z wyjaśnieniami teoretycznymi oraz z rozwiązaniami zadań.
ponad 300 ćwiczeń z gramatyki wraz z objaśnieniami teoretycznymi

Matematyka

Język
angielski
Biologia
Chemia
Geografia
Fizyka
Historia

WOS

ponad 200 interaktywnych ćwiczeń z 10. działów, dodatkowe wyjaśnienia teoretyczne,
bardzo bogaty materiał ilustracyjny, filmy z doświadczeniami.
250 interaktywnych zadań z 9. działów, dodatkowe wyjaśnienia teoretyczne, zadania
egzaminacyjne, filmy z doświadczeniami.
ponad 200 interaktywnych ćwiczeń z geografii fizycznej, regionalnej i geografii Polski
opartych o różnorodne materiały źródłowe, bogaty materiał ilustracyjny.
250 interaktywnych zadań z 7. działów, dział z zadaniami opartymi na filmach
przedstawiających doświadczenia, zadania egzaminacyjne, bogaty materiał ilustracyjny.
ponad 200 interaktywnych ćwiczeń w podziale na epoki, opartych o różnorodne
materiały źródłowe, przykładowe karty powtórzeniowe, filmy z wykładami, bogaty
materiał ilustracyjny.
ponad 100 interaktywnych zadań z 4. zagadnień tematycznych opartych o różnorodne
materiały źródłowe, przykładowa karta powtórzeniowa.

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
Przedmiot
Język polski

Zawartość

Matura - poziom podstawowy: ponad 450 interaktywnych ćwiczeń, 4 interaktywne
arkusze maturalne z przykładowymi wypracowaniami, ćwiczenia powtórkowe pomocne
w realizacji pytań do części ustnej egzaminu, ponad 3 godziny materiałów filmowych,
inscenizacja egzaminu ustnego wraz z komentarzem egzaminatorów.
Od Antyku po Współczesność – wykłady filmowe: to ponad 40 wykładów filmowych
(ponad 7 godzin) poświęconych literaturze i sztuce od powstania po czasy współczesne,
interpretacje tekstów literackich i ikonicznych, pytania sprawdzające, tematy do dyskusji.
Repetytorium Antyk – Oświecenie: informacje o epokach, twórcach i ich dziełach, od
Antyku po Oświecenie z nawiązaniem do utworów z późniejszych okresów, ponad 4
godziny wykładów filmowych, najważniejsze wiadomości z nauki o języku oraz słowniczek
pojęć i terminów.
Matematyka Matura - poziom podstawowy: 800 interaktywnych zadań z 12. działów, w każdym
zadania zamknięte i otwarte, 5 przykładowych arkuszy egzaminacyjnych, ponad 3 godziny
filmów z wykładami teoretycznymi i rozwiązaniami zadań.
Język
Matura poziom podstawowy: ponad 140 interaktywnych ćwiczeń ułożonych zgodnie z
angielski
konstrukcją arkusza maturalnego - rozumienie tekstu słuchanego, pisanego, część
leksykalno-gramatyczna, wypowiedź pisemna, 5 interaktywnych arkuszy egzaminacyjnych,
inscenizacja egzaminu ustnego wraz z oceną egzaminatorów, zestawy do części ustnej.
Matura poziom rozszerzony: ponad 200 interaktywnych ćwiczeń ułożonych jak w arkuszu
maturalnym, 5 przykładowych arkuszy egzaminacyjnych, inscenizacja egzaminu ustnego z
komentarzem egzaminatorów, zestawy do części ustnej.
Czasowniki złożone PHRASAL VERBS: szczegółowe objaśnienia kilkaset czasowników
złożonych, ponad 200 ćwiczeń z wieloma przykładami.
Young People Talk: nagrania rozmów amerykańskich studentów wraz ze skryptami oraz
wyjaśnieniami używanych zwrotów.
Język
Matura - poziom podstawowy: ponad 160 interaktywnych ćwiczeń, 4 przykładowe
niemiecki
arkusze egzaminacyjne, inscenizacja egzaminu ustnego z komentarzem egzaminatorów,
zestawy do części ustnej.
Gramatyka niemiecka krok po kroku: obszerne wiadomości teoretyczne o częściach
mowy i składni, prawie 500 interaktywnych ćwiczeń sprawdzających.
Biologia
Matura - poziom rozszerzony: ponad 300 interaktywnych ćwiczeń z 7 działów, 4
przykładowe arkusze egzaminacyjne, bogaty materiał ilustracyjny.
Biologia - wykłady filmowe: 8 wykładów filmowych (prawie 2 godziny) obejmujących
zagadnienia z zakresu ekologii, ewolucjonizmu, fizjologii roślin i chorobotwórczości
drobnoustrojów, zrozumiale i ciekawie podane fakty naukowe bogata oprawa graficzna.
Geografia
Matura - poziom rozszerzony: ponad 500 interaktywnych zadań z geografii fizycznej i
społeczno-ekonomicznej, 5 przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.
Historia
Matura - poziom rozszerzony, ponad 300 interaktywnych ćwiczeń w podziale na epoki
6 godzin wykładów filmowych, 5 przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.
WOS
Matura - poziom rozszerzony: ponad 600 interaktywnych ćwiczeń, najważniejsze
wiadomości z teorii, wykłady filmowe, 5 przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.

