Polecamy

392 strony, 35 rozdziałów i 61 podrozdziałów. Zawiera opracowanie
167 tematów z WOS-u, 1100
testów z odpowiedziami. Ebooki WOS polityka, WOS społeczeństwo, WOS prawo i WOS świat.
http://www.cd.wos.org.pl

Testy z WOSu
Płyta z multimedialnymi testami z wiedzy o społeczeństwie. Zawiera 900
odpowiedzi. Liczne ilustracje mapki i komentarz
nauczyciela.
http://www.testy.wos.org.pl

testów z wosu z kluczem

Kurs maturalny z WOS-u
Kurs przygotowawczy do matury z Wiedzy o Społeczeństwie. Codziennie otrzymujesz 3 lekcje na e-mail.
Lekcje zawierają dużo materiałów i testów.
http://www.kurs.wos.org.pl
Brioko - Prezenty dla dzieci i rodziców
Zapraszamy do naszego sklepu na warszawskim Powiślu przy ulicy Solec 81B/P-66 oraz na
http://www.brioko.pl
Repetytorium z geografii
Zawiera 629 opracowanych tematów na maturę, 310 testów z kluczem
odpowiedzi, ściągi i artykuły.
Repetytorium to 492 strony, 39 rozdziałów, 70 podrozdziałów.
http://www.educentrum.pl

Repetytorium z angielskiego
Nasze repetytorium pomoże Ci dobrze przygotować się do egzaminu
maturalnego
lub innych egzaminów kończących się otrzymaniem
certyfikatu językowego. Na 476 stronach
w przystępny sposób
omówiona została gramatyka angielska. Po każdym przerobionym
temacie znajdziesz zestaw ćwiczeń, a na końcu zbiór testów
utrwalających
http://www.repetytorium.twojangielski.pl

Testy z języka angielskiego
To 747 zadań z języka angielskiego, które ugruntują Twoją
wiedzę. Testy
stanowią solidną wiedza przekazana przez ekspertów
języka angielskiego. Otrzymujesz
gwarancję sukcesu na maturze
oraz certyfikatach FCE oraz TOEFL
http://www.testy.twojangielski.pl
Rosyjski CD
Omówienie całej gramatyki rosyjskiej oraz 1100 testów sprawdzających
http://www.cd.jrosyjski.pl
Polski CD
Repetytorium omawia jak napisać prezentację maturalną oraz jak ją zaprezentować komisji
egzaminacyjnej.
http://www.cd.epolski.pl
http://www.wos.org.pl
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Hiszpański CD
Multimedialny kurs języka hiszpańskiego gramatyki i słownictwa.
http://www.cd.hiszpanski.org.pl
Rozszerzone szkolenie z języka angielskiego
Szkolenie on-line umożliwiające opanowanie całej gramatyki
w domu bez stresu i z najlepszych
materiałów.
http://www.twojangielski.pl/rozszerzony.html

Kurs maturalny z geografii
Szkolenie on-line które umożliwi Ci opanowanie całego materiału
poziomie szkoły średniej w jeden miesiąc.
http://www.intensywny.pl

angielskiej ucząc się

z geografii na

Kurs maturalny z angielskiego
Zapraszamy na internetowe szkolenie przygotowujące do matury z języka angielskiego, na poziomie
podstawowym i rozszerzonym.
http://www.matura.twojangielski.pl

Darmowy kurs z angielskiego
Otrzymasz obszerną ilość materiału za pomocą serii e-maili z
zawierającym treść poszczególnych lekcji.
Każda lekcja stworzona jest w formie konspektu z przypisami oraz
najważniejszej terminologii.
http://www.twojangielski.pl/kurs.html

załącznikiem
omówieniem

Darmowy kurs z geografii
Jedyny kurs internetowy z geografii z długą historią prowadzony z powodzeniem od 4 lat. Autorem
szkolenia jest Piotr Piekarzewski redaktor wielu serwisów geograficznych, produktów i stron stworzonych
dla wszystkich miłośników tego przedmiotu.
http://www.zdam.net

Kompendium z geografii - Ebook
Ebook znacznie ułatwia opanowanie wymaganego na maturę
materiału.
Omówienie zadań, arkuszy i cały wymagany materiał
omówiony prosto, zwięźle i na temat.
http://www.kompendium.egeografia.pl

Internetowa Szkoła Rodzenia
Pierwsza Polska Szkoła Rodzenia w której każda przyszła mama może uczyć się za pomocą nowoczesnych
technologii e-learningowych za darmo!
http://www.zapytajpolozna.pl

TwojAngielski.pl - Serwis językowy
Duży serwis poświecony językowi angielskiemu. Dużo materiałów gramatycznych, testów i szkoleń
językowych.
http://www.twojangielski.pl
http://www.wos.org.pl
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Geografia.vel.pl
Pierwszy Polski serwis całkowicie poświecony geografii.
http://www.geografia.vel.pl

- Matura z geografii
Serwis geograficzny stworzony dla maturzystów którzy wybrali geografię na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym.
http://www.matura.geografia.vel.pl

- Ściągi z geografii
Gotowe opracowania tematów wymaganych na maturze.
http://www.5ka.pl

- Sklep geograficzny
Sklep zawierający unikalne pomoce naukowe dla maturzystów, stworzone na podstawie dziesiątek badań.
http://www.egeografia.pl

- Korepetycje
Ekorki.pl to największy w Polsce serwis internetowy stworzony dla korepetytorów i osób poszukujących
korepetycji.
W przeciągu ponad 4 lat istnienia strony serwisu odwiedzono ponad 10 mln razy.
W bazie Ekorki.pl znajduje się ponad 30 tys. ogłoszeń korepetytorów.
http://www.korepetycje.ekorki.pl

-

Kompendium z Geografii
Darmowe materiały możesz ściągnąć ze
Z całą ofertą zapoznaj się na stronie

http://www.wos.org.pl
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