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SZKOŁY JĘZYKOWE 

NAUKA JĘZYKÓW
Wszystkie wydawnictwa językowe

(rok szkolny 2022/2023)

Dołącz do nas i bądź na bieżąco ze wszystkimi promocjami! 

Zapraszamy na stronę 
Koordynatorów Polanglo 

na Facebooku 

Działamy ponad 30 lat na rynku dystrybutorów publikacji językowych 
– zapewniamy konkurencyjne rabaty i najlepszy serwis! 

Poznaj kurs:

Beehive
(british english) 
poziomy: Beginner - Intermediate 

Beehive zapewnia tradycyjne podejście do gramatyki, 
słownictwa i umiejętności, jednocześnie zapewniając 
zaktualizowaną metodologię, która obejmuje ocenę 
uczenia się, większy nacisk na umiejętności globalne
i silniejsze podejście do świata rzeczywistego. 

Beehive to także przygotowanie uczniów do egzaminów 
Cambridge! Kurs zawiera solidną podstawę gramatyki 
i słownictwa, która prowadzi do sukcesu na egzaminie. 

Zobacz przykładowy Unit
z Student’s Book: 

Zobacz przykładowy Unit
z Workbook:

Komponenty dla nauczyciela:

Beehive zachęca uczniów do poznawania świata 
i stania się jego obywatelami. Czyni to, wykorzystując 
historie i filmy z prawdziwego świata, które ożywiają 
międzynarodową kulturę. 

Beehive to umiejętności globalne takie jak społeczna 
świadomość emocjonalna i dobre samopoczucie, 
komunikacja, współpraca i kreatywność. 

• bank pomysłów oraz dodatkowe gry i ćwiczenia 
  w Teacher’s Guide,
• podręcznik - łatwa do nauczenia struktura stron,
• Classroom Resource Pack (flashcards, 1 plakat na 
  słownictwo do każdego unitu, plus 2 extra plakaty 
  w poziomach 1, 3 i 5 oraz 1 extra plakat w poziomach 2, 4 i 6).

• Oxford English Hub – jedna platforma do wszystkich
  zasobów online,
• Oxford Online Practice z natychmiastową informacją 
  zwrotną i śledzeniem zmian. Dzięki funkcji dziennika ocen
  (gradebook) nauczyciele mogą dokładnie zobaczyć 
  postęp i poprawność wykonania pracy przez uczniów,
• możliwość nauki zdalnej poprzez wykorzystanie 
  Classroom Presentation Tools,

NOWOŚĆ
dla szkół językowych

polanglo.pl

Polanglo to wyłączny importer i dystrybutor wydawnictwa Oxford University Press.

JĘZYK ANGIELSKI
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Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Regionalnymi Koordynatorami Polanglo. 
Przedstawimy ofertę wydawnictwa i przygotujemy korzystne oferty handlowe!

Znajdź
Koordynatora

Polanglo:

Zapoznaj się
z kursem:

Zapoznaj się
z kursem:

Zapoznaj się
z kursem:

Zapoznaj się
z kursem:

Zapoznaj się
z kursem:

Zapoznaj się
z kursem:

Zapoznaj się
z kursem:

Zapoznaj się
z kursem:

Zapoznaj się
z kursem:

Zapoznaj się
z kursem:

SZKOŁY JĘZYKOWE         JĘZYK ANGIELSKI 

Bright Ideas

Incredible English

Learn with us

Oxford Discover 
Futures

English File 4   ed. th

Family and Friends

Metro

Oxford Discover

Link it!

Headway 5   ed.th

/Polanglo.Koordynatorzy

NAJLEPSZE RABATY NA OXFORD UNIVERSITY PRESS!

Sprawdź najbardziej popularne serie:

Gwarantujemy pełną
dostępność

i najlepsze rabaty!

Sprawdź

Sprawdź

Sprawdź

Sprawdź

Sprawdź

Sprawdź

Sprawdź

Sprawdź
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Sprawdź
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Zapraszamy również do składania zamówień na materiały do nauki języka angielskiego wszystkich renomowanych 
wydawców. Przygotujemy najlepszą ofertę, wycenimy i błyskawicznie zrealizujemy każde zamówienie! 

https://tinyurl.com/49k2jdf7
Poproś swojego Regionalnego Koordynatora 

Polangloo przykładową wycenę książek, 
które chciałbyś zakupić i sprawdź naszą ofertę!

SZKOŁY JĘZYKOWE         JĘZYK ANGIELSKI 

polanglo.pl

PEŁNA OFERTA WYDAWNICTW JĘZYKOWYCH

/Polanglo.Koordynatorzy
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Tylko w Polanglo masz gwarancję dostępności wszystkich kursów do nauki języków!

SZKOŁY JĘZYKOWE         JĘZYK NIEMIECKI 

polanglo.pl

POLANGLO jest wyłącznym importerem
i dystrybutorem niemieckiego wydawnictwa
Cornelsen!

Gwarantujemy pełną
dostępność

i najlepsze rabaty!

Das Leben

Nowoczesny kurs przeznaczony do nauki w szkołach 
średnich, prywatnych szkołach językowych, na kursach 
językowych dla dorosłych oraz na uczelniach wyższych. 
Przewidziana liczba godzin na cały poziom to 120 - 160.  

Das Leben jest kursem w pełni obudowanym cyfrowo, 
a testy do lekcji znajdują się w osobnym zeszycie (Testheft). B1

A2
A1

Panorama

Kurs przeznaczony do nauki w szkołach średnich, 
prywatnych szkołach językowych, na kursach 
językowych dla dorosłych oraz na uczelniach wyższych. 
Przewidziany jest na 120 godzin na poziom. 

Do każdego poziomu dostępny jest Testheft 
(zeszyt z dodatkowymi testami), krótkie filmiki analizujące
fenomeny gramatyczne i fotoreportaże z informacjami
krajoznawczymi.

B 1

A 2

A 1

+ PagePlayer
   aplikacja dla ucznia

+ aplikacja dla
   nauczyciela

Do wszystkich kursów.
Do kursów przygotowana jest aplikacja Unterrichtsmanager Plus
(UMA Plus), z interaktywnym podręcznikiem, transkrypcjami, 
kartami pracy, książką nauczyciela oraz aplikacja PagePlayer 
z dodatkowymi materiałami do kursu.

+Testheft

/Polanglo.Koordynatorzy

120 - 160 h / poziom

120 h / poziom

+ aplikacja dla nauczyciela

+ PagePlayer aplikacja dla ucznia

poziom A1 - B1

poziom A1 - B1

https://tinyurl.com/343dep5y

Zarejestruj się na platformie 
cornelsen.de, a po weryfikacji 
otrzymasz 90 dniowy kod 
dostępu do wersji demo kursu. 

Zamów demo dowolnego kursu

Sprawdź

JĘZYK NIEMIECKI

+Testheft
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Fokus Deutsch im Alltag und Beruf 

Kurs na poziomie B2 i C1 przeznaczony dla uniwersytetów 
ekonomicznych i kursów firmowych z elementami korespondencji 
handlowej i ekonomii.
Nowe wydanie koncentruje się na języku zawodowym.
Fokus Deutsch jest w pełni obudowany cyfrowo.

C1

B2

B1+

Grammatik aktiv

A1-B1 B1+ B2-C1

/Polanglo.Koordynatorzy

Weitblick Das große Panorama

Weitblick to podręcznik przeznaczony dla:
• młodzieży licealnej, studentów oraz dorosłych, 
  którzy zamierzają rozwijać swoją znajomość języka niemieckiego 
  na wyższym poziomie zaawansowania B1+ lub B2,
• osób przygotowujących się do egzaminu na poziomie B2 
  (Goethe-Zertifikat, Telc, ÖSD, DSD II),
• szkół językowych, Instytutów Goethego, Instytów Austriackich, 
  centrów kształcenia ustawicznego oraz szkół średnich,
• uczelni wyższych – lingwistyka stosowana, germanistyka, 
  germanistyka z anglistyką, anglistyka z germanistyką.

B1+

B2.1

B2.2

Kurs przewidziany na ok. 160 - 200 godzin lekcyjnych dla B2 
i 80-100 dla poziomu B1+. Podręcznik w pełni obudowany cyfrowo. 
Integralną częścią podręcznika jest książka ćwiczeń.

160 - 200 h / poziom B2 80 - 100 h / poziom B1+

poziom B1+ - B2.2

poziom B1+ - C1

+ aplikacja dla nauczyciela

+ PagePlayer aplikacja dla ucznia

+ aplikacja dla nauczyciela

+ PagePlayer aplikacja dla ucznia

+ załączony modelowy test 
   do poziomu C1 (Telc)

Sprawdź też doskonałe gramatyki
wydawnictwa Cornelsen. Prima aktiv

NOWOŚĆ
dla najmłodszych

Siedmioczęściowy kurs
dla dzieci 12 - 18 lat.

poziom A1 - B2

A1.1

A1.2
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SZKOŁY JĘZYKOWE         INNE JĘZYKI

polanglo.pl

Zapraszamy do składania zamówień u Koordynatorów Polanglo na publikacje do nauki 
języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i innych języków.

i inne

i inne

i inne

i inne

Gwarantujemy pełną
dostępność

i najlepsze rabaty!

/Polanglo.Koordynatorzy

Znajdź
Koordynatora

Polanglo:

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK FRANCUSKI

JĘZYK HISZPAŃSKI

JĘZYK WŁOSKI

Sprawdź
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Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą podręczników oraz książek zagranicznych:

• do szkół i przedszkoli międzynarodowych, dwujęzycznych, 

• podręczników przygotowujących do egzaminów IGCSE, międzynarodowej matury (A Level, IB), 

• podręczników akademickich.

  

SZKOŁY DWUJĘZYCZNE         JĘZYK ANGIELSKI 

polanglo.pl

Państwa uwadze polecamy w szczególności publikacje wydawnictwa 
Cambridge University Press Education, którego jesteśmy importerem i dystrybutorem w Polsce.

Gwarantujemy pełną
dostępność

i najlepsze rabaty!

Education

W naszej ofercie są również publikacje wydawnictwa Oxford University Press Education 
oraz innych wydawnictw z ofertą dla szkół międzynarodowych.

Rabaty aż do 25%
(w zależności od wybranych przez Państwa publikacji oferty językowej oraz wielkości zamówienia).

Gwarantujemy szybką realizację zamówień.

Education

EDUCATION EDUCATION

/Polanglo.Koordynatorzy

SZKOŁY MIĘDZYNARODOWE I DWUJĘZYCZNE

i inne

i inne
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Województwo dolnośląskie

Joanna Maciejewska
691 954 734    
j.maciejewska@polanglo.pl 

Województwo łódzkie Województwo śląskie

Województwo małopolskie

Michał Wojdyga   
605 084 319    
m.wojdyga@polanglo.pl 

Województwo mazowieckie

Jagoda Łada-Katulska    
695 450 338    
j.lada@polanglo.pl

Województwo pomorskie

Dagmara Stańczak
609 558 793 
dagmara.stanczak@polanglo.pl

Województwo warmińsko-mazurskie

Jan Bednarczyk
601 360 677
j.bednarczyk@polanglo.pl

Województwo wielkopolskie
Radosław Jastrzębski 
695 451 376
r.jastrzebski@polanglo.pl

Województwo lubuskie
Radosław Jastrzębski 
695 451 376
r.jastrzebski@polanglo.pl

Beata Wądolny
609 117 301
b.wadolny@polanglo.pl 

Dobrosława Durasiewicz    
695 451 348    
d.durasiewicz@polanglo.pl

Jan Bednarczyk
601 360 677
j.bednarczyk@polanglo.pl

Dobrosława Durasiewicz    
695 451 348    
d.durasiewicz@polanglo.pl

Dobrosława Durasiewicz    
695 451 348    
d.durasiewicz@polanglo.pl

Województwo podkarpackie

Województwo świętokrzyskie

Dagmara Stańczak
609 558 793 
dagmara.stanczak@polanglo.pl

Województwo podlaskie

U swojego Regionalnego Koordynatora Polanglo 

/Polanglo.Koordynatorzy

JAK ZAMAWIAĆ?

Gdynia
ul. Świętojańska 33
tel. 58 661 50 54
gdynia@polanglo.pl
    /Polanglo.Gdynia 

Kraków
ul. Krupnicza 14
tel. 605 609 799
krakow@polanglo.pl
    /Polanglo.Krakow

Poznań
ul. Kościuszki 71/73
tel. 61 853 60 27
poznan.ksiegarnia
@polanglo.pl
    /Polanglo.Poznan

Radom
ul. Żeromskiego 23
tel. 48 362 66 35
radom@polanglo.pl
    /Polanglo.Radom

Toruń
ul. Wielkie Garbary 19
tel. 56 621 12 22
torun@polanglo.pl
    /Polanglo.Torun

Warszawa
pl. Wilsona 4
tel. 22 869 93 39
warszawa@polanglo.pl
    /Polanglo.Warszawa

Katowice
al. Roździeńskiego 188a
tel. 32 203 78 87
katowice.hurtownia
@polanglo.pl
    /Polanglo.Katowice

W księgarni stacjonarnej Polanglo

W księgarni internetowej edugaleria.pl

Znajdź
księgarnę
na mapie:


