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3 POZIOMY

Beginner, CEFR do A1,
100 lekcji x 30 min

Dzieci 4-6 lat

Szkoły językowe
Prywatne przedszkola językowe
Przedszkola dwujęzyczne

Podręczniki kursowe

Zaprojektowany z pasji i miłości do nauczania najmłodszych uczniów. Seria składa się trzech książek, których zawartość zachwyci
każdego malucha. Króliczek Fluffy pomoże nauczycielowi wprowadzić język obcy tak, jak dzieci uczą się języka ojczystego od swoich
rodziców – najpierw słuchanie i mówienie, a potem czytanie i pisanie. Wszystko w sposób zrównoważony i przyjemny.
leading to A1
leading to A1
leading to A1

Główne cechy serii
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

rozdziały pełne piosenek, historyjek, gier i prac projektowych
nacisk na nauczanie zintegrowane
historyjki z morałem, które wspierają rozwój krytycznego myślenia
liczne zadania rozwijające motorykę małego dziecka
jedyna na rynku pacynka ze sztywnymi uszami
bogate komponenty dla nauczycieli
łagodne wprowadzenie czytania i pisania, oraz nauki wymowy
podręczniki pisane czcionką dla dyslektyków Sassoon 12 - czcionka bezszeryfowa

Komponenty:
dla nauczyciela

dla ucznia

2

Książka ucznia

Książka i ćwiczenia nauczyciela

Ćwiczenia

Płyta Class CD

Płyta ucznia

Oprogramowanie do tablic interaktywnych
i nauczania on-line

Alphabet Book

Karty obrazkowe

Alphabet Book Audio

Duże plakaty z historyjkami
Pacynka Fluffy

3 POZIOMY

Dzieci 3-6 lat

Beginner, CEFR do A1,
75 lekcji x 30 min

Przedszkola
Szkoły językowe

Lubiana przez dzieci seria trzech książek o różnych kolorach: czerwona, zielona i niebieska. Zaprojektowana
według teorii wielorakich, wspiera ogólny rozwój dziecka i naukę języka. Poziom RED zawiera jednocześnie
podręcznik i ćwiczenia w jednej książce. Poziom ten jest przeznaczony dla dzieci 3-letnich.

Podręczniki kursowe

Główne cechy serii
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Komponenty:

8 rozdziałów, każdy z innego obszaru tematycznego
zawiera piosenki, historyjki, gry, słowniczek obrazkowy i naklejki dla dzieci
nacisk na nauczanie zintegrowane
duża ilość dodatkowych ćwiczeń
zabawna pacynka Yippee
podręczniki pisane czcionką dla dyslektyków Sassoon 12 - czcionka bezszeryfowa

dla nauczyciela

dla ucznia
Książka ucznia

Książka i ćwiczenia nauczyciela

FunBook

Płyta Class CD

Interaktywna płyta ucznia

Oprogramowanie do tablic interaktywnych
i nauczania on-line

Karty obrazkowe
Pacynka

3

Najlepiej sprzedająca
się seria dla dzieci
7-12 lat!!!

Dzieci 7-12 lat

Szkoły językowe
Prywatne szkoły dwujęzyczne

6 POZIOMÓW

Beginner
do Pre Intermediate
CEFR do A2
100 - 120 lekcji x 45 min

Podręczniki kursowe

Innowacyjny, odświeżony kurs w brytyjskiej odmianie języka angielskiego. Prowadzi uczniów od poziomu Beginner do Pre-intermediate, biorąc pod uwagę potrzeby
i zainteresowania uczniów na każdym poziomie nauczania. Spełnia wymagania CEFR, stosując podejście modularne, które pozwala uczniom dogłębnie odkrywać
interesujące ich tematy. Do stosowania w szkołach dwujęzycznych.

A1

A1.1

A1

A1.2

Możliwość suplementacji kursu o Smart Grammar and Vocabulary, czyli
dodatkowy podręcznik z ćwiczeniami gramatyczno-leksyklanymi o 6-ciu
poziomach zaawanso-wania; Dla każdej grupy wiekowej dostępne również
poziomowane READERSY dostosowane do możliwości uczniów.

Główne cechy serii
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

A2.2

A2.1

różnorodne piosenki, gry, ćwiczenia wymowy, teksty bazowane na materiale autentycznym, ciekawe historyjki
ćwiczenia wspierające komunikację, projekty i elementy nauczania zintegrowanego
dodatkowe lekcje CLIL na końcu książki
wielokulturowi bohaterowie, historyjki z morałem, rozwijające wartości etyczne, promujące świadomość społeczną i tolerancję
zadania wspierające naukę wszystkich czterech umiejętności językowych
filmy dla dzieci „TAKE A LOOK”
gry interaktywne na tablicę multimedialną

Komponenty:
dla ucznia

dla nauczyciela
*Teachers' Resource Pack:
Testy
Karty pracy do nagrań video

Książka i ćwiczenia nauczyciela

Książka ucznia

Płyta Class CD

Ćwiczenia z płytą CD

Oprogramowanie do tablic interaktywnych
i nauczania on-line

Teacher's Resource Pack na CD*

4

(zawiera nagrania video)

Karty obrazkowe

Alphabet Book

(tylko do poziomu 1)

6 POZIOMÓW

Dzieci 6-12 lat

Beginner do Elementary
CEFR do A1.2,
80 do 100 lekcji x 45 min

Szkoły językowe
Prywatne szkoły dwujęzyczne

do A1

do A1

do A1

do A1

Dla każdej grupy wiekowej dostępne również poziomowanie
READERSY dostosowane do możliwości uczniów.

Podręczniki kursowe

Ta nowa seria dla dzieci w wieku 6 - 12 lat, pozwala uczniom przyswajać język w sposób naturalny. Słownictwo i struktury przedstawione
są w kontekście z podejściem tematycznym. Seria pozwala młodym uczniom stać się prawdziwymi GWIAZDAMI! W serii zawarte są unikalne
materiały video „World Watch” jako ekstra dodatek.

Możliwość suplementacji kursu o Smart Grammar and Vocabulary,
czyli dodatkowy podręcznik z ćwiczeniami gramatyczno-leksyklanymi
o sześciu poziomach zaawansowania.

A1.1

A1.2

Główne cechy serii
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

zbilansowane moduły z nowoczesnymi piosenkami, rzeczywistymi tekstami i radosnymi komiksami
nacisk na nauczanie zintegrowane i rozwój umiejętności językowych
sekcja powtórzeniowa Star Skills – czyli umiejętności, które tworzą przyszłą GWIAZDĘ
duża ilość dodatkowych ćwiczeń i gier językowych
filmiki video, które wzbogacą lekcje dla dzieci
duża ilość dodatkowych materiałów na różnego rodzaju święta
podręczniki pisane czcionką dla dyslektyków Sassoon 12 - czcionka bezszeryfowa

Komponenty:
dla ucznia

dla nauczyciela
Książka i ćwiczenia nauczyciela

Książka ucznia

Płyta Class CD

Ćwiczenia z płytą CD

Oprogramowanie do tablic interaktywnych
i nauczania on-line

Teacher's Resource Pack na CD*

Alphabet Book

(tylko do poziomu 1)

*Teachers' Resource Pack:
Testy
Karty pracy do nagrań video
Karty samooceny ucznia
Lekcje okolicznościowe
Karty obrazkowe
Plakaty
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Seria dla dzieci
6-12 lat!!!

Dzieci 6-12 lat
Szkoły językowe

6 POZIOMÓW

Beginner do Elementary
CEFR do A1.2
60-80 lekcji x 45 min

Podręczniki kursowe

Przygotowana modułowo seria dla dzieci w wieku 6-12 lat to zrównoważone podręczniki pełne gier i zabaw dla dzieci.
Przeznaczone dla szkół językowych z krótszymi kursami ok. 60-80 godzin rocznie.

do A1

do A1

do A1

do A1

Możliwość suplementacji kursu o Smart Grammar and Vocabulary, czyli
dodatkowy podręcznik z ćwiczeniami gramatyczno-leksyklanymi o 6-ciu
poziomach zaawansowania, oraz o serię DVD What's on (DVD i DVD Activity Book).
Dla każdej grupy wiekowej dostępne również poziomowane READERSY
dostosowane do możliwości uczniów.

A1.1

A1.2

Główne cechy serii
ü nacisk na nauczanie zintegrowane i projekty edukacyjne
ü żywe dialogi, piosenki, teksty i opowiadania
ü komiksy z ciekawą fabułą
ü duża ilość powtórzeń
ü portfolio wspierające rozwój autonomii ucznia
ü podręczniki pisane czcionką dla dyslektyków Sassoon 12 - czcionka bezszeryfowa

Komponenty:
dla nauczyciela
*Teachers' Resource Pack:
Testy
Karty samooceny
Lekcje projektowe

Książka i ćwiczenia nauczyciela

Książka ucznia

Płyta Class CD

Ćwiczenia z płytą CD

Oprogramowanie do tablic interaktywnych
i nauczania on-line

Teacher's Resource Pack na CD*
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dla ucznia

(zawiera nagrania video)

Karty obrazkowe

Alphabet Book
(* tylko do poziomu 1)

4 POZIOMY

Nastolatki 11-15 lat

od Beginner
do Intermediate,
CEFR do B1,
120 lekcji x 45 min

Szkoły językowe
Prywatne szkoły dwujęzyczne

A1.1

A1.2

Główne cele serii:
ü
ü
ü
ü

A2

B1

Komunikacja – umożliwienie uczniom nawiązywania relacji, wymianę informacji, wyrażania poglądów, pomysłów i uczuć
Rozwijanie kompetencji społeczno – kulturowych
Systematyczny rozwój kompetencji XXI wieku
Uczenie strategii uczenia się

Podręczniki kursowe

Portal to English to najnowsza, bardzo współczesna czteropoziomowa seria dla nastolatków, umożliwiająca naukę od poziomu
A1 do B1, odpowiadająca na potrzeby i zainteresowania młodych ludzi. Jednym z głównych założeń autorów tego podręcznika
było przedstawienie języka autentycznego, pojawiającego się i używanego na co dzień w krajach anglojęzycznych. Seria jest
zbudowana tak, aby rozwijać u uczniów umiejętność swobodnego komunikowania się w szerokim zakresie tematów społeczno
- środowiskowych.

Główne cechy serii
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Podejście modułowe
Integracja wszystkich czterech umiejętności językowych, umożliwiająca jednoczesne nauczanie funkcji językowych, struktur, słownictwa, wymowy
i komunikacji
Zagadnienia leksykalno-gramatyczne prezentowane są w taki sposób, by umożliwić uczniom przyswajanie języka w sposób naturalny
i kontekstowy
Współczesna tematyka, poruszająca wiele spraw wielokulturowych i międzyprzedmiotowych
Duży nacisk na słowotwórstwo
Rozwijanie autonomii ucznia w procesie uczenia się
Materiały interaktywne
Rozwijanie kompetencji posługiwania się nowoczesnymi technologiami
dostosowane do systemów
Piosenki
ANDROID i IOS (Apple)
Trzy rodzaje filmów w każdym dziale:

ź

Portal to Module – krótkie video wprowadzające do tematyki każdego działu

ź

Portal to Grammar – ﬁlm animowany wspierając nauczanie zagadnień gramatycznych
Portal to Videos - zabawna animacja połączona zykrótkim ﬁlmem dokumentalnym, wspierająca umiejętności komunikacyjne uczniów

ź

Komponenty:
dla ucznia

dla nauczyciela

Książka ucznia

Książka i ćwiczenia nauczyciela

Ćwiczenia z płytą CD

Płyta Class CD
Oprogramowanie do tablic interaktywnych
i nauczania on-line

Teacher's Resource Pack na CD*

*Teachers' Resource Pack:
Testy
Testy gramatyczne
Portfolio z projektami
Karty pracy do nagrań wideo
Klucz do Grammar Book
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6 POZIOMÓW

Dla nastolatków 11-16 lat

Beginner do
Upper-Intermediate
CEFR do B2
120 lekcji x 45 min

Szkoły językowe
Prywatne szkoły dwujęzyczne

Podręczniki kursowe

Innowacyjny, odświeżony kurs w brytyjskiej odmianie języka angielskiego. Prowadzi uczniów od poziomu Beginner do Upper-Intermediate, biorąc pod
uwagę potrzeby i zainteresowania uczniów na każdym poziomie nauczania. Spełnia wymagania CEFR, stosując podejście modularne, które pozwala
uczniom dogłębnie odkrywać interesujące ich tematy.

A1.1

A1.2

A2
B1

Możliwość suplementacji kursu o Full Blast Grammar Beginner - Intermediate, czyli
dodatkowy podręcznik z ćwiczeniami gramatyczno-leksykalnymi do poziomów Full Blast Plus 1 - 4,
lub książki Grammar & Vocabulary dla wyższych poziomów serii, a także poziomowane Readersy.

B2

B1+

Główne cechy serii
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

strony promujące CLIL i nauczanie zintegrowane z projektami
zadania wspierające rozwój umiejętności XXI wieku, krytyczne myślenie, strategie uczenia się, rozwój autonomii ucznia
nacisk na komunikację
mnogość zadań przygotowujących do egzaminów językowych PET i FCE
integracja umiejętności językowych z leksyką i gramatyką
gry interaktywne na tablicę multimedialną, współczesne nagrania video i piosenki
dodatkowe zadania leksykalne i komunikacyjne dla uczniów na płytach CD-ROM do poziomów B1+ i B2

Komponenty:

dla nauczyciela
*Teachers' Resource Pack:
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Testy
Testy gramatyczne
Portfolio z projektami
Karty pracy do nagrań wideo
Klucz do Grammar Book

dla ucznia

Książka i ćwiczenia nauczyciela

Książka ucznia

Płyta Class CD

Ćwiczenia z płytą CD

Oprogramowanie do tablic interaktywnych
i nauczania on-line

Teacher's Resource Pack na CD*
(zawiera nagrania video)

REVISED
EDITION

4 POZIOMY

Beginner
do Pre-Intermediate
CERF A1 do A2
ok. 100 lekcji x 45 min

Nastolatki 11-15 lat

Szkoły językowe
Prywatne szkoły dwujęzyczne
Klasy 4-8

Seria dla młodzieży zaczynającej od poziomu Beginner, wspierająca naukę umiejętności zintegrowanych, gramatyki
i słownictwa. Zaprojektowana dla nastolatków i spełniająca ich wymagania. Idealny materiał dla mniej zaawansowanych
uczniów lub nastolatków, rozpoczynających naukę języka angielskiego.

A1.2

A2.1

A2.2

Co nowego?

atrakcyjne lekcje projektowe z zeszycie ćwiczeń,
pozwalające uczniom na wykorzystanie i rozwijanie
kompetencji TIK, gry na Student's CD-ROM & IWB,
nagrania video i karty pracy dostępne na Student's CD-ROM
& IWB, interaktywna lista słówek na Student's CD-ROM &IWB,
zawierająca przykłady zdań w formie pisemnej i audio.

Główne cechy serii
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Podreczniki kursowe

A1.1

żywe dialogi
systematyczny rozwój wszystkich umiejętności językowych
duża różnorodność ćwiczeń komunikacyjnych
klarowne i proste wyjaśnienia gramatyczne
nawiązania kulturowe
ćwiczenia do serii składają się z dwóch części:
pierwsza standardowa - zakres ćwiczeń do podręcznika
druga - to dodatkowe ćwiczenia gramatyczne utrwalające wiedzę

Możliwość suplementacji kursu o poziomowane READERSY, pisane uproszczonym
językiem, dopasowanym do potrzeb ucznia.

Komponenty:
dla nauczyciela

dla ucznia
Książka ucznia

Książka i ćwiczenia nauczyciela

Ćwiczenia z gramatyką
i płytą CD

Płyta Class CD
Oprogramowanie do tablic interaktywnych
i nauczania on-line

Teacher's Resource Pack na CD*

*Teachers' Resource Pack:
Testy
Testy gramatyczne
Portfolio
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Traveller

Młodzież i dorośli
Szkoły językowe,
Kursy unijne

Plus

7 POZIOMÓW

Beginner - Advanced,
CEFR: od A1 do C1,
120 lekcji x 45 min

Podręczniki kursowe

Jeden z naszych najpopularniejszych podręczników, cieszący się powodzeniem u tysięcy uczniów i nauczycieli na całym świecie został zaktualizowany.
Nadal zawiera teksty, ćwiczenia i podejście, które sprawiło, że ta seria stała się tak popularna. Nazywamy go "Traveller Plus", ponieważ dodaliśmy
materiały, dzięki którym spełnia najwyższe wymagania współczesnego nauczania języków obcych. Obejmuje to materiały cyfrowe dla studentów, takie
jak platforma ELT i ﬁlmy do konsolidacji struktur słownictwa i gramatyki. Nauczyciele będą szczególnie zadowoleni z niespotykanym dotychczas
rozszerzeniem zeszytu ćwiczeń, który zawiera dodatkowe wyjaśnienia i ćwiczenia z gramatyki. Daje to nauczycielom swobodę ćwiczeń struktur
gramatycznych zgodnie z potrzebami swoich uczniów.

Beginners

Elementary

Pre-Intermediate

B1

B1+

B2

C1

Główne cechy serii
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Słownictwo prezentowane za pomocą wizualnych podpowiedzi
Gramatyka prezentowana i ćwiczona w kontekście
Żywe dialogi prezentujące prawdziwy mówiony angielski
Różnorodne zadania komunikacyjne
Zadania przed oglądaniem, w trakcie oglądania i po obejrzeniu materiałów, prezentujące nowe słownictwo oraz połączenie gramatyki
i funkcji danego modułu
Teksty zawierające informacje o krajach anglojęzycznych i pozwalające na porównanie z własną kulturą ucznia
Pomysły na prace projektowe. Przewodnik krok-po-kroku dotyczący projektów znajduje się na końcu podręcznika.
Do każdej lekcji zadania na słownictwo, z gramatyki i komunikacji, a także dodatkowe zadania na słuchanie lub czytanie.
Szczegółowa prezentacja teorii gramatyki
Dodatkowe ćwiczenia gramatyczne

Komponenty:
dla ucznia
Książka ucznia
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dla nauczyciela
Książka i ćwiczenia nauczyciela

Zeszyt ćwiczeń z dodatkowymi
zadaniami gramatycznymi

Oprogramowanie do tablic interaktywnych
i nauczania on-line (Dostosowane do Windows i Mac OS)

CD dla ucznia

Teacher's Resource Pack na CD*

Zasoby online - materiały cyfrowe
Dostęp do platformy ELT

7 POZIOMÓW

Beginner - Advanced,
CEFR: od A1 do C1,
120 lekcji x 45 min

Traveller

Młodzież i dorośli
Szkoły językowe,
Kursy unijne

Plus

Podręczniki kursowe

Zeszyt ćwiczeń w Traveller Plus zawiera:
ź Rozdziały spójne z Student’s bookiem
ź Rozwój wszystkich umiejętności i słownictwa
ź Dodatkowe rozdziały gramatyczne skorelowane z

podręcznikiem – Do 80 stron gramatyki i
dodatkowych ćwiczeń

Extra grammar practice
Nawet do 80 dodatkowych stron wyjaśnień gramatyki
i dodatkowych ćwiczeń.

Przeplatana książka nauczyciela
Z jednej strony podręcznik ucznia, a na przeciwległej stronie
szczegółowy rozkład lekcji, klucz odpowiedzi, sugerowane odpowiedzi do
zadań ustnych, a także zadania na pisanie i strategia klasowa dla
uczniów wymagających więcej uwagi I tych bardziej ambitnych.
Wszystko w jednej, wygodnej i kolorowej książce.
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Młodzież i dorośli

7 POZIOMÓW

Szkoła językowa
Prywatna szkoła dwujęzyczna
Prywatne Liceum
Kursy unijne

Beginner
- Advanced+,
CERF od A1 do C1/C1+
120 (140) lekcji x 45 min

Kluczowa seria dla starszej młodzieży i dorosłych. Innowacyjny kurs, który prowadzi słuchaczy do poziomu wyższego niż zaawansowany. Stworzony przy udziale
nauczycieli i ekspertów z całego świata, wdraża najnowocześniejsze założenia pedagogiki i metodyki nauczania języków obcych.

Podręczniki kursowe

A1.1

A1.1

B1+

A1.1

B2

B1

C1/C1+

Główne cechy serii
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

rozwój umiejętności językowych poprzez motywujące i inspirujące tematy
duża liczba zadań typu egzaminacyjnego
czytanki bazowane na materiale autentycznym
integracja umiejętności językowych z leksyką i gramatyką
nacisk na rozwój kompetencji XXI wieku, w tym myślenia krytycznego, procesowego, innowacyjnego
nauczanie zintegrowane i projektowe, dzięki zadaniom typu TASK
wnikliwe pisanie
zadania i wskazówki rozwijające autonomię ucznia
liczne powtórki materiału

Komponenty:
dla ucznia

dla nauczyciela
*Teachers' Resource Pack:
Testy
Dodatkowe zadania uzupełniające
Karty pracy do nagrań wideo
Klucz do gramatyki
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Książka i ćwiczenia nauczyciela
Płyta Class CD
Oprogramowanie do tablic interaktywnych
i nauczania on-line
DVD zawierające nagrania video: klipy i podcasty
Pioneer On View

Teacher's Resource Pack na CD*

Książka ucznia
Ćwiczenia

3 POZIOMY

Dorośli „od zera”

Beginner
do Intermediate
CEFR do B1
do 120 lekcji x 45 min

Szkoły językowe
Kursy unijne

Podręczniki kursowe

Trzy poziomowa seria wprowadzająca słuchacza w świat języka angielskiego w sposób zrównoważony, bazując na tzw. life skills i „Survival
English” czyli umiejętnościach potrzebnych uczącemu się w jego codziennym życiu.

A1

A2

B1

Książki i ćwiczenia "Split Edition"

A1.1

A1.1

A2.1

A2.2

Główne cechy serii
dostępny w wersji dzielonej, split edition na 60 godzin.
nacisk na komunikacje i rozwijanie niezbędnego słownictwa
ü gramatyka przedstawiona w kontekście
ü żywe dialogi prezentujące autentyczny język mówiony
ü integracja umiejętności językowych z leksyką i gramatyką
ü

ü

Komponenty:
dla ucznia

dla nauczyciela

Książka ucznia

Książka i ćwiczenia nauczyciela

Ćwiczenia

Płyta Class CD

(Audio do książki ucznia dostępne on-line)

Materiały on-line

Oprogramowanie do tablic interaktywnych
i nauczania on-line

Teacher's Resource Pack na CD*

*Teachers' Resource Pack:
Testy
Zadania dodatkowe
Teacher's Book dostępny
z ćwiczeniami w wersji
nauczycielskiej
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Dzieci 7 -12 lat

6 POZIOMÓW

Szkoły językowe
Prywatne szkoły dwujęzyczne

Beginner
do Pre-Intermediate
CEFR do A2
30 lekcji x 45 min

grammar and vocabulary
Popularna seria gramatyczno-leksykalna dla dzieci, stanowiąca suplement serii Get Smart Plus, lub będąca samodzielnym kursem. W sposób zrównoważony
seria rozwija również inne umiejętności takie jak: słuchanie, czytanie, literowanie, pisanie, naukę o literach i dźwiękach.

Gramatyki

Główne cechy serii
ü
ü
ü
ü
ü
ü

gramatyka na wesoło
zadania gramatyczno-leksykalne ujęte w sposób przystępny dla dzieci
(według założeń metodyki nauczania najmłodszych)
kolorowe ilustracje
piosenki i zadania wspierające rozwój komunikacji
liczne powtórzenia
suplement kursu GET SMART PLUS

Komponenty:
dla nauczyciela

dla ucznia
Książka ucznia

(Audio do książki ucznia dostępne on-line)
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Książka nauczyciela
Płyta Class CD

Trzy serie książek do gramatyki, zawierające dodatkowe ćwiczenia oraz wytłumaczenie
zagadnień gramatycznych mające na celu ułatwienie pracy lektorom a uczniom
utrwalenie wiedzy z gramatyki.

ü
ü
ü
ü
ü

Gramatyki

ü
ü

Cztery poziomy A1.1, A1.2, A2, B1 – odpowiadające sylabusom z podręczników,
22 działy
Jasne wyjaśnienia zagadnień gramatycznych, poparte ilustracjami i zdjęciami
Dużo zadań na komunikację
Zadania ustne i pisemne
Lekcje powtórzeniowe
Testy dostępne na CD-ROM

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

3 SERIE

Beginner do
Intermediate
CEFR do B1

Trzy poziomy – A1.1, A1.2, A2
30 działów
Struktury gramatyczne prezentowane w kontekście
Klarowne wyjaśnienia
Poziomowane ćwiczenia gramatyczne i zadania łączące gramatykę
z komunikacją i nauką pisania
Sekcje powtórzeniowe

Cztery poziomy – A1.1, A1.2, A2, B1 – odpowiadające sylabusom z podręczników
21 działów
Gramatyka prezentowana w przyjaznej formie, jasne wyjaśnienia, żywe przykłady
Dużo zadań na komunikację w formie ustnej i pisemnej
Lekcje powtórzeniowe
Testy dostępne na CD-ROM
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Szkoły językowe
Prywatne szkoły dwujęzyczne

7 POZIOMÓW

Beginner do
Upper-Intermediate
CEFR do B2

Uwielbiana przez dzieci i dorosłych zabawna i wesoła seria gramatyczna. Jej główne atuty to wytłumaczone z humorem zagadnienia
gramatyczne, śmieszne historyjki i książki nauczyciela do każdego poziomu.

Gramatyki
A1.1

A1.1

A1+

Pierwsze dwie książki z serii (A i B) dedykowane są najmłodszym użytkownikom języka angielskiego
na poziomie A1. Kolejne opowiadają odpowiednio poziomom A1+, A2, B1, B1+, B2 (Use of English, FCE)

A2

B1

B1+

B2 (Use of English)

Główne cechy serii
klarowne i proste wyjaśnienia
zabawne, kolorowe ilustracje
ü gramatyka połączona z komunikacją
ü liczne powtórzenia
ü

ü

Komponenty:
dla ucznia

dla nauczyciela
Książka i ćwiczenia nauczyciela
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Książka ucznia

2 POZIOMY

Intermediate do
Upper-Intermediate
CEFR do B2

GRAMMAR

Dla młodzieży i dorosłych

& VOCABULARY PRACTICE

Seria znana i lubiana przez nauczycieli języka angielskiego oraz przez
uczniów. Podręczniki przygotowujące do wszystkich egzaminów, może być
również stosowana jako materiał dodatkowy do każdego kursu językowego.

Gramatyki

Główne cechy serii

jasne i klarowne wyjaśnienia zagadnień gramatycznych
ü ćwiczenia leksykalne typu: często mylone słowa, słowotwórstwo,
czasowniki frazowe
oraz ćwiczenia tematyczne
ü liczne powtórzenia i testy
ü

Komponenty:
dla nauczyciela

dla ucznia

Książka nauczyciela

Książka ucznia

(Audio do książki ucznia dostępne on-line)

Oprogramowanie do tablic interaktywnych
i nauczania on-line

1 POZIOM

Upper-Intermediate
CEFR B2

USE OF ENGLISH

Doceniany przez wielu nauczycieli podręcznik zawierający bogactwo zadań
egzaminacyjnych, które doskonale przygotują uczniów do egzaminów takich jak:
FCE, matura i wiele innych.

Główne cechy serii
ü

struktury leksykalno-gramatyczne ukazane w kontekście
(w tym kolokacje językowe, transformacje, parafrazy, często mylone słowa, kluczowe wyrażenia i słownictwo)

strategie egzaminacyjne i wskazówki
ü ćwiczenia zawierające wszystkie typy zadań egzaminacyjnych
ü powtórzenia i testy
ü

Komponenty:
dla ucznia
Książka ucznia

(Audio do książki ucznia dostępne on-line)

dla nauczyciela
Książka nauczyciela
Oprogramowanie do tablic interaktywnych
i nauczania on-line
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Dla młodzieży i dorosłych

plus

NEW

7 POZIOMÓW

w wersji brytyjskiej
Beginner do
Upper - Intermediate
CEFR do C2
30 lekcji x 45min

Skills Development

Wyjątkowa siedmiopoziomowa seria, która stawia na integrację umiejętności receptywnych i produktywnych. Podręczniki pozwalają
uczniom pracować nad wszystkimi umiejętnościami w języku angielskim, a dwie książki na poziomie B2 zgodne są z wymaganiami
nowego egzaminu FCE.

Główne cechy serii
ü
ü
ü
ü
ü

nacisk na integracje umiejętności językowych
rozdziały poukładane tematycznie
nacisk na komunikację
mnogość zadań przygotowujących do egzaminów językowych
dokładne przygotowanie ucznia do pisania: plan, wskazówki, potrzebne wyrażenia

Komponenty:
dla ucznia
*Teachers' Resource Pack:
Testy
Klucze do testów
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Książka ucznia

(Audio do książki ucznia dostępne on-line)

dla nauczyciela

Książka i ćwiczenia nauczyciela

(Z odpowiedziami do ćwiczeń)

Płyta Class CD
Teacher's Resource Pack*

Repetytoria Maturalne

Uczniowie przygotowujący
się do egzaminu
maturalnego

Egzaminy

POZIOM ROZSZERZONY B2
Leader Plus

POZIOM PODSTAWOWY B1
Matura Leader

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Seria dwóch repetytoriów przeznaczona dla uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (B1) i rozszerzonym
(B2)
Przeznaczona na 90 – 100 godzin lekcyjnych
Kształtuje praktyczne umiejętności ucznia w zakresie słuchania, czytania, mówienia, pisania, gramatyki i słownictwa
Wspomaga przygotowanie uczniów zarówno do części pisemnej jak i ustnej egzaminu maturalnego
Treści zgodne z podstawą programową
Zawierają elementy wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego
Zróżnicowane i ambitne ćwiczenia oraz liczne wskazówki i strategie egzaminacyjne pomagają przygotować się do egaminu maturalnego, jak również
wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce

Oba podręczniki obudowane są ciekawymi komponentami, dzięki którym okres „powtórkowy” przed egzaminem nie jest
czasem nudnym, polegającym tylko na odtwarzaniu i utrwalaniu zdobytej przez uczniów wiedzy, lecz ciekawą przygodą.

zestaw nauczyciela

ü
ü
ü
ü
ü

Książka ucznia z płytą CD
Książka nauczyciela w formie klucza z odpowiedziami do podręcznika
Płyty Class CD (dodatkowo pliki audio i odpowiedzi do części Skills Practice – zadań przygotowujących do matury)
Teacher's Resource CD/CD-ROM, zawierający 14 krótkich testów powtórkowych do każdego działu oraz 5 dłuższych testów, w których każdy obejmuje 3
działy
Interactive Whiteboard Material – bogaty zbiór materiałów interaktywnych, umożliwiających swobodną pracę z użyciem nowoczesnych technologii w klasie
i do nauczania on-line

Możliwość suplementacji kursu podręcznikami do rozwoju umiejętności zintegrowanych
(seria New Plus), gramatyki i słownictwa (Grammar and Vocabulary Practice)
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Egzaminy dla dzieci

Szkoły językowe
Prywatne szkoły dwujęzyczne

3 POZIOMY

Egzaminy Miedzynarodowe

YLE Exam

Beginner
do Pre-Intermediate
CEFR do A2

Seria kursów przygotowujących do egzaminu YLE (Young Learners Exam), dostępna w wersji dopasowanej do najnowszych wymagań egzaminacyjnych.

Główne cechy serii
rozdziały o różnorodnej tematyce dopasowanej do wymagań egzaminu YLE 2018
ü nagrania typu egzaminacyjnego
ü testy próbne do egzaminu
ü

Komponenty:
dla ucznia

dla nauczyciela
Płyta Class CD
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Książka ucznia

Egzaminy
Międzynarodowe
Zestaw testów do egzaminów FCE
6 kompletnych testów odpowiadających formatowi egzaminu Cambridge FCE. Dla słuchaczy
kursów językowych na poziomie Upper-intermediate, CEFR B2.
Cechy główne: tabela przedstawiająca wymagania każdej części egzaminu, wskazówki i strategie egzaminacyjne,
definicje słownictwa , materiał wizualny
do części ustnej egzaminu.
Komponenty dla nauczyciela: Teacher’s Resource Pack na CD.

Zestaw testów do egzaminów KET
5 kompletnych testów do egzaminu KET na poziomie A2. Wersja uaktualniona do formuły
egzaminu obowiązującej od roku 2020. Podręcznik do samodzielnej nauki tzw: self-study.
Cechy główne: sekcje treningowe wprowadzające słuchacza krok po krokuw wymagania egzaminacyjne,
wskazówki i strategie egzaminacyjne.
Komponenty dla nauczyciela: Teacher’s Resource Pack na CD.

Zestaw testów do egzaminów TOEFL
Dwa kompletne testy i sześć mini testów przygotowujących słuchaczy
do egzaminu TOEFL.
Cechy główne: strategie i wskazówki egzaminacyjne dla uczących się, klucz odpowiedzi i wyjaśnienia,
transkrypcja nagrań, dodatkowe zadania komunikacyjne.
Wskazówki dla nauczycieli na załączonych płytach CD.

Zestaw testów do egzaminów IELTS
Pięć kompletnych testów IELTS na poziomie akademickim przygotowujących
do najpopularniejszego na świecie egzaminu dla wszystkich, którzy chcą studiować lub
pracować za granicą, CEFR: B2+ do C1+.
Cechy główne: wyjaśnienia i sugerowane odpowiedzi dla części ustnej i pisemnej egzaminu, strategie
egzaminacyjne, klucz odpowiedzi i transkrypcja nagrań.
Wskazówki dla nauczycieli na załączonych płytach CD.
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READERS

- The perfect way

to get your students into the fantastic world of literature.
Klasyczne historie i bajki wciąż fascynują czytelników na całym świecie, natomiast nasze autorskie książki lubiane są za oryginalność i nawiązanie
do współczesnych realiów. Serie Little Books, Primary Readers, Top Readers i Graded Readers dają nauczycielowi wiele możliwości pracy
z czytaniem ekstensywnym. Wspierają wielozmysłowy rozwój uczniów, bawią i uczą zarazem. Opowiadania i uproszczone powieści wydawane przez
MM Publications co roku są podstawą wzięcia udziału w popularnym wśród szkół publicznych i językowych konkursie FOX.

READERS

Little Books

Zestawy książek zawierają piosenki i rymowanki, scenariusze przedstawień lub zestawy ćwiczeń na końcu każdej czytanki, książkę dla nauczyciela oraz płytę CD.

Level 1
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Red & Blue
Yellow & Green
5 Marbles
Baby Brother
Cookies
Where's Lucy?

Level 2
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Yellow Ted
The Old House
My Family
Toy Party
Let's go home
Where's Flufy?

Level 3
ü
ü
ü
ü
ü
ü

My Red Car
Black Ant
Big Shoes
Jumping Hat
Snowy
A Funny Story

Komponenty:
dla ucznia

dla nauczyciela
Książka nauczyciela
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Książka ucznia z częścią ćwiczeniową

(Zawiera e-book)

Primary Readers
6 poziomów Beginner do Pre-intermediade dla dzieci 7 – 12 lat, wykorzystuje podstawowe struktury gramatyczne
i słownictwo dostosowane do umiejętności ucznia, zawiera książki w wersji audiobook na CD/CD-ROM, piosenki
i scenariusze przedstawień teatralnych.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

The Fox and the Crow
Cookie Land
The Ugly Duckling
Jasper's Pot of Gold
The Princess and the Frog
Pinocchio
The Gingerbread Man

Level 2
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Level 4
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

The Country Mouse and the City Mouse
Mowgli
The Wishing Fish
Ali Baba & the 40 Thieves
Peter Pan
The Short-necked Gira e
Heidi

The Princess and the Pea
Aladdin
The Fox and the Dog
Felix and the Fairy
The Selﬁsh Giant
The King's New Suit
The Enormous Turnip

Level 3
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Level 5
ü
ü
ü
ü
ü

Sindbad and the Sailor
Theseus and the Minotaur
Tom Sawyer
The Odyssey
The Three Musketeers

Little red riding hood
The Tin Soldier
Rumpelstiltskin
Puss in Boots
Sleeping Beauty
The Emperor's Nightingale
The Shepherd Boy and the Wolf

READERS

Level 1

Level 6
ü
ü
ü
ü

From the Earth to the Moon
Gulliver in Lilliput
Robin Hood
Around the World in 80 Days

Komponenty:
dla ucznia

dla nauczyciela
Książka nauczyciela
Płyta Audio CD

Książka ucznia z częścią ćwiczeniową

(Zawiera e-book)
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READERS

Level 1

Level 2

Beginner
ü

Lisa in New York

Level 3

Elementary
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Pre-Intermediate

20,000 Leagues Under the Sea
Huck Finn
A Connecticut Yankee in King Arthur's
Court
The Railway Children
Lisa in China
The Secret Garden
A Christmas Carol
Alice in Wonderland

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Oliver Twist
Treasure Island
Kidnapped
Swiss Family Robinson
Swallows and Amazons
Black Beauty

Top Readers
Wspaniała seria literatury dla młodzieży i dorosłych, zwierające znane
i lubiane tytuły. Dostosowane do poziomu i zainteresowań uczniów. Sekcja
zadań sprawdzających zrozumienie tekstu i rozwijających słownictwo
do każdego rozdziału.

Level 4

Level 5

Intermediate
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Upper-Intermediate

Jekyll and Hyde
The Turn of the Screw
The African Queen
The Man Who Wolud Be King
Wuthering Heights
The Coral Island
David Copperﬁeld
The Lost World
Robinson Crusoe

ü
ü
ü
ü
ü
ü

The Creeping Man
The Tempest
Moby Dick
A Midsummer Night's Dream
The Grapes of Wrath
The Count of Monte Cristo

Komponenty:
dla ucznia

dla nauczyciela
Książka nauczyciela
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Książka ucznia z częścią ćwiczeniową

(Zawiera e-book)

Graded Readers
READERS

Pięciopoziomowa seria Classic Stories i czteropoziomowa seria Original Stories dla młodzieży i dorosłych. Książki zawierają kolorowe
ilustracje ułatwiające czytanie oraz uproszczony , dopasowany do poziomu językowego:
ü Classic Stories, czyli adaptacje znanych utworów literackich
ü Original Stories, czyli uproszczone książki dla młodzieży i dorosłych przedstawiające historie pobudzające wyobraźnie czytającego

Classic Stories

Level 1

Level 2

Beginner
The Happy Prince
ü The Table, the Ass and
the Stick
ü

Level 3

Elementary
The Magic Ring
ü The Wizzard of Oz
ü Beauty and the Beast
ü White Fang
ü

Level 4

Pre-Intermediate
The Canterville Ghost
ü The Last of the Mohicans
ü Excalibur
ü The Mysterious Island
ü

Level 5

Elementary
ü
ü
ü
ü
ü

Pre-Intermediate

Great Expectations
Captain Grant's Children
Frankenstein
The Phantom of the
Opera
Dracula

The Picture of Dorian
Gray
ü The Man in the Iron Mask
ü

Orginal Stories

Level 1

Level 2

Starter

Level 3

Elementry

Paul and Pierre in Paris
ü Lisa goes to London
ü

Level

Pre-Intermediate

Lisa Visits Loch Ness
ü The Mix-Ups

In the Year of the Dragon
ü Save the Forest

ü

ü

Intermediate
Back to the Dreamtime
ü Lost in the Cave
ü

Komponenty:
dla ucznia

dla nauczyciela
Książka nauczyciela
Płyta Audio CD

Książka ucznia z częścią ćwiczeniową

(Zawiera e-book)
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Dzieci 7-13 lat

Szkoły językowe
Dwujęzyczne szkoły podstawowe
Prywatne szkoły dwujęzyczne
Suplementacja

Poziom szkoły
podstawowej
Klasy 1-6

Science

Nauki przyrodnicze - Po angielsku

INNE PRZEDMIOTY

W odpowiedzi na potrzeby współczesnej szkoły, wydawnictwo MM Publications przygotowało zupełnie nową serię podręczników do nauczania: matematyki
elementów biologii, chemii i fizyki w języku angielskim.

Każda seria składa się z sześciu poziomów i jest skierowana
do uczniów pracujących na poziomach od A1 –A2.
Podręczniki oparte są na nowoczesnych metodach nauczania matematyki i nauk przyrodniczych, rozwijając kompetencje XXI w., ucząc rozwiązywania problemów,
myślenia krytycznego czy logicznego rozumowania, jednocześnie rozwijając umiejętności praktyczne uczniów w tych dziedzinach. Spiralna metoda nauczania pozwala
na stopniowe pogłębianie i rozszerzanie wiedzy matematyczno-przyrodniczej.
Wszystkie lekcje oparte są na nowoczesnym modelu 5E: Engage, Explore, Explain, Elaborate and Evaluate, co gwarantuje nauczycielom łatwiejsze
przekazywanie wiedzy, a uczniom łatwiejsze jej przyswajanie w sposób przyjazny i praktyczny

International Primary Science 1-6

Główne cechy serii
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

zagadnienia przyrodnicze dostosowane do wieku i zainteresowań uczniów,
specjalny nacisk na słowotwórstwo i wsparcie EAL (English as an Additional Language),
słowniczek z definicjami i obrazkami,
sekcje „Work like a scientist”,
zadania rozwijające myślenie krytyczne i odpowiedzialność,
dodatkowe zadania do pracy w domu,
lekcje powtórzeniowe do każdego działu,
teoria przedstawiona w prosty i atrakcyjny sposób,
tematyka i zadania zaczerpnięte z życia codziennego uczniów.

Komponenty:
dla ucznia

dla nauczyciela
Książka nauczyciela
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Książka ucznia
Zeszyt ćwiczeń

Poziom szkoły
podstawowej
Klasy 1-6

Let’s Start!
Maths

Dzieci 7-13 lat

Szkoły językowe
Dwujęzyczne szkoły podstawowe
Prywatne szkoły dwujęzyczne
Suplementacja

INNE PRZEDMIOTY

Sześciopoziomowa seria dla najmłodszych uczniów do nauki matematyki. Odpowiada międzynarodowym standardom programowym. Oparta na metodzie „Bar
Model” wspomaga u uczniów rozwijanie strategii rozwiązywania problemów ze świata matematyki oraz myślenia krytycznego, tj. porządkowania informacji,
klasyfikowania, porównywania czy analizowania. Każda lekcja zaprojektowana jest tak, aby umożliwić uczniom głębsze zrozumienia zagadnień matematycznych i
wystarczające przećwiczenie.

Główne cechy serii
Dla ucznia:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Dla nauczyciela:

ilustrowane strony wprowadzające do każdego rozdziału,
wizualna i obrazowa prezentacja materiału,
teoria opisana w prosty i interesujący sposób,
zadania o rosnącym stopniu trudności,
słowniczek obrazkowy,
definicje dostosowane do wieku uczniów,
dodatkowa sekcje prezentujące teorię i zadania na różnych poziomach.

ü
ü
ü
ü
ü
ü

szczegółowa mapka prezentująca książkę ucznia, zeszyt ćwiczeń
i książkę nauczyciela,
strony wprowadzające do każdego rozdziału, opisujące cele,
umiejętności, założenia główne i pytania rozgrzewkowe,
„step-by-step lesson plans” do każdego działu,
test śródroczny i końcoworoczny,
zadania powtórkowe do monitorowania postępów uczniów,
klucz odpowiedzi do książki ucznia i zeszytu ćwiczeń.

Komponenty:
dla nauczyciela

dla ucznia
Student's Book

Teacher’s Book

Workbook
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Ty decydujesz o składzie

COMBO PACK
dla Twoich uczniów!!!

Korzystny wybór Twojej szkoły
na dany rok szkolny

Wydawnictwo MM Publications przygotowało dla wszystkich szkół prywatnych (językowych, dwujęzycznych, etc.) możliwość
samodzielnego zbudowania dwóch combopacków

Rea
w C ders z
OMB e-bo
O PA okie
CKU m

COMBO PACK + READERS
ź
ź
ź

Podręcznik i ćwiczenia - obejmujące rozwój wszystkich umiejętności językowych,
Test Booklet - w zestawie bezpłatny - znajduje się na płycie Teacher's Resource CD dla każdego poziomu do każdej serii - i jest do wydruku, zawiera testy
i dodatkowe materiały powtórkowe dla ucznia,
READERS z e-bokiem – zawsze za jedyne 5 złotych !!! Każdy Combo Pack daje Państwu możliwość wyboru jednego z dwóch proponowanych Readersów,
dostosowanych odpowiednio do wieku i poziomu językowego uczniów. Wśród naszej oferty znajdują się nawet obowiązkowe lektury szkolne w wersji
anglojęzycznej tj. Alice in Wonderland czy Tom Sawyer.

CO DAJE READERS W NASZYM

COMBO PACK?

Korzyścią dla ucznia, oprócz poznawania fantastycznego świata literatury dostosowanej do wieku, poziomu i zainteresowań, jest rozwój słownictwa, wymowy
oraz doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego i słuchanego. Każdy Readers zawiera także część ćwiczeniową, która doskonale może być
wykorzystana na lekcji jako materiał sprawdzający stopień zrozumienia uczniów – przeznaczony na około 8-10 lekcji po 45 minut. Nauczyciel może otrzymać także
Teacher's Book do wybranego readersa ( wg potrzeby ) . Teacher's Booki do Readersów z poziomu PRIMARY zawierają scenariusze do zrobienia przedstawienia
na bazie Readersa- idealne interaktywne i kreatywne rozwiązanie na ostatnie tygodnie szkoły!

COMBO PACKi

dla dzieci w wieku 6-12 lat

(seria YOUNG STARS i GET SMART PLUS)

ZESTAW COMBO PACK DLA SERII

GET SMART PLUS i YOUNG STARS
Poziom
wiekowy
- lata

Klasa
w primary
school

GET SMART
PLUS/
YOUNG STARS

7

1

GSP 1 / YS 1

READERSY DO ZESTAWU WG. WYBORU*
(1 READER PER COMBO PACK)

ILOŚĆ LEKCJI (45 MIN)
GET SMART PLUS
(przy wykorzystaniu wszystkich
elementów combo pack:
wb + sb + testbooklet + 1 reader)

ILOŚĆ LEKCJI (45 MIN)
YOUNG STARS
(przy wykorzystaniu wszystkich
elementów combo pack:
wb + sb + testbooklet + 1 reader)

100 - 120

70 - 90

Jasper's Pot of Gold The Princess and the Frog

8

2

GSP 2 / YS 2

The Enormous Turnip

Aladdin

100 - 120

70 - 90

9

3

GSP 3 / YS 3

The Tin Soldier

Rumpelstilskin

100 - 120

80 - 100

10

4

GSP 4 / YS 4

Mowgli

Heidi

100 - 120

80 - 100

11

5

GSP 5 / YS 5

Sinbad the Sailor

Tom sawyer

100 - 120

80 - 110

12

6

GSP 6 / YS 6 From the Earth to the Moon

The Secret Garden

100 - 120

80 - 110

*Szkoła samodzielnie decyduje, który ze wskazanych dla danego poziomu readers wybiera jako skład combopacku-u

COMBO PACKi

dla nastolatków w wieku 11-16 lat

(seria FULL BLAST PLUS i PORTAL TO ENGLISH)

ZESTAW COMBO PACK DLA SERII

FULL BLAST PLUS i PORTAL TO ENGLISH
Poziom
wiekowy
- lata

Klasa
w primary
school

FULL BLAST PLUS
/ PORTAL
TO ENGLISH

ILOŚĆ LEKCJI (45 MIN)
FBP & PTE
(przy wykorzystaniu wszystkich
elementów combo pack:
wb + sb + testbooklet + 1 reader)

READERSY DO ZESTAWU WG. WYBORU*
(1 READER PER COMBO PACK)

11

5

FBP1/PTE1

The Railway Children

The Secret Garden

100 - 130

12

6

FBP2/PTE2

Huck Finn

20,000 Leagues

100 - 130

13

7

FBP3/PTE3

Oliver Twist Swallows and Amazon

100 - 130

14

8

FBP4/PTE4

The African Queen

The Man who
would be the king

100 - 130

15+/-

wyższy poziom,
ponad podstawę,
opcjonalnie - wg
potencjału grup

FBP B1+ / FBP B2

The Creeping Man

Moby Dick

100 - 130

*Szkoła samodzielnie decyduje, który ze wskazanych dla danego poziomu readers wybiera jako skład combopacku-u

Ty decydujesz o składzie

COMBO PACK
dla Twoich uczniów!!!

Korzystny wybór Twojej szkoły
na dany rok szkolny

Wydawnictwo MM Publications przygotowało dla wszystkich szkół prywatnych (językowych, dwujęzycznych, etc.) możliwość
samodzielnego zbudowania dwóch combopacków

COMBO PACK
ź
ź
ź

Gra
w C matyk
OMB a z e
O PA -boo
CKU kiem

+ GRAMTYKA

Podręcznik i ćwiczenia - obejmujące rozwój wszystkich umiejętności językowych,
Test Booklet - w zestawie bezpłatny - znajduje się na płycie Teacher's Resource CD dla każdego poziomu do każdej serii - i jest do wydruku, zawiera testy
i dodatkowe materiały powtórkowe dla ucznia,
GRAMATYKA – zawsze za jedyne 10 zł. Każdy Combo Pack daje Państwu możliwość uzupełnienia zestawu o gramatykę za jedyne 10 zł
gramatycznej.

CO DAJE GRAMATYKA W NASZYM

COMBO PACK?

Gramatyka to dodatkowe 20 -30 godz. lekcyjnych pracy z uczniami. Dodatek gramatyczno-leksykalny do serii Get Smart Plus, Young Stars , Smart Junior, Full Blast Plus, Portal To English i
Pioneer. Dodatkowe ćwiczenia oraz wytłumaczenia zagadnień gramatycznych. Idealny dodatek dla uczniów wymagających utrwalenia wiedzy.

FBP B1+ / FBP B2

COMBO PACKi

dla dzieci w wieku 6-12 lat

(seria YOUNG STARS, GET SMART PLUS, SMART JUNIOR)

ZESTAW COMBO PACK DLA SERII

GET SMART PLUS, YOUNG STARS I SMART JUNIOR
Poziom
wiekowy
- lata

Klasa
w primary
school

GET SMART PLUS/
YOUNG STARS/
SMART JUNIOR

GRAMATYKA DO ZESTAWU
wg. wyboru
(1 GRAMMAR PER COMBO PACK)

ILOŚĆ LEKCJI (45 MIN)
GET SMART PLUS
(przy wykorzystaniu wszystkich
elementów combo pack:
wb + sb + testbooklet + grammar)

ILOŚĆ LEKCJI (45 MIN)
YOUNG STARS / SMART JUNIOR
(przy wykorzystaniu wszystkich
elementów combo pack:
wb + sb + grammar)

7

1

GSP 1/ YS 1/ SJ 1

Smart Grammar and Vocabulary 1

100 - 120

70 - 90

8

2

GSP 2/ YS 2/ SJ 2

Smart Grammar and Vocabulary 2

100 - 120

70 - 90

9

3

GSP 3/ YS 3/ SJ 3

Smart Grammar and Vocabulary 3

100 - 130

80 - 100

10

4

GSP 4/ YS 4/ SJ 4

Smart Grammar and Vocabulary 4

100 - 130

80 - 100

11

5

GSP 5/ YS 5/ SJ 5

Smart Grammar and Vocabulary 5

100 - 130

90 - 110

6

GSP 6/ YS 6/ SJ 6

Smart Grammar and Vocabulary 6

100 - 130

90 - 110

12

*Szkoła samodzielnie decyduje, który ze wskazanych dla danego poziomu readers wybiera jako skład combopacku-u

COMBO PACKi

dla nastolatków w wieku 11-16 lat

(seria FULL BLAST PLUS i

*Szkoła samodzielnie decyduje, który ze wskazanych dla danego poziomu readers wybiera jako skład combopacku-u

PORTAL TO ENGLISH
& PIONEER

ZESTAW COMBO PACK DLA SERII

FULL BLAST PLUS, PORTAL TO ENGLISH i PIONEER
Poziom
wiekowy
- lata

Klasa
w primary
school

FULL BLAST PLUS
/ PORTAL
TO ENGLISH
/ PIONEER

11

5

FBP1/PTE1

12

6

FBP2/PTE2

13

7

FBP3/PTE3

14

8

FBP4/PTE4

15+/-

wyższy poziom,
ponad podstawę,
opcjonalnie - wg
potencjału grup

Pioneer
beginners
Pioneer
elementary
Pioneer
pre-intermediate

GRAMATYKA DO ZESTAWU
wg wyboru
(1 GRAMMAR PER COMBO PACK)
Full Blast Plus Grammar Beginners
Portal To English Grammar Beginners
Full Blast Plus Grammar Elementary
Portal To English Grammar Elementary

Full Blast Plus Grammar Pre-Intermediate
Portal To English Grammar Pre-Intermediate
Full Blast Plus Grammar Intermediate
Portal To English Grammar Intermedite

ILOŚĆ LEKCJI (45 MIN)
FULL BLAST PLUS &
PORTAL TO ENGLISH & PIONEER

100 - 130
100 - 130
100 - 130
100 - 130

Pioneer Grammar Beginners

100 - 130

Pioneer Grammar Elementary

100 - 130

Pioneer Grammar Pre-intermediate

100 - 130

mm publications is the core of
α bigger fαmily...
MM Educational Group is a content creator with a global presence
that delivers complete educational solutions. It consists of seven
distinct companies that collectively develop content and provide
educational materials and services in four subject areas:
English Language Teaching (ELT), Computing and ICT, Maths
and Science.
MM Educational Group is committed to spreading knowledge o
– a mission which it continuously attains through the provision of
localised educational solutions with global standards. Since its
foundation in 1974, MM Educational Group has achieved an evergrowing global presence. With oﬃces in 7 countries and distributors
in more than 110 countries, its materials and services are now
available on every continent. It has published tens of coursebook
series, thousands of components, and a wide range of e-learning
solutions.
In collaboration with ministries, universities, schools, and publishers
around the world, it has released hundreds of special editions.

mm
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educational
group

Since our ﬁrst steps in 1974, we have been
committed to excellence in educαtion, an idea
which we continuously uphold through our
innovative content and high-quality educational
services.
Our books and materials explicitly demonstrate how English is used in
real-life situations. They enable learners to communicate with people
from diﬀerent locations and cultural backgrounds ﬂuently, accurately
and conﬁdently.
Our team is committed to the design of an ideal educational experience.
We oﬀer continuous customer support in the form of online learning
and testing solutions, in-service teacher training, syllabus design and
customised materials creation.
Our portfolio consists of best-selling titles around the world, ranging from
Asia, the Middle East and Africa to Europe and the Americas. In close
collaboration with Ministries of Education, we have also produced
special editions of our series in compliance with local standards and
speciﬁcations.
Our slogan, “Learn, Share, Inspire” constitutes the keystone of our
endeavours. We are committed to the provision of quality ELT
materials and services of lasting value.

THE MM PUBLICATIONS TEAM

KONTAKT DO PRZEDSTAWICIELA
KONTAKT
e-mail: o ce@mmpp.pl
tel. 022 206 98 29
www.mmpublications.pl
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