
Nowa edycja sprawdzonego kursu, cieszącego 
się zaufaniem tysięcy nauczycieli.
Czteroczęściowy kurs dla szkół ponadpodstawo-
wych przygotowujący do matury na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym dla uczniów po
gimnazjum i szkole podstawowej.

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Poziom językowy: A2-C1

Poziomy:  
Pre-intermediate, Intermediate, 
Upper-intermediate, Advanced 

Nowe edycja zawiera:

      więcej zadań egzaminacyjnych, praktyczne powtórki po każdym rozdziale,

      wsparcie w nauce samodzielnych wypowiedzi (dialogi, listy zwrotów),

      nowoczesne podejście do nauki słownictwa i gramatyki,

      zadania rozwijające / doskonalące umiejętność językowego przetwarzania informacji.
  

Podręcznik ucznia
Gramatyka, słownictwo i wszystkie sprawności językowe potrzebne uczniom do matury 
i w życiu codziennym.
     Nowe zadania Mediation zgodne z nową podstawą programową do ćwiczenia ustnego 
      i pisemnego przetwarzania informacji.
     Skills Trainer - nowe strony z zadaniami typu egzaminacyjnego, pogłębiające znajomość 
     struktur leksykalno-gramatycznych (Use of English).
     Language Reviews – praktyczne powtórki po każdym rozdziale z dodatkową porcją 
     zadań na ćwiczenie środków językowych.
     Po każdym rozdziale lista słówek wraz z przykładami ich użycia.
     Nowe materiały w sekcjach Exam Skills.
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Cennik kursów dostępny na www.polanglo.pl
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Advanced

Poziom Advanced 

przygotowuje do 

matury dwujęzycznej

Przykładowe
rozdziały
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Dla ucznia

Strona internetowa z materiałami audio i wideo
Bezpośredni dostęp do wszystkich materiałów audio 
i wideo, które utrwalają lekcje z podręcznika 
i zachęcają uczniów do nauki.
     Animacje gramatyczne przeznaczone do pracy 
     techniką „odwróconej klasy”, dzięki czemu ucz- 
     niowie lepiej opanują nowe struktury gramatyczne.
     Filmy do każdego rozdziału do stron Culture 
     w podręczniku.
     Materiał audio z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
     Ćwiczenia Exam Skills.

www.oup.com/elt/solutionsgold/media *
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*adres strony dostępny w zeszycie ćwiczeń ucznia

Quizlet
Słownictwo do kursu dostępne 
w aplikacji Quizlet!

https://quizlet.com/subject/oxfordpolska-solution-gold

Zeszyt ćwiczeń
Ćwiczenia konsolidujące materiał z lekcji utrwalają zdobytą wiedzę 
motywując uczniów do osiągania postępów.

- c.d.



DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Teacher’s Resource Centre
Dostęp do wszystkich zasobów Solutions Gold 
w jednym miesjcu w sieci, aby zaoszczędzić Twój czas!
     Mediation Pack - autentyczny materiał i realistyczne 
     scenariusze do ćwiczenia ustnego i pisemnego 
     przetwarzania informacji.
     Testy z nagraniami audio (poziomujące, diagnostyczne, 
     powtórkowe, podsumowujące, kumulatywne, kartkówki,
     wersje dla dyslektyków i próbne egzaminy maturalne).
     Filmy i arkusze pracy do filmów.
     Rozszerzone wprowadzenie do kursu i notatki
     dydaktyczne do każdego rozdziału.
     Literature worksheets - przykłady z lektur poziomowanych 
     i oryginalnych tekstów stanowią podstawę do rozwijania 
     umiejętności analizy krytycznej i pogłębiania wiedzy 
     o gatunkach literackich.
     Materiały do kopiowania do każdego rozdziału:
           Communication worksheets,
           Life Skills worksheets,
           projekty,
           ćwiczenia na gramatykę
           i słownictwo,
           Matura Flashcards,
           materiały dla uczniów 
           o zróżnicowanych
           potrzebach edukacyjnych.

Teacher’s Guide
     Transkrypcje nagrań.
     Klucze odpowiedzi 
     do podręcznika 
     i zeszytu ćwiczeń.
Pełne notatki dydaktyczne 
do każdego rozdziału wraz ze 
wskazówkami, jak adaptować 
ćwiczenia dla uczniów o zróżni-
cowanych potrzebach edu-
kacyjnych, dostępne w Teacher’s 
Resource Centre. 

Classroom Presentation Tool
Oprogramowanie na tablice interaktywne 
i rzutnik, dostępne online lub offline:
     podręcznik na ekranie,
     nowe filmy z animacjami gramatycznymi, 
     Matura Flashcards,
     nagrania audio,
     klucze odpowiedzi.
Oprogramowanie zsynchronizowane 
na wszystkich urządzeniach ułatwi Twoją pracę.

Class Audio
Nagrania audio dostępne w:
     Teacher’s Resource Centre,
     Classroom Presentation Tool,
     na płytach audio CD,
     na stronie ucznia 
    (link w podręczniku).

Dla nauczyciela
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Gotowe do użycia zasoby w wersji drukowanej i elektronicznej 
najprostszym sposobem na wspieranie uczniów.



9780194912822

9780194911139

9780194999946

Solutions Gold Pre-Intermediate Student’s Book 
Podręcznik

Solutions Gold Pre-Intermediate Workbook
Zeszyt ćwiczeń z kodem do interaktywnego 
zeszytu ćwiczeń online   
           Solutions Gold Pre-Intermediate Teacher’s Guide
Przewodnik dla nauczyciela z kodem dostępu 
do zasobów dodatkowych dla nauczyciela online

82,30 zł

66,40 zł

17,50 zł

9780194912853

9780194911153

9780194999960

Solutions Gold Intermediate Student’s Book 
Podręcznik

Solutions Gold Intermediate Workbook 
Zeszyt ćwiczeń z kodem do interaktywnego 
zeszytu ćwiczeń online  
           Solutions Gold Intermediate Teacher’s Guide 
Przewodnik dla nauczyciela z kodem dostępu 
do zasobów dodatkowych dla nauczyciela online

82,30 zł

66,40 zł

16,40 zł

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Pre-Intermediate

Intermediate

9780194912884

9780194911177

9780194999984

Solutions Gold Upper-Intermediate Student’s Book 
Podręcznik

Solutions Gold Upper-Intermediate Workbook 
Zeszyt ćwiczeń z kodem do interaktywnego 
zeszytu ćwiczeń online   
           Solutions Gold Upper-Intermediate Teacher’s Guide 
Przewodnik dla nauczyciela z kodem dostępu 
do zasobów dodatkowych dla nauczyciela online

Upper-Intermediate
82,30 zł

66,40 zł

17,50 zł

9780194912891

9780194907323

9780194907538

Solutions Gold Advanced Student’s Book 
Podręcznik

Solutions Gold Advanced Workbook 
Zeszyt ćwiczeń z kodem do interaktywnego 
zeszytu ćwiczeń online 
           Solutions Gold Advanced Teacher’s Guide 
Przewodnik dla nauczyciela z kodem dostępu 
do zasobów dodatkowych dla nauczyciela online

Advanced
82,30 zł

66,40 zł

17,50 zł

NOWY POZIOM


