
V
IS
IO
N

IN
SI
G
H
T
SO
LU
TI
O
N
S 

G
O
LD

Podręcznik Vision w wersji drukowanej 

lub 

w wersji cyfrowej e-Student Book

Zeszyt ćwiczeń Vision w wersji drukowanej 

z dostepem do Online Practice. Zeszyty ćwiczeń Vision 4 i 5 

dodatkowo z aplikacją Oxford Advanced Learner’s Dictionary! 

lub 

wyjątkowy pakiet cyfrowy: kody dostępu do e-Workbooka 

oraz Vision Online Practice

Podręcznik Solutions Gold w wersji drukowanej 

lub 

w wersji cyfrowej e-Student Book

Zeszyt ćwiczeń Solutions Gold w wersji drukowanej 

z dostępem do e-Workbooka 

lub 

wyjątkowy pakiet cyfrowy: kody dostępu: do e-Workbooka oraz 

Solutions Online Practice

Podręcznik insight w wersji drukowanej Zeszyt ćwiczeń insight w wersji drukowanej 

z kodem do insight Online Practice 

Wspieramy nauczycieli i uczniów w czasie pandemii

Jeśli Twoja szkoła zostanie zamknięta i znajdzie się w konieczności pracy zdalnej – przekażemy użytkownikom naszych 
kursów bezpłatne dostępy do zasobów cyfrowych! Dzięki temu rozwiązaniu każdy uczeń, który zakupił podręczniki 
drukowane, będzie miał w domu dostęp do materiałów online, które ułatwią naukę zdalną.
  

W przypadku przejścia na pracę zdalną prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy przekażą dostępy dla 
nauczycieli i uczniów do platformy z wersjami cyfrowymi:
- Dla korzystających z Vision: podręcznik (e-Student Book) i zeszyt ćwiczeń (e-Workbook).
- - Dla korzystających z Solutions Gold: podręcznik (e-Student Book).  
- Dla korzystających z insight: podręcznik (e-Student Book).  

Komponenty cyfrowe kursów:   
e-Student Book  - interaktywna wersja podręcznika z nagraniami audio i wideo do kursu oraz z interaktywnymi ćwiczeniami 
z możliwością sprawdzenia odpowiedzi. 
e-Workbook  - interaktywna wersja zeszytu ćwiczeń z nagraniami audio do zeszytu ćwiczeń oraz z interaktywnymi 
ćwiczeniami z możliwością sprawdzenia odpowiedzi. 
Online Practice - interaktywne zadania dodatkowe z możliwością sprawdzenia odpowiedzi, zadawania i monitorowania 
przez nauczyciela oraz z raportami wyników uczniów.      
Nauczyciel otrzymuje dostępy do Classroom Presentation Tool i Teacher’s Resource Centre w Teacher’s Guide.
Classroom Presentation Tool - oprogramowanie kursu dla nauczyciela: podręcznik na ekranie z nagraniami audio i wideo, 
z dodatkowymi kartami pracy do przeprowadzenia atrakcyjnych lekcji zarówno w klasie, jak i zdalnie.
Teacher’s Resource Centre – zasoby online dla nauczyciela do kursu, zawierające m.in. audio i wideo, materiały do 
kopiowania, karty pracy i różne rodzaje testów.

Podręczniki i ćwiczenia dla szkoły średniej 2020/21 
w wersjach drukowanych i cyfrowych! 

Do pracy w modelu tradycyjnym, mieszanym lub zdalnym polecamy najlepszy, elastyczny pakiet 
podręczników i zeszytów ćwiczeń. 

Komponenty kursów dostępne w sprzedaży

https://elt.oup.com/catalogue/items/local/pl/insight_pl/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub
https://elt.oup.com/teachers/solutionsgold/get-started?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub
https://elt.oup.com/catalogue/items/local/pl/vision/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub

