
Pięcioczęściowy kurs przygotowujący 
do matury na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym, dla uczniów po gimnazjum 
lub ośmioletniej szkole podstawowej.

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Poziom językowy: A2-C1

Poziomy:  
1, 2, 3, 4, 5

Innowacja w nauczaniu i utrwalaniu słownictwa (oparta na najnowszych badaniach 
i najczęściej używanych słowach, nagraniach wideo).

Rozwój kompetencji kluczowych (umiejętności przydatne w życiu codziennym, 
nauka wypowiedzi, przetwarzanie informacji).

Wsparcie dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach 
edukacyjnych (dodatkowe słownictwo i nagrania, zadania przygotowujące 
do matury, gramatyka wyjaśniona w języku polskim).

Cechy kursu:

Dla ucznia

Podręcznik ucznia
Gramatyka, słownictwo i wszystkie sprawności językowe w każdym rozdziale, potrzebne 
uczniom do matury i w życiu codziennym.
     Lekcje Life Skills, przygotowujące do podejmowania wyzwań w szkole i poza nią.
     Zadania Mediation do nauki przetwarzania językowego. 
     Strategie pomagające uczniom w kształtowaniu umiejętności krytycznego myślenia 
     i argumentowania.
     Innowacyjny sposób uczenia słownictwa, zgodny z najnowszymi badaniami (w tym lista  
     najczęściej używanych słów - Oxford 3000 dla poziomów 1-4 i Oxford 5000 dla poziomu 5).
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Cennik kursów dostępny na www.polanglo.pl
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Dla ucznia

Aplikacja Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary
Zeszyt ćwiczeń do poziomu 
4 i 5 zawiera kod dostępu 
do aplikacji Oxford 
Advanced Learner’s 
Dictionary 
do pobrania 
na telefon.

Quizlet, Quizizz, Online Practice
Do zeszytów ćwiczeń wszystkich poziomów dołączone zostaną 
kody do dodatkowych ćwiczeń na platformie Online Practice. 
Słownictwo do kursu nadal dostępne będzie w aplikacji Quizlet, 
a utrwalenie materiału wspomogą również gotowe zestawy 
w serwisie Quizizz.

Dodatkowe ćwiczenia na platformie Online Practice we wszystkich poziomach

Dostęp do aplikacji Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary w poziomie 4 i 5

Zeszyt ćwiczeń z dostępem do Online Practice
     Ćwiczenia konsolidujące materiał z lekcji.
     W każdym rozdziale specjalna sekcja How to learn vocabulary 
     ćwicząca słówka wprowadzane w podręczniku i prezentująca 
     strategie uczenia się.

Zobacz aplikacje:
https://quizlet.com/subject/oxfordpolska-visionhttps://quizizz.com

www.polanglo.pl
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(OxfordUniversityPressPolska) (OxfordPolska)

- c.d.

https://elt.oup.com/student/vision/media

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.
     Filmy Real English i Culture.
     Animacje gramatyczne przeznaczone do pracy techniką  
     „odwróconej klasy”, dzięki czemu uczniowie lepiej opanują
     nowe struktury gramatyczne.
     Materiał audio z podręcznika i zeszytu ćwiczeń umożliwia 
     osłuchanie się z językiem i rozwijanie umiejętności 
     rozumienia ze słuchu.

*adres strony dostępny w zeszycie ćwiczeń ucznia

*



DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Teacher’s Guide
Łatwo i szybko przygotujesz się do zajęć.
     Wbudowane strony z podręcznika 
     z nadpisanymi odpowiedziami i notatkami 
     dydaktycznymi.
     Pomysły, jak dostosować i rozszerzyć 
     materiały z podręcznika.
     Wskazówki, jak adaptować ćwiczenia dla 
     uczniów o zróżnicowanych potrzebach 
     edukacyjnych.
     Kody dostępu do Online Practice, Teacher’s 
     Resource Centre oraz Clasroom Presentation 
     Tool.

Classroom Presentation Tool
Oprogramowanie na tablice interaktywne
i rzutnik, dostępne online lub offline:
     podręcznik na ekranie,
     filmy,
     Matura Flashcards,
     nagrania audio,
     klucze odpowiedzi,
     oprogramowanie zsynchronizowane
     na wszystkich urządzeniach.

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

Dla nauczyciela

Teacher’s Resource Centre
Dostęp do wszystkich zasobów Vision w jednym miejscu w sieci, aby 
zaoszczędzić Twój czas!
     Mediation Pack - autentyczny materiał i realistyczne scenariusze
     do ćwiczeń ustnego i pisemnego przetwarzania informacji.
     Rozkłady materiału, plany wynikowe i kryteria oceniania na nową 
     i obecną podstawę programową.
     Filmy Real English, Culture i animacje gramatyczne.
     Testy z nagraniami audio (poziomujące, diagnostyczne, powtórkowe,
     podsumowujące, kumulatywne, kartkówki, wersje dla dyslektyków
     i próbne egzaminy maturalne).
     Gry rozwijające komunikację.
     Rozszerzone wprowadzenie do kursu i notatki dydaktyczne.
     Materiały do kopiowania:

ćwiczenia do filmów,
Matura Flashcards,
materiały dla uczniów
o zróżnicowanych
potrzebach edukacyjnych.

Life Skills worksheets,
projekty,
ćwiczenia na gramatykę
i słownictwo,
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9780194121798

9780194124157

9780194124263

9780194120159

Vision 1 Student’s Book
Podręcznik ucznia

Vision 1 Workbook Pack
Zeszyt ćwiczeń z kodem do Online Practice  
           
Vision 1 Teacher’s Guide Pack
Przewodnik dla nauczyciela z kodem dostępu 
do zasobów dodatkowych dla nauczyciela online

Vision 1 Classroom Presentation Tool
Oprogramowanie na tablice interaktywne 
-  podręcznik na ekranie

9780194121828

9780194124188

9780194124294

9780194120166

Vision 2 Student’s Book
Podręcznik ucznia

Vision 2 Workbook Pack
Zeszyt ćwiczeń z kodem do Online Practice   
           
Vision 2 Teacher’s Guide Pack
Przewodnik dla nauczyciela z kodem dostępu 
do zasobów dodatkowych dla nauczyciela online

Vision 2 Classroom Presentation Tool
Oprogramowanie na tablice interaktywne 
-  podręcznik na ekranie

9780194121859

9780194124218

9780194124324

9780194120173

9780194121866

9780194120739

9780194120494

9780194120180

9780194121873

9780194120777

9780194120555

9780194120197

Vision 3 Student’s Book
Podręcznik ucznia

Vision 3 Workbook Pack
Zeszyt ćwiczeń z kodem do Online Practice   
           
Vision 3 Teacher’s Guide Pack
Przewodnik dla nauczyciela z kodem dostępu 
do zasobów dodatkowych dla nauczyciela online

Vision 3 Classroom Presentation Tool
Oprogramowanie na tablice interaktywne 
-  podręcznik na ekranie

Vision 4 Student’s Book
Podręcznik ucznia

Vision 4 Workbook Pack
Zeszyt ćwiczeń z kodem do Online Practice 
oraz aplikacji Oxford Advanced Learners Dictionary  
           
Vision 4 Teacher’s Guide Pack
Przewodnik dla nauczyciela z kodem dostępu 
do zasobów dodatkowych dla nauczyciela online

Vision 4 Classroom Presentation Tool
Oprogramowanie na tablice interaktywne 
-  podręcznik na ekranie

     
Vision 5 Student’s Book
Podręcznik ucznia

Vision 5 Workbook Pack
Zeszyt ćwiczeń z kodem do Online Practice
oraz aplikacji Oxford Advanced Learners Dictionary     
           
Vision 5 Teacher’s Guide Pack
Przewodnik dla nauczyciela z kodem dostępu 
do zasobów dodatkowych dla nauczyciela online

Vision 5 Classroom Presentation Tool
Oprogramowanie na tablice interaktywne 
-  podręcznik na ekranie

82,30 zł

66,40 zł

66,00 zł

165,70 zł

82,30 zł

66,40 zł

66,00 zł

165,70 zł

82,30 zł

66,40 zł

66,00 zł

165,70 zł

82,30 zł 
 

66,40 zł 

66,00 zł

165,70 zł

82,30 zł 
 

66,40 zł

66,00 zł

165,70 zł 

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

1 (A2)

2 (A2/B1)

3 (B1/B2)

4 (B2)

5 (B2/C1)

NOWY POZIOM

NOWY POZIOM


