
http://www.greg.pl


Spis treści
LEKTURY

Lektury szkolne 5

KSIĄŻKI DLA DZIECI 

Seria logopedyczna  24
Mądre bajki 26
Seria Duże litery 28
Seria 64 strony w kolorze 29
Seria 96 stron w kolorze 35
Seria 16 stron w kolorze 38
Zagadki i łamigłówki 40
Zabawa i nauka 41
Akademia – wersja kolorowa 43
Moje pierwsze... (seria kolorowa) 44
Uczymy się... (seria czarno-biała) 45
Seria eduBEZtrudu 46
Pierwsze książeczki  48
Elementarze 49
Encyklopedie dla dzieci 52
Rysowanie, malowanie 53

SZKOŁA
EGZAMINY MATURA

Karty pracy w szkole i w domu 56

Repetytorium – szkoła podstawowa 60
Egzamin ósmoklasisty – arkusze i repetytoria 62
Repetytorium maturzysty na 100% – nowa matura 64
Żółta seria Matura 2023 66
Repetytorium maturzysty na 100% – stara matura 68
Vademecum matura – czarna seria 70
Słowniki ilustrowane – dla dzieci 72
Słowniki dla uczniów 74

ZAMIAST  
KOREPETYCJI

Opracowania lektur (Lekturnik, Opracowania, Ściągi) 78
Dyktanda 83
Matematyka – korepetycje 88
Tablice przedmiotowe 90
Encyklopedie przedmiotowe 92



LEKTURY
  Lektury 
z opracowaniem
  Kolorowa Klasyka





5

L
E

K
T

U
R

Y

Najszersza oferta lektur szkolnych w Polsce
SERIA: LEKTURY Z OPRACOWANIEM • SERIA: KOLOROWA KLASYKA

 » Lektury z opracowaniem Wydawnictwa GREG to największy na rynku wybór książek omawianych w szkołach 
podstawowych i średnich. W ofercie dostępne są lektury zarówno z poziomu podstawowego programu szkol-
nego, jak i rozszerzonego. Każda z nich została opatrzona szczegółowym opracowaniem, uwzględniającym tok 
pracy z lekturą i wymagania nauczycieli. Nowością są pewniaki na teście, wskazujące informacje, które pojawią 
się na sprawdzianach i testach. 

 » Kolorowa Klasyka to seria wydawnicza przygotowana specjalnie dla młodych czytelników. Zawiera 
najwspanialsze utwory dla dzieci i młodzieży, w pięknej oprawie, z kolorowymi ilustracjami. Do współpracy 
zapraszamy najlepszych ilustratorów. Nadajemy klasycznym, dobrze znanym utworom nową, kolorową, 
wspaniałą szatę!

 z opracowaniem A...B...C...
Eliza Orzeszkowa
• 40 str., format A5
• Oprawa miękka,  

cena det. 5,99 zł 
• ISBN 978-83-7327-270-5, 

kod LAB
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

kolor w środku Adelo, zrozum mnie!
Edmund Niziurski
• 192 str., format B5
• Oprawa miękka,  

cena det. 19,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-697-1, 

kod LKAM
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Akademia Pana Kleksa
Jan Brzechwa
• 136 str., format A5
• Oprawa miękka,  

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-447-2, 

kod LAP
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Akademia Pana Kleksa
Jan Brzechwa
• 136 str., format A5
• Oprawa twarda,  

cena det. 29,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-445-8, 

kod LOAP
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Akademia Pana Kleksa
Jan Brzechwa
• 136 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-446-5, 

kod LKAP 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Akademia Pana Kleksa
Jan Brzechwa
• 136 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 37,00 zł 
• ISBN 978-83-7517-448-9, 

kod LKOAP 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Ali Baba i czterdziestu 
zbójców
Bolesław Leśmian
• 72 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,95 zł 
• ISBN 83-88435-19-1, kod LAL

wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Alicja w Krainie Czarów
Lewis Carroll
• 96 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-810-4, 

kod LAC
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Alicja w Krainie Czarów
Lewis Carroll
• 96 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 16,55 zł 
• ISBN 978-83-7517-811-1, 

kod LOAC
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Alicja w Krainie Czarów
Lewis Carroll
• 96 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 29,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-909-5, 

kod LKOAC 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Ania z Zielonego Wzgórza
Lucy Maud Montgomery
• 352 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 18,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-470-0, 

kod LAZ
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Ania z Zielonego Wzgórza
Lucy Maud Montgomery
• 352 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-471-7, 

kod LOAZ
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Ania z Zielonego Wzgórza
Lucy Maud Montgomery
• 348 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 29,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-482-3, 

kod LKAZ 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Ania z Zielonego Wzgórza
Lucy Maud Montgomery
• 348 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 39,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-931-6, 

kod LKOAZ 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Antologia tragedii greckiej – 
Antygona, Król Edyp, 
Prometeusz skowany, Oresteja
Sofokles, Ajschylos
• 372 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 17,85 zł 
• ISBN 978-83-7327-398-6, 

kod LTG
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie



6

L
E

K
T

U
R

Y

 z opracowaniem Antygona
Sofokles
• 80 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-210-1, 

kod LAT
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Antygona
Sofokles
• 80 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 13,50 zł 
• ISBN 978-83-7327-748-9, 

kod LOAT
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Antygona
Sofokles
• 68 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-942-2, 

kod LKOAT
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Awantura w Niekłaju
Edmund Niziurski
• 312 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 18,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-515-8, 

kod LAW
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Awantura w Niekłaju
Edmund Niziurski
• 312 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-516-5, 

kod LOAW
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Bajka o rybaku i rybce
Aleksander Puszkin
• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, 

cena det. 6,80 zł 
• ISBN 978-83-7517-801-2, 

kod S16RR
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Bajki La Fontaine
Jean de la Fontaine
• 64 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-498-4, 

kod S6MBL
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Bajki La Fontaine
Jean de la Fontaine
• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-499-1, 

kod S6BL 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Ballady i romanse
Adam Mickiewicz
• 96 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-273-6, 

kod LBR
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Ballady i romanse
Adam Mickiewicz
• 88 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-944-6, 

kod LKOBR
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Balladyna
Juliusz Słowacki
• 188 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 17,85 zł 
• ISBN 978-83-7327-217-0, 

kod LBL
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Balladyna
Juliusz Słowacki
• 188 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 18,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-325-2, 

kod LOBL
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Balladyna
Juliusz Słowacki
• 184 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 15,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-848-7, 

kod LKBL 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Balladyna
Juliusz Słowacki
• 184 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 22,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-850-0, 

kod LKOBL 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Bartek Zwycięzca
Henryk Sienkiewicz
• 56 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,98 zł 
• ISBN 978-83-88435-85-0, 

kod LBZ
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Baśnie 
Charles Perrault
• 136 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 10,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-303-1, 

kod LBP
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Baśnie
Charles Perrault
• 96 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-595-0, 

kod LKBP 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Baśnie
Hans Christian Andersen
• 164 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 12,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-773-1, 

kod LBN
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Baśnie
Hans Christian Andersen
• 164 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-775-5, 

kod LOBN
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Baśnie
Hans Christian Andersen
• 96 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-563-9, 

kod LKBN 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Baśnie
Hans Christian Andersen
• 96 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 21,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-564-6, 

kod LKOBN 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania
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 z opracowaniem Baśnie
Jakub i Wilhelm Grimm
• 240 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-774-8, 

kod LBG
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Baśnie
Jakub i Wilhelm Grimm
• 96 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-561-5, 

kod LKBG 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Baśnie
Jakub i Wilhelm Grimm
• 96 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 21,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-562-2, 

kod LKOBG 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Baśnie polskie
• 136 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,89 zł 
• ISBN 978-83-7327-407-5, 

kod LBA
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Baśń o Aladynie i o lampie 
cudownej
Bolesław Leśmian
• 72 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 5,50 zł 
• ISBN 978-83-7517-425-0, 

kod LBD
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Baśń o dwunastu miesiącach
• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, 

cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-906-4, 

kod S16DA 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Beniowski
Juliusz Słowacki
• 128 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-248-4, 

kod LBE
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Biblia dla dzieci 
• 120 str., format A4
• Oprawa twarda, 

cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-806-7, 

kod BIDOB
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Boska komedia
Dante Alighieri
• 400 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 16,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-182-2, 

kod LBO
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Brzechwa dzieciom
Jan Brzechwa
• 144 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 34,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-457-1, 

kod LKBD 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Brzechwa dzieciom
Jan Brzechwa
• 144 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 44,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-456-4, 

kod LKOBD 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Brzechwa dzieciom
Jan Brzechwa
• 176 str., format A4
• Oprawa twarda, 

cena det. 59,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-742-8, 

kod LKOBDA4 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Calineczka
Hans Christian Andersen
• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, 

cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-521-9, 

kod S16CA 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Chłopcy z placu broni
Ferenc Molnár
• 212 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-030-7, 

kod LCP
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Chłopi
Władysław Stanisław Reymont
• 720 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-173-9, 

kod LCH
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Chłopi
Władysław Stanisław Reymont
• 720 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 39,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-224-8, 

kod LOCH
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Chłopi
Władysław Stanisław Reymont
• 728 str., format B5
• Oprawa twarda 

cena det. 47,00 zł 
• ISBN 978-83-7517-913-2, 

kod LKOCH
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Cierpienia młodego Wertera
Johann Wolfgang Goethe
• 112 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 12,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-161-6, 

kod LCW
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Cierpienia młodego Wertera
Johann Wolfgang Goethe
• 112 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 14,99 zł 
• ISBN 978-83-7327-602-4, 

kod LOCW
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Cudaczek-Wyśmiewaczek
Julia Duszyńska
• 80 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 16,88 zł 
• ISBN 978-83-7517-919-4, 

kod LKCD 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Cudowna podróż
Selma Lagerlöf
• 232 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 18,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-895-1, 

kod LCU
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie



8

L
E

K
T

U
R

Y

 kolor w środku Cudowna podróż
Selma Lagerlöf
• 200 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-868-5, 

kod LKCU 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Cudowna podróż
Selma Lagerlöf
• 200 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 27,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-869-2, 

kod LKOCU 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Cyd
Pierre Corneille
• 96 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-153-1, 

kod LCY
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Czerwony Kapturek
Charles Perrault
• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, 

cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-523-3, 

kod S16CK 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Dekameron
Giovanni Boccaccio
• 152 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-221-8, 

kod LDM
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Dobra pani
Eliza Orzeszkowa
• 48 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,89 zł 
• ISBN 978-83-7327-265-1, 

kod LDB
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Doktor Dolittle i jego 
zwierzęta
Hugh Lofting
• 104 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 12,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-818-0, 

kod LDD
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Doktor Dolittle i jego 
zwierzęta
Hugh Lofting
• 104 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-819-7, 

kod LODD
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Doktor Dolittle i jego 
zwierzęta
Hugh Lofting
• 112 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-494-6, 

kod LKDD 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Doktor Dolittle i jego 
zwierzęta
Hugh Lofting
• 112 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 29,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-795-4, 

kod LKODD 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Drzewo do samego nieba
Maria Terlikowska
• 48 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 22,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-341-3, 

kod LDN
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Drzewo do samego nieba
Maria Terlikowska
• 48 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 23,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-342-0, 

kod LODN
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Drzewo do samego nieba
Maria Terlikowska
• 56 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 29,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-325-3, 

kod LKDN 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Drzewo do samego nieba
Maria Terlikowska
• 56 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-328-4, 

kod LKODN 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Duch starej kamienicy
Anna Onichimowska
• 132 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 8,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-493-9, 

kod LDU
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Duch starej kamienicy
Anna Onichimowska
• 108 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-794-7, 

kod LKDU 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Dywizjon 303
Arkady Fiedler
• 164 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 24,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-683-4, 

kod LD3
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Dywizjon 303
Arkady Fiedler
• 164 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-684-1, 

kod LOD3
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Dziady
Adam Mickiewicz
• 304 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 22,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-183-8, 

kod LDZ
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Dziady
Adam Mickiewicz
• 304 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 22,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-227-9, 

kod LODZ
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Dziady
Adam Mickiewicz
• 304 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 17,60 zł 
• ISBN 978-83-7517-829-6, 

kod LKDZ 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania
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 kolor w środku Dziady
Adam Mickiewicz
• 304 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 44,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-830-2, 

kod LKODZ 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Dziady cz. II
Adam Mickiewicz
• 48 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,85 zł 
• ISBN 978-83-7517-889-0, 

kod LDZII
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Dziady cz. II
Adam Mickiewicz
• 48 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-890-6, 

kod LODZII
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Dziady cz. II
Adam Mickiewicz
• 40 str., format B5
• Oprawa miękka,  

cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-629-2, 

kod LKDZII
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Dziady cz. II
Adam Mickiewicz
• 40 str., format B5
• Oprawa twarda,  

cena det. 16,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-630-8, 

kod LKODZII
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Dzieje Tristana i Izoldy
Józef Bedier
• 112 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 8,48 zł 
• ISBN 978-83-7327-163-0, 

kod LDT
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Fantazy
Juliusz Słowacki
• 136 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 29,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-241-6, 

kod LFS
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Faraon
Bolesław Prus
• 520 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-160-9, 

kod LFA
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Faust
Johann Wolfgang Goethe
• 184 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-354-2, 

kod LFT
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Fircyk w zalotach
Franciszek Zabłocki
• 72 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 12,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-244-6, 

kod LFI
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Folwark zwierzęcy
George Orwell
• 124 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 10,98 zł 
• ISBN 978-83-8186-005-5, 

kod LFO
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Folwark zwierzęcy
George Orwell
• 80 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-990-3, 

kod LKOFO 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

»  tylko w tych wydaniach 
odpowiedzi na pytania 
ze sprawdzianów i testów

»  wszystkie wiadomości 
wymagane w szkole

»  gwarancja najwyższych ocen 
na sprawdzianach

Seria lektury z opracowaniem 
– pełny tekst lektury wraz  
ze szczegółowym opracowaniem!

OPRACOWANIE

STRESZCZENIE

WAŻNY CYTAT

CHARAKTERYSTYKA
PROBLEMATYKA
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 z opracowaniem Fraszki, Pieśni, Treny, Psalmy
Jan Kochanowski
• 156 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-242-2, 

kod LFR
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Fraszki, Pieśni, Treny, Psalmy
Jan Kochanowski
• 156 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 16,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-216-4, 

kod LOFR
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Giaur
George Byron
• 64 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-174-6, 

kod LGI
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Gloria victis
Eliza Orzeszkowa
• 40 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-382-5, 

kod LGL
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Granica
Zofia Nałkowska
• 242 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 24,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-289-8, 

kod LGA
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Granica
Zofia Nałkowska
• 248 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 25,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-295-9, 

kod LOGA
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Granica
Zofia Nałkowska
• 216 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 29,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-645-2, 

kod LKOGA 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Grażyna
Adam Mickiewicz
• 64 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-180-7, 

kod LGR
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Hamlet
William Szekspir
• 188 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 13,99 zł 
• ISBN 978-83-7327-023-7, 

kod LHA
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Hamlet
William Szekspir
• 188 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 19,89 zł 
• ISBN 978-83-7327-252-1, 

kod LOHA
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Historia żółtej ciżemki
Antonina Domańska
• 176 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-203-3, 

kod LHZ
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Iliada
Homer
• 308 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-289-7, 

kod LIL
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Jaś i Małgosia
Jakub i Wilhelm Grimm
• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, 

cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-872-2, 

kod S16JM 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Najpiękniejsze wiersze 
dla dzieci
Jan Brzechwa
• 80 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-458-8, 

kod LKNW 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Najpiękniejsze wiersze 
dla dzieci
Jan Brzechwa
• 80 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-459-5, 

kod LKONW 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Janko Muzykant
Henryk Sienkiewicz
• 24 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 4,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-179-1, 

kod LJA
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Janko Muzykant
Henryk Sienkiewicz
• 16 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 5,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-867-8, 

kod LKJA 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Jądro ciemności
Joseph Conrad
• 96 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-113-6, 

kod LJC
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Jądro ciemności
Joseph Conrad
• 96 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-119-8, 

kod LOJC
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Kamizelka
Bolesław Prus
• 24 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 7,50 zł 
• ISBN 978-83-7517-049-8, 

kod LKZ
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Katarynka
Bolesław Prus
• 32 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 6,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-267-5, 

kod LKA
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie
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 kolor w środku Katarynka
Bolesław Prus
• 16 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-837-1, 

kod LKKA 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem
Klechdy sezamowe
Bolesław Leśmian
• 280 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 15,98 zł 
• ISBN 978-83-8186-013-0, 

kod LKY
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Klejnoty śmierci, czyli 
tajemnica awaramisów
Edmund Niziurski
• 192 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-699-5, 

kod LKKC 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku
Klub włóczykijów,  
czyli trzynaście przygód  
stryja Dionizego
Edmund Niziurski
• 224 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-491-5, 

kod LKWL 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Koniec świata i poziomki
Anna Onichimowska
• 104 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-797-8, 

kod LKOCS 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Konrad Wallenrod
Adam Mickiewicz
• 88 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 8,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-168-5, 

kod LKW
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Konrad Wallenrod
Adam Mickiewicz
• 88 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 10,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-790-8, 

kod LOKW
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Kopciuszek
Charles Perrault
• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, 

cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-522-6, 

kod S16KO 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Kordian
Juliusz Słowacki
• 132 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-167-8, 

kod LKO
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Kordian
Juliusz Słowacki
• 132 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 12,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-741-0, 

kod LOKO
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Kot w Butach
Charles Perrault
• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, 

cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-717-6, 

kod S16KB 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Król Edyp
Sofokles
• 88 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 8,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-319-1, 

kod LKE
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Król Edyp
Sofokles
• 88 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-749-6, 

kod LOKE
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Król Maciuś Pierwszy
Janusz Korczak
• 276 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 13,50 zł 
• ISBN 978-83-7327-209-5, 

kod LKM
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Król Maciuś Pierwszy
Janusz Korczak
• 272 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 32,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-859-3, 

kod LKOKM 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Królewna Śnieżka i siedmiu 
krasnoludków
Jakub i Wilhelm Grimm
• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, 

cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-525-7, 

kod S16KS 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Krótka rozprawa
Mikołaj Rej
• 80 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-250-7, 

kod LKT
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Krzyżacy
Henryk Sienkiewicz
• 600 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 31,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-182-1, 

kod LKR
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Krzyżacy
Henryk Sienkiewicz
• 600 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 39,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-239-2, 

kod LOKR
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Krzyżacy
Henryk Sienkiewicz
• 592 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 59,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-910-1, 

kod LKOKR 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Książę i żebrak
Mark Twain
• 192 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-222-5, 

kod LKK
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie
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 z opracowaniem Księga dżungli
Rudyard Kipling
• 188 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 12,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-238-5, 

kod LKD
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Księga dżungli
Rudyard Kipling
• 184 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 18,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-123-5, 

kod LOKD
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Księga urwisów
Edmund Niziurski
• 480 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 23,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-501-1, 

kod LOKU
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Księga urwisów
Edmund Niziurski
• 392 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 29,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-503-5, 

kod LKOKU 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Kwiatki świętego Franciszka 
z Asyżu
• 168 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,89 zł 
• ISBN 978-83-7327-781-6, 

kod LKS
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Lalka
Bolesław Prus
• 688 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 39,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-186-9, 

kod LLL
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Lalka
Bolesław Prus
• 688 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 41,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-226-2, 

kod LOLL
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Lalka
Bolesław Prus
• 664 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 41,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-687-2, 

kod LKLL 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Lalka
Bolesław Prus
• 664 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 64,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-688-9, 

kod LKOLL 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Lassie, wróć!
Eric Knight
• 220 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-571-4, 

kod LKLE 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Lassie, wróć!
Eric Knight
• 220 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-572-1, 

kod LKOLE 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Latarnik
Henryk Sienkiewicz
• 32 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 5,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-178-4, 

kod LLA
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Latarnik
Henryk Sienkiewicz
• 24 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 6,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-834-0, 

kod LKLA 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Legenda o Smoku 
ze Smoczej Jamy
Urszula Kamińska
• 16 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-912-5, 

kod S16LS 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Legendy polskie
• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-487-8, 

kod S6LP 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Lilla Weneda
Juliusz Słowacki
• 196 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 12,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-983-5, 

kod LIA
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Ludzie bezdomni
Stefan Żeromski
• 264 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,99 zł 
• ISBN 978-83-7327-172-2, 

kod LLB
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Ludzie bezdomni
Stefan Żeromski
• 264 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-236-1, 

kod LOLB
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Łagodna (opowiadanie 
fantastyczne)
Fiodor Dostojewski
• 64 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-226-3, 

kod LAG
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Makbet
William Szekspir
• 144 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 12,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-022-0, 

kod LMA
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Makbet
William Szekspir
• 144 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 17,85 zł 
• ISBN 978-83-7327-251-4, 

kod LOMA
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie
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 kolor w środku Mała Syrenka
Hans Christian Andersen
• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, 

cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-524-0, 

kod S16MS 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Mały Książę
Antoine de Saint-Exupéry
• 96 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-585-1, 

kod LMY
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Mały Książę
Antoine de Saint-Exupéry
• 96 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-586-8, 

kod LOMY
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Mały Książę
Antoine de Saint-Exupéry
• 84 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 12,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-853-1, 

kod LKMY42 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Mały Książę
Antoine de Saint-Exupéry
• 84 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 22,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-854-8, 

kod LKOMY42 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Mały lord
Frances E. Hodgson Burnett
• 160 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-384-9, 

kod LML
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Mazurek Dąbrowskiego oraz 
pieśni i piosenki patriotyczne
Józef Wybicki i inni
• 48 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 5,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-946-0, 

kod LMZ
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Mazurek Dąbrowskiego oraz 
pieśni i piosenki patriotyczne
Józef Wybicki i inni
• 48 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-947-7, 

kod LOMZ
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Medaliony
Zofia Nałkowska
• 64 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,85 zł 
• ISBN 978-83-7517-288-1, 

kod LME
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Medaliony
Zofia Nałkowska
• 64 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 24,80 zł 
• ISBN 978-83-7517-296-6, 

kod LOME
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Mieszczanin szlachcicem
Molier
• 136 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,99 zł 
• ISBN 978-83-7327-388-7, 

kod LMS
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Miłosierdzie gminy,  
Mendel Gdański
Maria Konopnicka
• 72 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,85 zł 
• ISBN 978-83-7327-283-5, 

kod LMI
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Mistrz i Małgorzata
Michaił Bułhakow
• 512 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-535-6, 

kod LMM
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Mistrz i Małgorzata
Michaił Bułhakow
• 512 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 32,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-536-3, 

kod LOMM
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Mitologia
Barbara Ludwiczak
• 208 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-082-5, 

kod LMT
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Mity greckie
Lucyna Szary
• 64 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-897-5, 

kod S6MMT 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Mity greckie
Lucyna Szary
• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-898-2, 

kod S6MT 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Mity greckie dla dzieci
Lucyna Szary
• 140 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 18,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-671-1, 

kod LKMT 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Mity greckie dla dzieci
Lucyna Szary
• 140 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 26,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-672-8, 

kod LKOMT 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Monachomachia
Ignacy Krasicki
• 56 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-278-1, 

kod LMO
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Monte Cassino
Melchior Wańkowicz
• 712 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 58,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-876-0, 

kod LMC
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie
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 z opracowaniem Moralność pani Dulskiej
Gabriela Zapolska
• 136 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-191-3, 

kod LMD
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Muzykanci z Bremy
Jakub i Wilhelm Grimm
• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, 

cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-894-4, 

kod S16MB 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Nad Niemnem
Eliza Orzeszkowa
• 404 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 21,80 zł 
• ISBN 978-83-7327-159-3, 

kod LNA
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Nad Niemnem
Eliza Orzeszkowa
• 404 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-231-6, 

kod LONA
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku
Najpiękniejsze baśnie polskie
E. Jezierski, J.I. Kraszewski, 
B. Prus, L. Siemieński, 
K.W. Wójcicki, R. Zmorski
• 96 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 21,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-667-4, 

kod LKOBA 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Najpiękniejsze wiersze. 
Zapach czekolady
Danuta Wawiłow
• 120 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-916-3, 

kod LKZC 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Najpiękniejsze wiersze. 
Zapach czekolady
Danuta Wawiłow
• 120 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-917-0, 

kod LKOZC 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Naprzód, Wspaniali!
Edmund Niziurski
• 172 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-696-4, 

kod LKNP 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Nasza szkapa
Maria Konopnicka
• 40 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 8,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-269-9, 

kod LNK
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Nie-Boska komedia
Zygmunt Krasiński
• 116 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,45 zł 
• ISBN 978-83-7327-166-1, 

kod LNB
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Nie-Boska komedia
Zygmunt Krasiński
• 116 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-740-3, 

kod LONB
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Niesamowite przypadki 
Cymeona Maksymalnego
Edmund Niziurski
• 160 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-691-9, 

kod LKNC 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Niewiarygodne przygody 
Marka Piegusa
Edmund Niziurski
• 224 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 18,00 zł 
• ISBN 978-83-7517-474-8, 

kod LMP
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Niewiarygodne przygody 
Marka Piegusa
Edmund Niziurski
• 184 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 24,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-481-6, 

kod LKOMP 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Noc listopadowa
Stanisław Wyspiański
• 252 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 27,85 zł 
• ISBN 978-83-7517-992-7, 

kod LNL
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Nowe przygody Marka 
Piegusa, również 
niewiarygodne
Edmund Niziurski
• 232 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-464-9, 

kod LKPY 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem O psie, który jeździł koleją
Roman Pisarski
• 64 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 22,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-654-4, 

kod LJE
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem O psie, który jeździł koleją
Roman Pisarski
• 64 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-655-1, 

kod LOJE
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku O psie, który jeździł koleją
Roman Pisarski
• 72 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 29,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-613-1, 

kod LKJE 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku O psie, który jeździł koleją
Roman Pisarski
• 72 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-816-6, 

kod LKOJE2 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Odprawa posłów greckich
Jan Kochanowski
• 48 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 5,50 zł 
• ISBN 978-83-7327-175-3, 

kod LOD
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie
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 kolor w środku Odprawa posłów greckich
Jan Kochanowski
• 40 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 6,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-991-0, 

kod LKOD
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Odyseja
Homer
• 328 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 26,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-285-9, 

kod LOY
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Ojciec Goriot
Honore de Balzac
• 184 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-165-4, 

kod LOG
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Opowiadania 
Tadeusz Borowski
• 240 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-015-4, 

kod LNI
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Opowieści nadzwyczajne
Edgar Allan Poe
• 208 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-046-8, 

kod LNP
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Opowieść wigilijna
Karol Dickens
• 104 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 12,85 zł 
• ISBN 978-83-7327-291-0, 

kod LOW
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Opowieść wigilijna
Karol Dickens
• 104 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 13,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-422-8, 

kod LOOW
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Opowieść wigilijna
Karol Dickens
• 120 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-577-6, 

kod LKOW 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Opowieść wigilijna
Karol Dickens
• 120 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-578-3, 

kod LKOOW 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Oresteja – Agamemnon, 
Ofiarnice, Eumenidy
Ajschylos
• 184 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-357-3, 

kod LOS
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Pajączek na rowerze
Ewa Nowak
• 192 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 23,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-803-6, 

kod LPJ
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Pajączek na rowerze
Ewa Nowak
• 192 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 24,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-804-3, 

kod LOPJ
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Pajączek na rowerze
Ewa Nowak
• 176 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 29,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-825-8, 

kod LKPJ 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Pajączek na rowerze
Ewa Nowak
• 176 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 37,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-826-5, 

kod LKOPJ 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Pamiątki Soplicy
Henryk Rzewuski
• 240 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-106-8, 

kod LPM
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Pamiętnik Czarnego Noska
Janina Porazińska
• 96 str., format A5
• Oprawa miękka,  

cena det. 18,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-345-1, 

kod LCN
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Pamiętnik Czarnego Noska
Janina Porazińska
• 96 str., format A5
• Oprawa twarda,  

cena det. 19,85 zł 
• ISBN 978-83-7517-346-8, 

kod LOCN
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Pamiętnik Czarnego Noska
Janina Porazińska
• 104 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 29,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-343-7, 

kod LKCN
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Pamiętnik Czarnego Noska
Janina Porazińska
• 104 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 34,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-344-4, 

kod LKOCN
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz
• 344 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 22,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-192-0, 

kod LPT
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz
• 344 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-228-6, 

kod LOPT
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie
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 kolor w środku Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz
• 376 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-650-6, 

kod LKPT 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz
• 376 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 42,50 zł 
• ISBN 978-83-7517-651-3, 

kod LKOPT 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Pani Bovary
Gustaw Flaubert
• 256 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-228-7, 

kod LPV
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Pani Twardowska. Powrót taty
Adam Mickiewicz
• 32 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 7,79 zł 
• ISBN 978-83-7517-777-0, 

kod LTA
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

  kolor w środku Chłopcy z placu broni
Ferenc Molnár
• 212 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 23,90 zł 
• ISBN 978-83-8186-073-4, 

kod LKCP
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

   kolor w środku Chłopcy z placu broni
Ferenc Molnár
• 212 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 32,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-072-7, 

kod LKOCP
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Pięć melonów na rękę
Edmund Niziurski
• 240 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 24,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-693-3, 

kod LKMR 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Piękna i Bestia
Jeanne-Marie Leprince 
de Beaumont
• 32 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-802-9, 

kod LKBS 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Piękna i Bestia
Jeanne-Marie Leprince de 
Beaumont
• 32 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 11,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-812-8, 

kod LKOBS 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Pinokio
Carlo Collodi
• 152 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 15,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-609-3, 

kod LIO
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Pinokio
Carlo Collodi
• 152 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 18,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-624-6, 

kod LOIO
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Pinokio
Carlo Collodi
• 172 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 23,98 zł 
• ISBN 978-83-8186-016-1, 

kod LKIO 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Pinokio
Carlo Collodi
• 172 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 29,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-539-4, 

kod LKOIO 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

»  kolorowe ilustracje, 
szlachetny papier

» trwała oprawa

»  najlepsze wydania 
do czytania

»  idealne na prezenty 
i nagrody

Seria Kolorowa Klasyka 
– najładniejsze wydania  

lektur szkolnych!
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 z opracowaniem Placówka
Bolesław Prus
• 220 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,99 zł 
• ISBN 978-83-7327-240-8, 

kod LPL
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Podania i legendy polskie
• 80 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 5,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-723-7, 

kod LPB2
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Podróże Pana Kleksa
Jan Brzechwa
• 112 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-733-6, 

kod LKDR 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Podróże Pana Kleksa
Jan Brzechwa
• 112 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-734-3, 

kod LKODR 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Potop
Henryk Sienkiewicz
• 948 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 55,00 zł 
• ISBN 978-83-7327-158-6, 

kod LPH
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Potop
Henryk Sienkiewicz
• 948 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 59,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-225-5, 

kod LOPH
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Potop
Henryk Sienkiewicz
• 984 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 66,00 zł 
• ISBN 978-83-8186-018-5, 

kod LKOPH 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Powrót posła
Julian Ursyn Niemcewicz
• 92 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-170-8, 

kod LPO
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Pożegnanie z Marią  
i inne opowiadania
Tadeusz Borowski
• 240 str., format A5
• Oprawa twarda  

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-033-8, 

kod LONI
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Proces
Franz Kafka
• 168 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 13,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-221-7, 

kod LPC
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Proces
Franz Kafka
• 168 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 16,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-750-2, 

kod LOPC
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Proszę państwa do gazu. 
Ludzie, którzy szli
Tadeusz Borowski
• 52 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 10,90 zł 
• ISBN 978-83-8186-017-8, 

kod LDG
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Przedwiośnie
Stefan Żeromski
• 272 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 17,85 zł 
• ISBN 978-83-7327-195-1, 

kod LPR
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Przedwiośnie
Stefan Żeromski
• 272 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-235-4, 

kod LOPR
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Przedwiośnie
Stefan Żeromski
• 248 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-870-8, 

kod LKPR 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Przedwiośnie
Stefan Żeromski
• 248 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 29,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-871-5, 

kod LKOPR 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Przygody Hucka
Mark Twain
• 280 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 11,97 zł 
• ISBN 978-83-7517-163-1, 

kod LHC
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Przygody Hucka
Mark Twain
• 280 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 19,85 zł 
• ISBN 978-83-7517-189-1, 

kod LOHC
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Przygody Odyseusza
Barbara Ludwiczak
• 104 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-273-7, 

kod LYS
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem
Przygody Piotrusia Pana. 
Piotruś Pan w Ogrodach 
Kensingtońskich
James Matthew Barrie
• 184 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 12,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-284-3, 

kod LPU
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Przygody Sherlocka Holmesa
Arthur Conan Doyle
• 248 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-290-4, 

kod LOSH
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie
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 z opracowaniem Przygody Tomka Sawyera
Mark Twain
• 236 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-146-4, 

kod LTS
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Przygody Tomka Sawyera
Mark Twain
• 236 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-178-5, 

kod LOTS
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Przygody Tomka Sawyera
Mark Twain
• 268 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-533-2, 

kod LKTS 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Przygody Tomka Sawyera
Mark Twain
• 268 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 37,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-534-9, 

kod LKOTS 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Psie troski
Tom Justyniarski
• 64 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 39,00 zł 
• ISBN 978-83-7517-573-8, 

kod LKTR 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Quo vadis
Henryk Sienkiewicz
• 472 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 28,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-187-6, 

kod LQV
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Quo vadis
Henryk Sienkiewicz
• 472 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 29,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-223-1, 

kod LOQV
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Quo vadis
Henryk Sienkiewicz
• 448 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 29,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-887-6, 

kod LKQV 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Quo vadis
Henryk Sienkiewicz
• 448 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 44,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-888-3, 

kod LKOQV 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Robinson Crusoe
Daniel Defoe
• 208 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 18,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-199-0, 

kod LRK
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Rok 1984
George Orwell
• 312 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-930-9, 

kod L84
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Rok 1984
George Orwell
• 236 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 32,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-976-7, 

kod LKO84
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Romeo i Julia
William Szekspir
• 152 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-028-2, 

kod LRO
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Romeo i Julia
William Szekspir
• 152 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-253-8, 

kod LORO
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Romeo i Julia
William Szekspir
• 160 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-653-7, 

kod LKORO 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Romeo i Julia. Hamlet. Makbet
William Szekspir
• 456 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 25,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-298-0, 

kod LORM
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Rozdziobią nas kruki, wrony...
Stefan Żeromski
• 32 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-463-2, 

kod LRW
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Sachem
Henryk Sienkiewicz
• 24 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 7,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-162-3, 

kod LSA
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Sąd Ozyrysa
Henryk Sienkiewicz
• 32 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 4,98 zł 
• ISBN 978-83-8186-020-8, 

kod LOZ
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Siłaczka
Stefan Żeromski
• 40 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 5,50 zł 
• ISBN 978-83-7327-185-2, 

kod LSI
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Siłaczka
Stefan Żeromski
• 32 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 4,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-860-9, 

kod LKSI 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania
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 kolor w środku Siódme wtajemniczenie
Edmund Niziurski
• 296 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-508-0, 

kod LKSWT 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Siódme wtajemniczenie
Edmund Niziurski
• 296 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 24,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-509-7, 

kod LKOSWT 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Skąpiec
Molier
• 120 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 12,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-190-6, 

kod LSK
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Skąpiec
Molier
• 120 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-504-1, 

kod LOSK
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Sklepy cynamonowe, 
Sanatorium pod Klepsydrą
Bruno Schulz
• 208 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 10,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-212-5, 

kod LSC
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Słoń Birara
Ferdynand Antoni 
Ossendowski
• 160 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 12,50 zł 
• ISBN 978-83-8186-026-0, 

kod LSB
wydanie czarno-białe 
bez opracowania

 z opracowaniem Sokół
Giovanni Boccaccio
• 24 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-939-2, 

kod LSS
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Sonety krymskie
Adam Mickiewicz
• 32 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,89 zł 
• ISBN 978-83-7327-274-3, 

kod LSO
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Sposób na Alcybiadesa
Edmund Niziurski
• 236 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 27,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-476-2, 

kod LALC
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Sposób na Alcybiadesa
Edmund Niziurski
• 236 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 29,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-477-9, 

kod LOALC
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Sposób na Alcybiadesa
Edmund Niziurski
• 280 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 34,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-478-6, 

kod LKALC 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Sposób na Alcybiadesa
Edmund Niziurski
• 280 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 39,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-479-3, 

kod LKOALC 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Syzyfowe prace
Stefan Żeromski
• 192 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 13,99 zł 
• ISBN 978-83-7327-188-3, 

kod LSP
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Syzyfowe prace
Stefan Żeromski
• 192 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 18,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-334-4, 

kod LOSP
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Syzyfowe prace
Stefan Żeromski
• 192 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 22,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-882-1, 

kod LKSP 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Syzyfowe prace
Stefan Żeromski
• 192 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-883-8, 

kod LKOSP 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Szewcy
Stanisław Ignacy Witkiewicz
• 96 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 10,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-216-3, 

kod LSZ
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Szkice węglem
Henryk Sienkiewicz
• 96 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,85 zł 
• ISBN 978-83-7327-284-2, 

kod LSE
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Śluby panieńskie
Aleksander Fredro
• 176 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 16,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-171-5, 

kod LSL
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Śmierć urzędnika, Kameleon, 
Człowiek w futerale
Antoni Czechow
• 40 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 5,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-121-1, 

kod LSU
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Śpiąca Królewna
Charles Perrault
• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, 

cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-817-3, 

kod S16SK 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania
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 z opracowaniem Świętoszek
Molier
• 128 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,49 zł 
• ISBN 978-83-7327-184-5, 

kod LSW
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Świętoszek
Molier
• 128 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 15,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-470-9, 

kod LOSW
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Świtezianka
Adam Mickiewicz
• 24 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 7,90 zł 
• ISBN 978-83-8186-011-6, 

kod LIT
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Tajemnicza wyspa
Juliusz Verne
• 336 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 12,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-274-4, 

kod LTW
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Tajemniczy ogród
Frances E. Hodgson Burnett
• 252 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 16,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-457-0, 

kod LTJ
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Tajemniczy ogród
Frances E. Hodgson Burnett
• 252 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 22,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-656-7, 

kod LOTJ
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Tajemniczy ogród
Frances E. Hodgson Burnett
• 252 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-530-1, 

kod LKTJ 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Tajemniczy ogród
Frances E. Hodgson Burnett
• 252 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 32,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-531-8, 

kod LKOTJ 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Tędy i owędy
Melchior Wańkowicz
• 360 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 39,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-873-9, 

kod LTE
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Tędy i owędy
Melchior Wańkowicz
• 360 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 44,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-874-6, 

kod LOTE
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Tomcio Paluszek
Charles Perrault
• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, 

cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-718-3, 

kod S16TO 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Trzej muszkieterowie
Aleksander Dumas
• 520 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-757-2, 

kod LKTM 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Trzej muszkieterowie
Aleksander Dumas
• 520 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 39,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-758-9, 

kod LKOTM 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem W 80 dni dookoła świata
Juliusz Verne
• 268 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-607-0, 

kod LDS
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem W 80 dni dookoła świata
Juliusz Verne
• 268 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 19,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-608-7, 

kod LODS
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku W 80 dni dookoła świata
Juliusz Verne
• 260 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 18,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-600-1, 

kod LKDS 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku W 80 dni dookoła świata
Juliusz Verne
• 260 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-601-8, 

kod LKODS 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem W małym dworku
Stanisław Ignacy Witkiewicz
• 64 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,98 zł 
• ISBN 83-87139-55-6, 

kod LWM
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem W pustyni i w puszczy
Henryk Sienkiewicz
• 316 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-189-0, 

kod LPP
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem W pustyni i w puszczy
Henryk Sienkiewicz
• 316 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 29,99 zł 
• ISBN 978-83-7327-241-5, 

kod LOPP
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku W pustyni i w puszczy
Henryk Sienkiewicz
• 400 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 32,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-646-9, 

kod LKPP 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania
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 kolor w środku W pustyni i w puszczy
Henryk Sienkiewicz
• 400 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 39,00 zł 
• ISBN 978-83-7517-647-6, 

kod LKOPP 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Wesele
Stanisław Wyspiański
• 240 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-164-7, 

kod LWE
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Wesele
Stanisław Wyspiański
• 224 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-237-8, 

kod LOWE
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Wesele
Stanisław Wyspiański
• 240 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 37,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-921-7, 

kod LKOWE 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 zapowiedź Wielki Rybak
Lloyd Cassel Douglas
• 520 str., format A5
• Oprawa miękka,
• ISBN 978-83-8186-027-7, 

kod LRY
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku
Wiersze dla dzieci
W. Bełza, A. Fredro, S. Jachowicz, 
M. Konopnicka, I. Krasicki, 
A. Mickiewicz, J. Słowacki
• 64 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-496-0, 

kod S6MWD 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku
Wiersze dla dzieci
W. Bełza, A. Fredro, S. Jachowicz, 
M. Konopnicka, I. Krasicki, 
A. Mickiewicz, J. Słowacki
• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-497-7, 

kod S6WD 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Wilk i siedem koźlątek
Jakub i Wilhelm Grimm
• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, 

cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-719-0, 

kod S16WI 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Winnetou
Karol May
• 884 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 39,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-808-1, 

kod LWI
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Wspomnienia niebieskiego 
mundurka
Wiktor Gomulicki
• 208 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-104-4, 

kod LWN
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Wspomnienie z Maripozy
Henryk Sienkiewicz
• 24 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,98 zł 
• ISBN 978-83-8843-584-3, 

kod LWS
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Wybór bajek i satyr  
(Żona modna i inne...)
Ignacy Krasicki
• 64 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 8,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-281-1, 

kod LWB
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Wybór bajek i satyr  
(Żona modna i inne...)
Ignacy Krasicki
• 64 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 12,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-855-5, 

kod LOWB
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Wybór nowel – A... B... C..., 
Dobra pani, Gloria victis
Eliza Orzeszkowa
• 120 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-264-5, 

kod LNR
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Wybór nowel – Antek, 
Nawrócony, Michałko, 
Katarynka, Kamizelka, Na 
wakacjach, Powracająca fala
Bolesław Prus
• 192 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 12,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-194-4, 

kod LNO
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Wybór nowel 
Maria Konopnicka
• 112 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,85 zł 
• ISBN 978-83-7327-464-8, 

kod LNM
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Wybór nowel – Szkice węglem, 
Jamioł. Obrazek wiejski, 
Janko Muzykant, Z pamiętnika 
poznańskiego nauczyciela, 
Za chlebem, Latarnik, Sachem
Henryk Sienkiewicz
• 200 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-220-0, 

kod LNS
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Wybór opowiadań – Doktor 
Piotr, Siłaczka, Zmierzch, 
Zapomnienie, „Rozdziobią nas 
kruki, wrony...”, O żołnierzu 
tułaczu, Echa leśne
Stefan Żeromski
• 176 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 12,75 zł 
• ISBN 978-83-7327-193-7, 

kod LOP
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Z legend dawnego Egiptu
Bolesław Prus
• 16 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 6,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-271-2, 

kod LDE
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Z pamiętnika poznańskiego 
nauczyciela
Henryk Sienkiewicz
• 32 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 9,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-177-7, 

kod LZP
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Zbrodnia i kara
Fiodor Dostojewski
• 496 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-312-2, 

kod LZB
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie
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 z opracowaniem Zbrodnia i kara
Fiodor Dostojewski
• 496 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 37,00 zł 
• ISBN 978-83-7327-352-8, 

kod LOZB
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Zbrodnia i kara
Fiodor Dostojewski
• 504 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 43,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-643-8, 

kod LKOZB 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Zemsta
Aleksander Fredro
• 152 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 10,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-196-8, 

kod LZE
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Zemsta
Aleksander Fredro
• 152 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-260-6, 

kod LOZE
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Zemsta
Aleksander Fredro
• 120 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 11,55 zł 
• ISBN 978-83-7517-849-4, 

kod LKZE 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Zemsta
Aleksander Fredro
• 120 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-851-7, 

kod LKOZE 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Zemsta
Bolesław Prus
• 40 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 5,99 zł 
• ISBN 978-83-8186-025-3, 

kod LZS
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Ziele na kraterze
Melchior Wańkowicz
• 408 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-865-4, 

kod LZI
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Ziele na kraterze
Melchior Wańkowicz
• 408 str., format A5
• Oprawa twarda, 

cena det. 29,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-866-1, 

kod LOZI
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 kolor w środku Ziele na kraterze
Melchior Wańkowicz
• 372 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 37,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-880-7, 

kod LKZI 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 kolor w środku Ziele na kraterze
Melchior Wańkowicz
• 372 str., format B5
• Oprawa twarda, 

cena det. 44,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-881-4, 

kod LKOZI 
kolorowe ilustracje 
bez opracowania

 z opracowaniem Żeglarz
Jerzy Szaniawski
• 80 str., format A5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,99 zł 
• ISBN 978-83-7327-215-6, 

kod LZG
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie

 z opracowaniem Poezja romantyczna 
z opracowaniem, czyli co 
poeta miał na myśli? (Reduta 
Ordona, Śmierć Pułkownika, 
Świtezianka, W pamiętniku Zofii 
Bobrówny i inne wiersze)
A. Mickiewicz, J. Słowacki, 
C.K. Norwid
• 96 str., format B5
• Oprawa miękka, 

cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-761-9, 

kod LAR 
wydanie czarno-białe 
zawiera opracowanie



NAJLEPSZE 
KSIĄŻKI
dla dzieci

  W naszej ofercie znajduje się szeroki 
wybór ciekawych książek, które przeniosą 
dzieci w świat baśni i bajek, pomogą 
w wychowaniu, prowadzeniu rozmów 
na poważne i niepoważne tematy, 
przedstawią w przyjazny sposób wiele 
informacji o otaczającym nas świecie, 
życiu zwierząt, zmieniającej się przyrodzie. 

  Oferujemy uwielbiane od lat i sprawdzone 
przez rodziców i nauczycieli książki 
do nauki czytania, pisania, kreatywne 
malowanki i książki plastyczne. Znajdą 
Państwo tutaj również piosenki dla 
przedszkolaków oraz liczne inspiracje 
do zabaw i gier z dziećmi.
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Bubu uczy się mówić. A kuku!
Anna M. Buszkiewicz

• 44 str., format A5
• Oprawa sztywnostronicowa,  

cena det. 25,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-928-6, kod KAK

• interaktywna książeczka do stymulacji mowy 
dziecka od 6. miesiąca do 3. roku życia

Bubu już mówi. Szukaj mnie!
Anna M. Buszkiewicz

• 44 str., format A5
• Oprawa sztywnostronicowa,  

cena det. 25,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-975-0, kod KAK2

• interaktywna książeczka do stymulacji mowy 
dziecka od 2. do 5. roku życia

Jama gębowa ćwiczy słowa. 
Wiersze logopedyczne dla dzieci
Urszula Kamińska,  
Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 19,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-915-6, kod KJG

• dla dzieci od 2. do 5. roku życia
• wiersze na każdą głoskę
• wskazówki dla dorosłych

Świat dźwięków
• 96 str., format 205×205 mm
• Oprawa sztywnostronicowa,  

cena det. 32,00 zł 
• ISBN 978-83-7517-950-7, kod KSD

• najpopularniejsze dźwięki
• kontrastowe ilustracje
• idealne dla malucha

dla każdego 

malucha!

Seria logopedyczna

W  serii znajdują się książeczki do interaktywnej pracy z  najmłodszymi dziećmi, uczące podstawowych 
wyrazów i rozszerzające zasób słownictwa, oraz bajki i wiersze logopedyczne dla starszych dzieci, pozwalające 
ćwiczyć wymowę konkretnych głosek i słów. Zachęcamy do zakupu!

• TWOJE DZIECKO ZACZNIE ŁADNIE MÓWIĆ 
• NAJLEPSZA SERIA LOGOPEDYCZNA 
• KSIĄŻKI DLA DZIECI OD 6. MIESIĄCA DO 6. ROKU ŻYCIA
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Seria logopedyczna

Miś API nauczy Wasze dzieci poprawnie mówić! Kto to jest miś API? To najlepszy przyjaciel każdego dziecka, 
niesforny i pocieszny łobuziak, który przeżywa liczne przygody ze swoimi przyjaciółmi. Ten wesoły towarzysz 
każdej bajki pomoże dziecku wytrenować narządy artykulacyjne, wyćwiczyć wszystkie głoski tak, że 
niepostrzeżenie mowa dziecka stanie się poprawna. To najlepsza pomoc logopedyczna – dostępna od ręki! 

• OPRACOWANE PRZEZ LOGOPEDÓW, SPRAWDZONE PRZEZ DZIECI!
• ZESTAWY ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH, ZABAW I FACHOWYCH PORAD!

• TYSIĄCE ZADOWOLONYCH KLIENTÓW!

Bajki logopedyczne misia API  
(2-4 lat)
Agata Kalina, Maria Szyfter

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-952-1, kod KBL1

Bajki logopedyczne misia API  
(4-6 lat)
Agata Kalina, Maria Szyfter

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-954-5, kod KBL2

PAPIEROWA  

PACYNKA  

GRATIS!
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Mądre bajki –  
wydanie specjalne
Agnieszka Antosiewicz

• 104 str., format kwadratowy
• Oprawa twarda,  

cena det. 58,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-981-1,  

kod WKMBA4

Seria Mądre bajki

Mądre bajki – wydanie specjalne to najlepsze opowieści 

zebrane w  jednym, starannie przygotowanym tomie. Zamieszczone tu historie poruszają ważne 

tematy – mówią o tolerancji, akceptacji, wartości rodziny i przyjaźni, pokazują, jak być wytrwałym 

i wierzyć w siebie. Wydanie wzbogacone jest pięknymi, kolorowymi ilustracjami, a duże i wyraźne 

litery ułatwiają dzieciom samodzielne czytanie.

Edycja zawiera dwa całkiem nowe opowiadania!
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Mądre bajki
Agnieszka Antosiewicz

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-386-4, kod S6MB
• Oprawa miękka, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-385-7, kod S6MMB

Inspirujące bajki
Agnieszka Antosiewicz

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda,  cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-510-3, kod S6IB
• Oprawa miękka,  cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-511-0, kod S6MIB

Mądre bajki – pozytywne 
myślenie
Agnieszka Antosiewicz

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-467-0, kod S6PM
• Oprawa miękka, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-468-7, kod S6MPM

Mądre bajki – przyjaźń
Agnieszka Antosiewicz

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-977-4, kod S6PR
• Oprawa miękka, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-978-1, kod S6MPR

SUPER
NAGRODA!

SUPER
NAGRODA!

SUPER
NAGRODA!

SUPER
NAGRODA!

• IDEALNE NA PREZENT LUB NAGRODĘ DLA DZIECKA • RYMOWANE WIERSZE I BAJKI  
• PIĘKNE, KOLOROWE ZDJĘCIA I ILUSTRACJE • PAPIER KREDOWY

BESTSELLER!
Seria Mądre bajki
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Nowa edycja serii: Mądre bajki w formacie A4 zawiera nowe, wciągające opowiadania, które ułatwiają dzieciom rozu-

mienie świata. Każda z książek serii pomaga przedszkolakom i młodym czytelnikom zbudować poczucie własnej warto-

ści, nauczyć się szacunku dla przyrody, odkryć, jak ważna w życiu jest przyjaźń, wytrwałość, rozwaga czy wrażliwość. 

Wygodny format A4, duże i wyraźne litery oraz barwne ilustracje z powodzeniem zachęcą do samodzielnego czytania, 

zaś treść inspiruje do rozmów z rodzicami czy dziadkami na ważne tematy.

Seria Duże litery
NOWOŚĆ!

Inspirujące bajki –  
DUŻE litery
Agnieszka Antosiewicz

• 88 str., format A4
• Oprawa twarda,  

cena det. 37,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-058-1,  

kod S6IBA4

Mądre bajki – DUŻE litery
Agnieszka Antosiewicz

• 64 str., format A4
• Oprawa twarda,  

cena det. 29,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-449-6,  

kod S6MBA4

Mądre bajki –  
dobranocki – DUŻE litery
Agnieszka Antosiewicz

• 68 str., format A4
• Oprawa twarda,  

cena det. 37,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-077-2,  

kod S6MDA4

SUPER
NAGRODA!

SUPER
NAGRODA!

SUPER
NAGRODA!
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Abecadło, czyli wierszyki 
o literkach
Grażyna Nowak

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-706-0, kod S6AB
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-705-3, kod S6MAB

Cyferki, czyli wierszyki 
o cyferkach
Urszula Kamińska

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-708-4, kod S6CY
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-707-7, kod S6MCY

Bajki dla chłopców
Małgorzata Białek

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-702-2, kod S6BC
• Oprawa miękka, cena det. 14,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-701-5, kod S6MBC

Bajki dla dziewczynek
Małgorzata Białek

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-704-6, kod S6BD
• Oprawa miękka, cena det. 14,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-703-9, kod S6MBD

SUPER
NAGRODA!

SUPER
NAGRODA!

SUPER
NAGRODA!

SUPER
NAGRODA!

To ulubiona seria nie tylko dzieci, ale też rodziców i nauczycieli przedszkolnych. Zawiera książki, w których 
w  przystępny sposób przedstawiono mnóstwo ciekawych zagadnień. Przy pomocy znakomitych wierszy 
dzieci dowiedzą się wiele o świecie przyrody, zwierzętach, krajach, poznają litery i cyfry, polskie przysłowia 
i tradycje. W serii znajdują się też znane i kochane baśnie i legendy, napisane zrozumiałym językiem, pięknie 
zilustrowane. Bogaty zbiór bajek sprawdzi się idealnie jako lektura przed snem.

Seria 64 strony w kolorze
• IDEALNE NA PREZENT LUB NAGRODĘ DLA DZIECKA • RYMOWANE WIERSZE I BAJKI  

• PIĘKNE, KOLOROWE ZDJĘCIA I ILUSTRACJE • PAPIER KREDOWY
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Bajki dla chłopców – 
przygody
Julia Kotyl, Gabriela Olszewska,  
Magdalena Pacholec

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-989-7, kod S6BCP
• Oprawa miękka, cena det. 14,89 zł 
• ISBN 978-83-8186-008-6, kod S6MBCP

Bajki dla dziewczynek – 
marzenia
Anna Jagoda, Aleksandra Raczyk,  
Katarzyna Rebuś-Gumółka

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-987-3, kod S6BDM
• Oprawa miękka, cena det. 14,89 zł 
• ISBN 978-83-8186-009-3, kod S6MBDM

Bajki na dobranoc
Małgorzata Białek

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-698-8, kod S6DO
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-695-7, kod S6MDO

Kołysanki. Wiersze 
na dobranoc
Urszula Kamińska

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-615-5, kod S6KO
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-616-2, kod S6MKO
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Wiersze dla dzieci
Władysław Bełza, Aleksander Fredro, Stanisław 
Jachowicz, Maria Konopnicka, Ignacy Krasicki, 
Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-497-7, kod S6WD
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-496-0, kod S6MWD

Bajki La Fontaine
Jean de la Fontaine

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-499-1, kod S6BL
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-498-4, kod S6MBL

Legendy polskie
• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-487-8, kod S6LP
• Oprawa miękka, cena det. 7,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-486-1, kod S6MLP

Mity greckie
Lucyna Szary

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-898-2, kod S6MT
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-897-5, kod S6MMT

Moja rodzina – wiersze  
dla dzieci
Grzegorz Strzeboński

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 14,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-674-2, kod S6MR
• Oprawa miękka, cena det. 9,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-673-5, kod S6MMR
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Przysłowia polskie
Grzegorz Strzeboński

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-518-9, kod S6PP
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-517-2, kod S6MPP

Rymowanki polskie,  
czyli wlazł kotek na płotek
• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-505-9, kod S6RP
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-504-2, kod S6MRP

Ukryte znaczenia,  
czyli zabawy słowami
Izabela Michta

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 9,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-592-9, kod S6UK
• Oprawa miękka, cena det. 9,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-591-2, kod S6MUK

Baśnie babuni
Katarzyna Kieś-Kokocińska, Maria Zagnińska

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-485-4, kod S6BB
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BAJKI I OPOWIADANIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

GOTOWY POMYSŁ NA KREATYWNĄ ZABAWĘ!

Najciekawsze bajki 
przedszkolaka
Agnieszka Antosiewicz, Maria Zagnińska

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-686-5, kod S6BP
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-685-8, kod S6MBP

Najpiękniejsze opowieści 
przedszkolaka
Agnieszka Antosiewicz

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-745-9, kod S6OP
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-744-2, kod S6MOP

SUPER
NAGRODA!

SUPER
NAGRODA!

Zagadki dla dzieci
Grzegorz Strzeboński

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-588-2, kod S6ZD
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-587-5, kod S6MZD

HIT!
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Podróże małe i duże. Wiersze dla dzieci
Roman Pisarski

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-495-3, kod S6PD

Przedstawiamy zbiór niezapomnianych wierszy, które 

pozwolą w  zaciszu własnego domu odbyć fascynujące 

wyprawy. Czytelnicy dowiedzą się, jak niegdyś miesz kali 

ludzie, czym się poruszali, zobaczą indiański wigwam, 

igloo, piramidy, zamki, pałace i zwykłe domy. Poznają hi-

storię krakowskiego hejnału oraz dowiedzą się, dlaczego 

najlepsze pierniki są tylko w Toruniu?

NOWOŚĆ!

Co warto wiedzieć o krajach 
+ dodatek: MAPKA DLA DZIECI
Grzegorz Strzeboński

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-551-6, kod S6KS
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-550-9, kod S6MKS

Co warto wiedzieć 
o przyrodzie
Izabela Michta

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-622-3, kod S6WP
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-621-6, kod S6MWP

Co warto wiedzieć 
o zwierzętach
Wiesław Błach

• 64 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-626-1, kod S6WZ
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-625-4, kod S6MWZ

SUPER
NAGRODA!

CO WARTO WIEDZIEĆ? 
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Baśnie – Charles Perrault
Charles Perrault

• 96 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-595-0, kod LKBP

Baśnie – Hans Christian 
Andersen
Hans Christian Andersen

• 96 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 21,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-564-6, kod LKOBN
• Oprawa miękka, cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-563-9, kod LKBN

Baśnie – Jakub i Wilhelm Grimm
Jakub i Wilhelm Grimm

• 96 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 21,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-562-2, kod LKOBG
• Oprawa miękka, cena det. 14,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-561-5, kod LKBG

Najpiękniejsze baśnie polskie
E. Jezierski, J.I. Kraszewski, B. Prus, L. Siemieński, 
K.W. Wójcicki, R. Zmorski

• 96 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 21,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-667-4, kod LKOBA

W serii kolorowych książek liczących 96 stron znajdują się propozycje idealne na prezent lub nagrodę szkolną 
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  Publikacje przykuwają uwagę, bawią i jednocześnie 
rozwijają ciekawość oraz poszerzają wiedzę o świecie. Można tutaj znaleźć zarówno klasyczne baśnie, jak 
i utwory pisane prozą i wierszem przygotowane specjalnie z myślą o młodych czytelnikach, poświęcone m.in. 
tematom takim, jak relacje rodzinne, kraje świata czy zagadnienia związane z przyrodą, ekologią, ekonomią. 
Każde dziecko znajdzie tu coś, co je zainteresuje!

Seria 96 stron w kolorze
• RYMOWANE WIERSZE DLA DZIECI I NAJBARDZIEJ ZNANE BAŚNIE  

• PIĘKNE, KOLOROWE ILUSTRACJE • PAPIER KREDOWY

BAŚNIE
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Jak być eko,  
czyli wiersze o ekologii
Urszula Kamińska

• 96 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-752-7, kod S9EK

Nasze polskie rymowanki
• 96 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-612-4, kod S9RP
• Oprawa miękka, cena det. 14,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-611-7, kod S9MRP

Rzekła rzepa rzepakowi. 
Gramatyka i ortografia na wesoło
Roman Pisarski

• 96 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 14,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-710-7, kod S9MRZ

Dobre maniery  
dla dzieci
Grzegorz Strzeboński

• 96 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-714-5, kod S9DB

• zasady zachowania w różnych miejscach i sytuacjach
• zabawne scenki zrozumiałe dla dzieci
• wesołe, humorystyczne wierszyki
• kolorowe ilustracje odpowiadające treści wierszyków

SUPER
NAGRODA!
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Kim będę, gdy dorosnę. 
Wiersze o zawodach. Kto gdzie 
pracuje i czym się zajmuje
Weronika Dorożko

• 96 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-649-0, kod S9KB
• Oprawa miękka, cena det. 9,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-648-3, kod S9MKB

Poznaję Polskę.  
Wiersze o Polsce
Patrycja Wojtkowiak-Skóra

• 96 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-721-3, kod S9PZ

Skąd się wzięła ta pogoda?  
czyli fascynująca przyroda
Izabela Michta

• 96 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-620-9, kod S9PO
• Oprawa miękka, cena det. 9,89 zł 
• ISBN 978-83-7517-619-3, kod S9MPO
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• NAJPIĘKNIEJSZE I NAJBARDZIEJ ZNANE BAŚNIE • PIĘKNE, KOLOROWE ILUSTRACJE W CAŁEJ KSIĄŻCE  
• NIEWIELKA OBJĘTOŚĆ I PROSTY TEKST

Bajka o rybaku i rybce
Aleksander Puszkin

• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,80 zł 
• ISBN 978-83-7517-801-2, kod S16RR

Baśń o dwunastu miesiącach
Alicja Karczmarska-Strzebońska

• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-906-4, kod S16DA

Calineczka
Hans Christian Andersen

• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-521-9, kod S16CA

Czerwony Kapturek
Charles Perrault

• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-523-3, kod S16CK

Jaś i Małgosia
Jakub i Wilhelm Grimm

• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-872-2, kod S16JM

Legenda o Smoku ze Smoczej Jamy
Urszula Kamińska

• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-912-5, kod S16LS

Kopciuszek
Charles Perrault

• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-522-6, kod S16KO
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• NAJPIĘKNIEJSZE I NAJBARDZIEJ ZNANE BAŚNIE • PIĘKNE, KOLOROWE ILUSTRACJE W CAŁEJ KSIĄŻCE  
• NIEWIELKA OBJĘTOŚĆ I PROSTY TEKST

Kot w Butach
Charles Perrault

• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-717-6, kod S16KB

Królewna Śnieżka i siedmiu 
krasnoludków
Jakub i Wilhelm Grimm

• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-525-7, kod S16KS

Mała Syrenka
Hans Christian Andersen

• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-524-0, kod S16MS

Muzykanci z Bremy
Jakub i Wilhelm Grimm

• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-894-4, kod S16MB

Śpiąca Królewna
Charles Perrault

• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-817-3, kod S16SK

Tomcio Paluszek
Charles Perrault

• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-718-3, kod S16TO

Wilk i siedem koźlątek
Jakub i Wilhelm Grimm

• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-719-0, kod S16WI

Szewczyk Dratewka
• 16 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,45 zł 
• ISBN 978-83-8186-029-1, kod S16SD
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Wielka księga  
zagadek i łamigłówek
Nikola Kucharska

• 248 str., format A4 (powiększony)
• Oprawa miękka,  

cena det. 59,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-864-7,  

kod WKZA4

• gwarantowana zabawa  
na długi czas

• zadania logiczne, krzyżówki,  
labirynty, szyfry 

• idealna na prezent

SUPER
NAGRODA!

Kosmiczne runy
Astronauci rozbili się na planecie Alfa-B3. Ruszyli więc ją zbadać 
i odkryli duży głaz zapisany runami. Skorzystaj ze słownika run, 

wyświetlanego przez łazik, i rozszyfruj napis na głazie.

Rozsypane literki
Na każdej asteroidzie ukryła się nazwa jednej z planet naszego Układu Słonecznego. 

Poukładaj literki, by się dowiedzieć, jakie to planety. 
W razie kłopotów pomogą Ci podpowiedzi obok rozsypanek.

89SUPER TRUDNE
ZADANIE

ŁATWE ZADANIE88

Atlas – stwory i potwory
Agnieszka Antosiewicz

• 64 str., format 285 x 345 mm
• Oprawa twarda,  

cena det. 49,50 zł 
• ISBN 978-83-7517-636-0,  

kod WKSPA4

• specjalna skala słabych  
i mocnych stron każdego  
ze stworzeń

• zbiór straszydeł z całego  
świata

• potworrrrnie dobra zabawa

Atlas mitologii świata
Maria Zagnińska, Paulina Roszak-
Niemirska, Konrad Stanilewicz, Alicja 
Karczmarska-Strzebońska, Urszula 
Kamińska

• 84 str., format 285 x 345 mm
• Oprawa twarda,  

cena det. 58,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-635-3,  

kod WKATA4

• mitologie z całego świata
• urozmaicone ilustracje
• mnóstwo ciekawostek  

o dawnych wierzeniach

Polecamy 
dla dzieci  

 

6+

Polecamy 
dla dzieci  

 

9+

Polecamy 
dla dzieci  

 

7+

Zagadki i łamigłówki
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100 ZABAW

100 zabaw – nauka  
przez zabawę
Ewa Sajek

• 104 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-570-7, kod Z100

• zabawy logiczne, labirynty, łamigłówki,  
szukanie różnic, łączenie elementów

• zadania ze skalą trudności
• naklejki wielokrotnego użytku
• pod każdym zadaniem wskazówki  

dla rodzica

HIT!

101 zabaw – nauka  
przez zabawę
Ewa Sajek

• 116 str., format A4
• Oprawa miękka,  

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-964-4, kod Z101

• nowa książka aktywizująca
• rozrywka na długi czas
• nauka przez zabawę

HIT!

NOWOŚĆ!

Książka mądrych dzieci
Opracowanie zbiorowe

• 180 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-968-2, kod KMD

Książka zawiera zagadki, łamigłówki, labirynty, dobieranie i szukanie, 

kodowanie – wszystkie zadania, które dzieci uwielbiają.
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AKADEMIA

Akademia – 2 lata
Ewa Sajek

• 32 str., format B5 (orientacja pozioma)
• Oprawa miękka, cena det. 3,70 zł 
• ISBN 978-83-7517-334-5, kod AK2

• zabawy logiczne, labirynty, szukanie różnic
• pod każdym zadaniem pomysły tematów do rozmowy
• rozwija talenty i umiejętności Twojego dziecka
• polecane przez najlepsze przedszkola

Akademia – 3 lata
Ewa Sajek

• 32 str., format B5  
(orientacja pozioma)

• Oprawa miękka,  
cena det. 3,70 zł 

• ISBN 978-83-7517-335-2, kod AK3

Akademia – 4 lata
Ewa Sajek

• 32 str., format B5  
(orientacja pozioma)

• Oprawa miękka,  
cena det. 3,70 zł 

• ISBN 978-83-7517-336-9, kod AK4

Akademia – 5 lat
Ewa Sajek

• 32 str., format B5  
(orientacja pozioma)

• Oprawa miękka,  
cena det. 3,70 zł 

• ISBN 978-83-7517-337-6, kod AK5

EDUKACJA MUZYCZNA

Piosenki dla dzieci na każdy dzień
Opracowanie zbiorowe

• 128 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-852-4, kod PIDM

• przeboje przedszkolne w wydaniu z tekstami, nutami  
i dwiema płytami CD gratis!

• piękne piosenki na każdą okazję
• książka niezbędna w każdym przedszkolu

SUPER
NAGRODA!

Wszystkie  

piosenki z książki  

w wersji wokalnej 

i instrumentalnej  

można pobrać ze strony 

piosenki.greg.pl
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Nowa seria Akademia to książeczki dla najmłodszych dzieci – od 2 do 5 lat. Każdy zeszycik zawiera zestaw zadań dosto-

sowany poziomem trudności do konkretnego wieku.

Zadania są niezwykle interesujące dla maluchów – zarówno tematy, jak i typy zadań zostały starannie dobrane, tak by 

dzieci chętnie pracowały z książeczkami. Dzięki tym zadaniom maluchy szybko zdobędą nowe umiejętności, poprawi się 

ich koncentracja, logiczne myślenie, spostrzegawczość, a małe rączki przygotują się do pisania.

AKADEMIA

Akademia: 2 latka
Zespół redakcyjny Wydawnictwa GREG

• 16 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 4,49 zł 
• ISBN 978-83-8186-000-0, kod AKN2

• nauka przez zabawę
• zadania dopasowane tematyką  

i stopniem trudności do wieku dziecka
• ćwiczenia na pamięć i logiczne myślenie

Akademia: 3 latka
Zespół redakcyjny Wydawnictwa GREG

• 16 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 4,49 zł 
• ISBN 978-83-7517-997-2, kod AKN3

• nauka przez zabawę
• zadania dopasowane tematyką  

i stopniem trudności do wieku dziecka
• ćwiczenia na pamięć i logiczne myślenie

Akademia: 4 latka
Zespół redakcyjny Wydawnictwa GREG

• 16 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 4,49 zł 
• ISBN 978-83-7517-998-9, kod AKN4

• nauka przez zabawę
• zadania dopasowane tematyką  

i stopniem trudności do wieku dziecka
• ćwiczenia na pamięć i logiczne myślenie

Akademia: 5 latek
Zespół redakcyjny Wydawnictwa GREG

• 16 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 4,49 zł 
• ISBN 978-83-7517-999-6, kod AKN5

• nauka przez zabawę
• zadania dopasowane tematyką  

i stopniem trudności do wieku dziecka
• ćwiczenia na pamięć i logiczne myślenie

Akademia – wersja kolorowaBESTSELLER!
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Moje pierwsze... (seria kolorowa)
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Seria Moje pierwsze… pomaga kilkulatkom w rozpoczęciu fascynującej, choć czasem niełatwej, przygody z nauką pisania. 

Książeczki dzięki kreatywnym zadaniom i kolorowej szacie graficznej w przyjazny sposób zachęcają maluchy do ćwiczeń. 

Szlaczki zostały starannie przemyślane i dostosowane do niewprawionych rączek, żeby nie zniechęcić maluchów na 

samym początku ich drogi do samodzielności.

Moje pierwsze szlaczki
• 16 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 2,50 zł 
• ISBN 978-83-7517-750-3, kod MPS

• przygotowanie do nauki pisania
• poziom trudności dostosowany do wieku 
• polecane przez przedszkola i szkoły

Moje pierwsze cyferki
• 16 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 2,50 zł 
• ISBN 978-83-7517-506-6, kod MPC

• proste, intuicyjne ćwiczenia
• nauka przez zabawę
• strzałki pokazujące, jak pisać cyferki
• wesołe, kolorowe rysunki

Moje pierwsze literki
• 24 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 2,50 zł 
• ISBN 978-83-7517-507-3, kod MPL

• duże, wyraźne wzory liter
• strzałki pokazujące, jak pisać litery
• obrazki do pokolorowania, labirynty
• żywe kolory, wesołe rysunki
• nauka przez zabawę

Moje pierwsze słówka angielskie
• 16 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 4,85 zł 
• ISBN 978-83-7517-519-6, kod MPA

• podstawowe słówka po angielsku
• żywe kolory, wesołe obrazki
• obrazki do pokolorowania, labirynty
• uczy, bawi, rozwija 
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• CZYTANIE • PISANIE • LICZENIE • CIEKAWE ZADANIA • NAKLEJKI W ŚRODKU

Uczymy się... (seria czarno-biała)
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Uczymy się pisać
Renata Pitala

• 80 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 5,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-326-0, kod UP

• jedyne takie wydanie na rynku
• zgodne z programem nauczania
• dwuznaki oraz łączenia literek
• naklejki wielokrotnego użytku

Uczymy się czytać
Renata Pitala

• 64 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 5,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-372-7, kod UC

• nauka płynnego czytania
• polecane przez nauczycieli
• naklejki wielokrotnego użytku

Uczymy się liczyć
Renata Pitala

• 32 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 5,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-327-7, kod UL

• dodawanie i odejmowanie
• naklejki wielokrotnego użytku
• polecane przez nauczycieli

Uczymy się czytać i pisać
Renata Pitala

• 64 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 5,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-373-4, kod UCL

• polecane przez nauczycieli
• naklejki wielokrotnego użytku
• najszybsza nauka pisania i czytania

Rysujemy szlaczki
Renata Pitala

• 32 str., format A5 (orientacja pozioma)
• Oprawa miękka, cena det. 4,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-396-3, kod USZ

• wprawka przed pisaniem
• polecane przez nauczycieli
• najlepsze szlaczki i zygzaczki
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Szlaczki i literki
praca zbiorowa

• 32 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 6,99 zł 
• ISBN 978-83-8186-092-5 kod KZSZ

• ćwiczenia w rysowaniu szlaczków
• rosnący stopień trudności
• nauka pisania literek

Dodawanie i odejmowanie – 
klasy 1–3
Maria Zagnińska

• 32 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 6,99 zł 
• ISBN 978-83-8186-036-9, kod KZDO

• posługiwanie się zbiorami działania w zakresie 
do 20

• ilustrowane przykłady
• dokładne wyjaśnienia

Ułamki – klasy 4–5
Maria Zagnińska

• 32 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 6,99 zł 
• ISBN 978-83-8186-035-2, kod KZUM

• wyjaśnienia teoretyczne
• uczy posługiwać się ułamkami w prosty i intu-

icyjny sposób
• liczne przykłady graficzne

Seria eduBEZtrudu

Przedstawiamy  nową serię edukacyjną  eduBEZtrudu, przeznaczoną  dla uczniów klas  początkowych. Książeczki w  tej 

serii pomagają zdobyć podstawowe umiejętności szkolne – uczą pięknie i czytelnie pisać, zaznajamiają z podstawowy-

mi działaniami matematycznymi, czyli: dodawaniem i odejmowaniem, tabliczką mnożenia, dzieleniem, wprowadzają 

w pierwsze działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Cała seria jest pełna kolorów oraz przykładów z obrazkami 

i wyjaśnieniami, które w intuicyjny sposób wprowadzają uczniów w świat liter, cyfr i liczb. 

EduBEZtrudu gwarantuje szybkie, łatwe i przyjemne opanowanie podstaw szkolnej wiedzy matematycznej. To absolut-

ny niezbędnik na udany początek edukacji!
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Seria eduBEZtrudu

Kaligrafia – klasy 1–3
Maria Zagnińska

• 32 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 6,99 zł 
• ISBN 978-83-8186-034-5, kod KZKA

• każda strona poświęcona jednej literce
• strzałki pokazujące, jak prowadzić długopis
• nauka pisania krok po kroku
• na każdej stronie przykład literki w słowach

Tabliczka mnożenia – klasy 
1–3
Maria Zagnińska

• 32 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 6,99 zł 
• ISBN 978-83-8186-047-5, kod KZTM

• wszystkie działania z tabliczki mnożenia
• sztuczki mnemotechniczne
• reguły mnożenia

Dzielenie – klasy 2–3
Maria Zagnińska

• 32 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 6,99 zł 
• ISBN 978-83-8186-093-2, kod KZDZ

• liczne zilustrowane graficznie przykłady
• reguły dzielenia
• kolorowa szata graficzna
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Pierwsze książeczki do nauki

• NAUKA PISANIA • LICZENIA • CZYTANIA • WESOŁE I KOLOROWE ZADANIA

P
IE

R
W

S
Z

E
 K

S
IĄ

Ż
E

C
Z

K
I

Sam już piszę
Renata Pitala

• 64 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 8,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-790-9, kod SAP

Sam już liczę
Renata Pitala

• 64 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 8,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-791-6, kod SAL

Sam już czytam
Renata Pitala

• 64 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 8,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-792-3, kod SAC

SAM JUŻ…

PISANIE LITEREK

Pisanie literek  
z pojazdami
• 64 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 9,85 zł 
• ISBN 978-83-7517-966-8, kod MABCP

• cały alfabet
• wzory liter ze strzałkami
• ilustracje do pokolorowania
• specjalne miejsce do podpisania rysunku

Pisanie literek  
ze zwierzętami
• 64 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 9,85 zł 
• ISBN 978-83-7517-965-1, kod MABCZ

• cały alfabet
• wzory liter ze strzałkami
• ilustracje do pokolorowania
• odpowiednia ilość miejsca do ćwiczeń
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Elementarze • Jak nauczyć dziecko czytać?

Elementarz – czytamy 
metodą sylabową
Alicja Karczmarska-Strzebońska

• 160 str., format A4
• Oprawa twarda, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-371-0, kod ELPT
• Oprawa miękka, cena det. 32,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-370-3, kod ELPM

• polecany przez nauczycieli
• interesujące i zajmujące czytanki
• najłatwiejsza metoda nauki czytania

Elementarz – czytamy bajki 
metodą sylabową
Alicja Karczmarska-Strzebońska

• 160 str., format A4
• Oprawa twarda, cena det. 39,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-381-9, kod ELBT
• Oprawa miękka, cena det. 37,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-380-2, kod ELBM

• klasyka bajek i wierszy
• najłatwiejsza metoda nauki czytania
• polecany przez najlepszych nauczycieli

Mój pierwszy elementarz – 
czytamy metodą sylabową
Alicja Karczmarska-Strzebońska

• 88 str., format A4
• Oprawa twarda, cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-377-2, kod ELMPT
• Oprawa miękka, cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-376-5, kod ELMPM

• polecany przez nauczycieli
• najłatwiejsza metoda nauki czytania
• odpowiednia skala trudności tekstów
• płynne czytanie to nie wyzwanie!

SUPER
NAGRODA!

SUPER
NAGRODA!

Nauka czytania wymaga wytrwałości i ćwiczeń. Jest jednak sposób, który pozwala uniknąć długotrwałego literowania wy-

razów i czytania bez zrozumienia – przedstawiamy metodę sylabową! To najskuteczniejsza i najprostsza metoda nauki 

czytania. Dłuższe czytanki i bajki poprzedziliśmy stronami z nauką pisania kolejnych literek i ich połączeń. Wzrastająca 

skala trudności motywuje dziecko do ćwiczeń i sprawia, że nie zrazi się ono zbyt trudnym początkiem nauki.

METODA SYLABOWA – NAJSKUTECZNIEJSZA W NAUCE CZYTANIA 
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Elementarze • Jak nauczyć dziecko czytać?

Przedstawiamy książki wspierające naukę czytania metodą sylabową, rozwijające umiejętności czytania ze zrozumieniem 

oraz ćwiczące naukę pisania. Mnóstwo zadań i ćwiczeń sprawia, że dzieci błyskawicznie przyswajają nowe wiadomości. 

W książkach znajduje się dużo łamigłówek i gier, dzięki którym mali uczniowie mogą oderwać się i odpocząć podczas 

nauki. Są więc rebusy, labirynty, krzyżówki. Pomocne z pewnością okażą się również czytanki!

METODA SYLABOWA – ĆWICZ Z NAMI!

Czytanki metodą sylabową
Hans Christian Andersen, Jakub i Wilhelm 
Grimm, Charles Perrault

• 88 str., format A4
• Oprawa twarda, cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-680-3, kod ELCZYT
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-679-7, kod ELCZYM

• rekomendowane przez najlepszych nauczycieli
• pytania sprawdzające rozumienie tekstu
• najłatwiejsza metoda nauki czytania

Elementarz – ćwiczenia 
w czytaniu i pisaniu
Marta Kurdziel

• 160 str., format A4
• Oprawa twarda, cena det. 32,00 zł 
• ISBN 978-83-7517-428-1, kod ELCT
• Oprawa miękka, cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-374-1, kod ELCM

• najszybsza droga do pisania i czytania
• ćwiczenia, czytanki, rebusy, łamigłówki
• polecana przez nauczycieli metoda sylabowa

Czytanie ze zrozumieniem
Marta Kurdziel

• 64 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-512-7, kod CZY

• nauka uważnego czytania
• ciekawe teksty i pytania sprawdzające
• klucz odpowiedzi

Szlaczki –  
ćwiczymy ładne pisanie
Renata Pitala

• 64 str., format B5 (orientacja pozioma)
• Oprawa miękka, cena det. 6,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-395-6, kod ESZ

• doskonała wprawka przed nauką pisania
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Elementarz • matematyka

Mój pierwszy elementarz – 
matematyka
Marta Kurdziel

• 80 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-609-4, kod ELMPMTM

• polecany przez przedszkola i szkoły
• dodawanie i odejmowanie w formie zabawy
• najszybsza metoda nauki matematyki

Elementarz – matematyka
Marta Kurdziel, Maria Zagnińska

• 144 str., format A4
• Oprawa twarda, cena det. 32,00 zł 
• ISBN 978-83-7517-580-6, kod ELMT
• Oprawa miękka, cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-579-0, kod ELMMT

• dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
• treść zgodna z podstawą programową
• wskazówki dla rodziców

NAUKA PODSTAW MATEMATYKI

Najlepsze 
elementarze 
dla dzieci

Okładki  
w kwadracie
Wygodny 

kwadratowy 

format

Elementarz  
mądrego dziecka
• 64 str., format kwadratowy
• Oprawa twarda,  

cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-537-0, 

kod ELMD

Elementarz  
dobrych manier
• 64 str., format kwadratowy
• Oprawa twarda,  

cena det. 22,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-567-7, 

kod ELDB

Mój pierwszy elementarz  
polsko-ukraiński –  
czytamy metodą sylabową
Мій перший буквар –  
читаємо польською по 
складах
• 112 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 29,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-044-4, kod ELMPMU

Nauka  
polskich liter, 
sylab, słów!
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Czytanki metodą sylabową – 

oparte na motywach klasycznych powieści dla dzieci 

czytanki opracowane przez autorkę „Elementarza 

czytamy metodą sylabową”.

• idealne do doskonalenia samodzielnego czytania
• odpowiednie dla dzieci 7+
• podział wyrazów na sylaby dwoma kolorami
• podany czas czytania każdego rozdziału
• specjalnie dobrany kremowy papier

Piotruś Pan
Oprac. Alicja Karczmarska-
-Strzebońska (na motywach 
powieści Jamesa Matthew 
Barriego)

• 64 strony, format B5
• Oprawa miękka,  

cena det. 9,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-765-7,  

kod SPU

Pinokio
Oprac. Alicja Karczmarska-
-Strzebońska (na motywach 
powieści Carla Collodiego)

• 64 strony, format B5
• Oprawa miękka,  

cena det. 9,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-715-2, 

kod: SIO

Cudowna podróż
Oprac. Alicja Karczmarska-
-Strzebońska (na motywach 
powieści Selmy Lagerlöf)

• 64 strony, format B5
• Oprawa miękka,  

cena det. 9,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-878-4, 

kod: SCU

NOWOŚĆ!

Encyklopedia dla dzieci 
Opracowanie zbiorowe

• 160 str., format A4
• Oprawa twarda, cena det. 39,98 zł 
• ISBN 978-83-8186-045-1, kod ENDZ

Moja pierwsza 
encyklopedia 
Opracowanie zbiorowe

• 64 str., format A4
• Oprawa twarda,  

cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-051-2, 

kod ENMDZ

ENCYKLOPEDIE DLA DZIECI SUPER
NAGRODA!

Encyklopedie dla dzieci to propozycje dla wszystkich młodych odkrywców. Informacje z różnych dziedzin zostały ujęte 

w formie krótkich rymowanek. Wierszykom towarzyszą liczne ciekawostki, kolorowe grafiki i zdjęcia, a także ciekawe 

mapy i wykresy.
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KREATYWNA ZABAWA Z DZIECKIEM

MALOWANKI DLA DZIECI

Pierwsze kroki rysowania –  
najprostszy sposób, aby narysować...
• 96 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 16,55 zł 
• ISBN 978-83-7517-712-1, kod M96PK

• 47 prostych do narysowania rysunków
• każdy motyw w czterech prostych krokach
• motywy dla chłopców i dla dziewczynek
• kreatywna zabawa rozwijająca zdolności plastyczne

SUPER
NAGRODA!

96 malowanek dla małego artysty
• 96 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 16,55 zł 
• ISBN 978-83-7517-730-5, kod M96S

• atrakcyjna tematyka ilustracji
• duży, kolorowy wzór
• super naklejki

96 malowanek dla małej artystki
• 96 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 16,55 zł 
• ISBN 978-83-7517-729-9, kod M96C

• atrakcyjna tematyka ilustracji
• duży, kolorowy wzór
• super naklejki

Malowanki na wiosnę
• 32 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-568-4, kod MWI

• rysunki proste do pomalowania
• idealna rozrywka na wiosnę
• naklejki wielokrotnego użytku

Malowanki dla chłopców
• 32 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-390-1, kod MCH

• naklejki wielokrotnego użytku
• rysunki proste do pomalowania
• gwarancja zabawy na długi czas
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Malowanki dla dziewczynek
• 32 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-391-8, kod MDZ

• naklejki wielokrotnego użytku
• rysunki proste do pomalowania
• gwarancja zabawy na długi czas

Malowanki – pojazdy
• 32 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-431-1, kod MCHPO

• specjalnie dla małych fanów motoryzacji
• naklejki wielokrotnego użytku 
• duży wybór samochodów i pojazdów 

Malowanki – lalki
• 32 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-430-4, kod MDZLA

• idealne dla dziewczynek
• mnóstwo rysunków lalek 
• gwarancja zabawy na długi czas

Malowanki – zwierzęta
• 32 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 6,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-429-8, kod MDZZW

• dla miłośników i miłośniczek zwierząt
• duże, łatwe do pokolorowania rysunki
• do każdego rysunku wzór kolorystyczny 



SZKOŁA
EGZAMINY

MATURA
  Karty pracy
  Repetytoria
  Słowniki
  Dyktanda 
  Korepetycje 
z matematyki



56

K
A

R
T

Y
 P

R
A

C
Y

• WYRWIJ JEDNĄ KARTKĘ DZIENNIE – SUKCES GWARANTOWANY! • DLA KLAS 1–4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Angielski w małym palcu!  
Karty pracy samodzielnej
Alicja Karczmarska-Strzebońska

• 100 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-004-8, kod KTAN

Czytanie metodą sylabową.  
Karty pracy w szkole i w domu
Alicja Karczmarska-Strzebońska

• 112 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-980-4, kod KTCZ

Tabliczka mnożenia.  
Karty pracy w szkole i w domu
Marta Kurdziel

• 136 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-835-7, kod KTM

Ortografia.  
Karty pracy w szkole i w domu – klasy 2-3
Marta Kurdziel

• 88 str., format A4
• Oprawa miękka,  

cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-969-9, kod KTOR

Gramatyka.  
Karty pracy w szkole i w domu – klasy 2-3
Marta Kurdziel

• 96 str., format A4
• Oprawa miękka,  

cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-970-5, kod KTGR

Najszybsza metoda 

nauki czytania!

NIEZBĘDNE DLA KAŻDEGO UCZNIA!
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• WYRWIJ JEDNĄ KARTKĘ DZIENNIE – SUKCES GWARANTOWANY! • DLA KLAS 1–4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Pierwszaki.  
Karty pracy w szkole i w domu
Marta Kurdziel

• 152 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-903-3, kod KTJP1

Karty poświęcone nauce pisania, a także zadania 
dotyczące podstaw języka polskiego, biologii,  
geografii, nauk społecznych, ekologii i historii.

• zróżnicowane tematy i typy zadań 
• ćwiczenia zgodne z podstawą programową
• perforowane strony, łatwe do kserowania

Język angielski.  
Karty pracy w szkole i w domu – 
klasa 1
• 84 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-375-8, kod KTJA1

• zachęcająca szata graficzna
• wiele obszarów tematycznych   

(m.in. cyfry, szkoła, zawody, święta)
• perforowane strony, łatwe do kserowania

Matematyka.  
Karty pracy w szkole i w domu – 
klasa 1
Marta Kurdziel

• 104 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-632-2, kod KTMA1

• zróżnicowane rodzaje zadań
• poznajemy liczby od 1 do 20
• perforowane strony, łatwe do kserowania

KLASA 1
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• WYRWIJ JEDNĄ KARTKĘ DZIENNIE – SUKCES GWARANTOWANY! • DLA KLAS 1–4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Drugaki.  
Karty pracy w szkole i w domu
Marta Kurdziel

• 136 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-904-0, kod KTJP2

Zadania dotyczą podstaw języka polskiego, nauk 
społecznych, historii, biologii, geografii i ekologii.

• ćwiczenia zgodne z podstawą programową
• zróżnicowane rodzaje zadań obejmujące  

m.in. język polski, historię czy ekologię
• perforowane strony, łatwe do kserowania

Język angielski.  
Karty pracy w szkole i w domu – 
klasa 2
• 84 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-420-5, kod KTJA2

• nauka nowych zagadnień i powtórzenie  
zdobytej już wiedzy

• zachęcająca szata graficzna
• perforowane strony, łatwe do kserowania

Matematyka.  
Karty pracy w szkole i w domu – 
klasa 2
Marta Kurdziel

• 132 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-631-5, kod KTMA2

• różne rodzaje angażujących ćwiczeń
• dodawanie i odejmowanie do 100,  

mnożenie i dzielenie do 30
• perforowane strony, łatwe do kserowania

KLASA 2
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• WYRWIJ JEDNĄ KARTKĘ DZIENNIE – SUKCES GWARANTOWANY! • DLA KLAS 1–4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Trzeciaki. Karty pracy w szkole i w domu 
Marta Kurdziel

• 184 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-905-7, kod KTJP3

Zawiera zadania dotyczące podstaw języka polskiego,  
nauk społecznych, ekologii, historii, biologii i geografii.  
Pojawiają się tematy poruszane na lekcjach w klasie 3.

Język angielski.  
Karty pracy w szkole i w domu – klasa 3
• 84 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-424-3, kod KTJA3

Matematyka.  
Karty pracy w szkole i w domu – klasa 3
Marta Kurdziel

• 116 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-633-9, kod KTMA3

Język polski.  
Karty pracy w szkole i w domu – klasa 4
Karolina Cichocka

• 148 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-002-4, kod KTJP4

Język angielski.  
Karty pracy w szkole i w domu – klasa 4
Wioleta Antecka

• 152 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-003-1, kod KTJA4

Matematyka.  
Karty pracy w szkole i w domu – klasa 4
Dorota Kożuch

• 124 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-001-7, kod KTMA4

KLASA 3

KLASA 4
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Repetytorium – szkoła podstawowa

Repetytorium – szkoła podstawowa.  
Biologia
• 308 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-844-9, kod RPB

Repetytorium – szkoła podstawowa.  
Chemia
• 228 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-838-8, kod RPC

Repetytorium – szkoła podstawowa.  
Fizyka
• 288 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-839-5, kod RPF

Repetytorium – szkoła podstawowa.  
Wiedza o społeczeństwie 
• 188 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-842-5, kod RPW

Repetytorium – szkoła 
podstawowa. Historia, kl. 4–6
• 244 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-843-2, kod RPH46

Repetytorium – szkoła 
podstawowa. Historia, kl. 7–8
• 288 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-932-3, kod RPH78

Repetytorium – szkoła podstawowa to nowa seria książek do wszystkich przedmiotów obowiązujących w  programie 

nauczania szkoły podstawowej w klasach 4–8.

Seria jest w  pełni zgodna z  aktualną podstawą programową i  napisana językiem przystępnym także dla młodszych 

uczniów, którzy dopiero zaczynają naukę danego przedmiotu.

Wyjątkowym atutem są znaczki pewniak na teście, wskazujące treści, które z największym prawdopodobień-

stwem pojawią się na klasówkach i sprawdzianach. 
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Repetytorium – szkoła podstawowa
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• NOWOŚĆ!

Repetytorium – szkoła 
podstawowa. Język polski, kl. 4–6 
• 448 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-840-1, kod RPP46

Repetytorium – szkoła 
podstawowa. Język polski, kl. 7–8 
• 492 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-945-3, kod RPP78

Repetytorium – szkoła 
podstawowa. Matematyka, kl. 4–6 
• 304 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-841-8, kod RPM46

Repetytorium – szkoła 
podstawowa. Matematyka, kl. 7–8 
• 372 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-933-0, kod RPM78

Repetytorium – szkoła podstawowa.  
Język angielski 
• 312 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-846-3, kod RPA

• Zadania z nagraniami!

Repetytorium – szkoła podstawowa. Geografia
• 340 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-845-6, kod RPG

Poznaj pewniaki na test i egzamin!

Dzięki pewniakom będziesz zawsze przygotowany!
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Egzamin ósmoklasisty. Arkusze

Przedstawiamy idealną pomoc dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty z trzech obowiązkowych 

przedmiotów. Egzamin ósmoklasisty – arkusze stanowią zestaw sześciu przykładowych arkuszy egzaminacyjnych, które 

pod względem konstrukcji i rodzajów zadań są identyczne z oryginalnymi arkuszami Centralnej Komisji Egzaminacyj-

nej. Polecamy!

 Wiemy, co będzie na teście, z nami zdasz egzamin na 100%!
 Nie jesteśmy wydawcą podręczników – ujawniamy pytania!
 Wystarczy, że masz, a zdasz!

Egzamin ósmoklasisty – arkusze –  
język polski
• 148 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 23,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-972-9, kod EA8P

• zgodne z egzaminem państwowym
• wszystkie lektury obowiązkowe
• kompletne przygotowanie do egzaminu
• gwarancja wysokiego wyniku 
• wskazówki do każdego zadania

Egzamin ósmoklasisty – arkusze – 
matematyka
Roman Gancarczyk

• 128 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 23,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-973-6, kod EA8M

• zgodne z egzaminem państwowym
• kompletne przygotowanie do egzaminu
• gwarancja wysokiego wyniku 
• wskazówki do zadań
• rozwiązania krok po kroku

Egzamin ósmoklasisty – arkusze –  
język angielski
• 116 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 23,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-971-2, kod EA8A

• zgodne z egzaminem państwowym
• kompletne przygotowanie do egzaminu
• gwarancja wysokiego wyniku
• wskazówki do każdego zadania
• zadania z nagraniami



63

E
G

Z
A

M
IN

 Ó
S

M
O

K
L

A
S

IS
T

Y

Egzamin ósmoklasisty – język polski. 
Repetytorium
• 208 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 33,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-450-2, kod E8P

• pewniaki na teście!
• wszystkie lektury obowiązkowe 
• zadania jak na egzaminie
• próbne arkusze z kluczem
• sposób na najwyższy wynik 
• przygotowanie do egzaminu
• zgodne z egzaminem państwowym

Egzamin ósmoklasisty – matematyka. 
Repetytorium
• 232 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 33,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-451-9, kod E8M

• pewniaki na teście!
• zadania z rozwiązaniami
• najlepszy wynik bez korepetycji
• próbne arkusze z kluczem
• przygotowanie do egzaminu 
• sposób na najlepszy wynik 
• zgodne z egzaminem państwowym

Egzamin ósmoklasisty – język angielski. 
Repetytorium
• 240 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 33,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-452-6, kod E8A

• zadania z nagraniami
• kompletny materiał do egzaminu
• gwarancja najlepszego wyniku
• próbne arkusze z kluczem
• uproszczona wymowa słówek
• zadania ja na egzaminie
• zgodne z egzaminem państwowym 

Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium to najlepsza na rynku odpowiedź na potrzeby uczniów przygotowujących się do egza-

minu kończącego szkołę podstawową. Każda z książek jest w pełni zgodna z egzaminem państwowym i wymaganiami eg-

zaminacyjnymi, zawiera pełen zakres obowiązującego materiału. W jak najlepszym przygotowaniu do egzaminu pomogą 

pewniaki na teście – zadania pod względem budowy i tematyki identyczne jak te, które pojawiają się na sprawdzianach 

i egzaminach.

Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium
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Repetytorium maturzysty na 100% – nowa matura
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• NAJBARDZIEJ AKTUALNE I NAJSZERSZE KOMPENDIUM WIEDZY DOSTĘPNE NA RYNKU 
• SOLIDNIE ZEBRANY I USZEREGOWANY MATERIAŁ W PRZYSTĘPNEJ FORMIE
• TYLKO NIEZBĘDNE INFORMACJE PRZEKAZANE ZROZUMIAŁYM JĘZYKIEM

Nowa seria Repetytoriów jest polecana zarówno uczniom pierwszych klas szkoły średniej, jak również przyszłym matu-

rzystom. Repetytoria są przygotowane zgodne z nową podstawą programową. Będą stanowić doskonałą pomocą przez 

wszystkie lata nauki z danego przedmiotu, szczególnie przy przygotowaniu się do sprawdzianów, testów, odpowiedzi 

ustnych. Znajdują się w nich tylko niezbędne informacje wymagane od uczniów (bez obciążania dodatkową wiedzą) 

napisane zrozumiałym językiem i uzupełnione atrakcyjnym materiałem ilustracyjnym – obrazy, rysunki, zdjęcia, tabele, 

schematy, wykresy. 

Repetytorium – liceum/technikum – 
chemia – 2023
• 440 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 37,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-069-7, kod RLC2

Repetytorium – liceum/technikum – 
fizyka – 2023
• 384 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 37,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-070-3, kod RLF2

Repetytorium – liceum/technikum – 
historia – 2023
• 480 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 37,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-068-0, kod RLH2

Repetytorium – liceum/technikum – 
geografia – 2023
Agnieszka Łękawa

• 516 str., format B5
• Oprawa miękka,  

cena det. 37,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-066-6, kod RLG2
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Repetytorium maturzysty na 100% – nowa matura

Repetytorium – liceum/technikum – 
język polski – 2023
• 676 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 44,90 zł 
• ISBN 978-83-8186-063-5, kod RLP2

Repetytorium – liceum/technikum – 
matematyka – 2023
• 480 str., format B5
• Oprawa miękka,  

cena det. 37,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-064-2, kod RLM2

Repetytorium – liceum/technikum – 
język angielski – 2023
• 312 str., format B5
• Oprawa miękka,  

cena det. 37,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-065-9, kod RLA2

Repetytorium – liceum/technikum – 
biologia – 2023
• 452 str., format B5
• Oprawa miękka,  

cena det. 37,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-067-3, kod RLB2
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W 2023 roku egzamin maturalny zmienia swoją formułę! Nowa żółta seria Matur Wydawnictwa GREG została opracowana 

zgodnie z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi 2023. Znajdują się w niej opracowania, streszczenia, zadania 

wykonane krok po kroku, gotowe odpowiedzi na pytania, przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z kluczem, liczne 

wskazówki dla uczniów oraz materiały dodatkowe dostępne on-line (pod kodem QR). Nowoczesna szata graficzna i bo-

gaty materiał ilustracyjny znacznie ułatwia naukę i szybką powtórkę tuż przed egzaminem maturalnym!

• DLA ABSOLWENTÓW 4-LETNICH LICEÓW I 5-LETNICH TECHNIKÓW ORAZ SZKÓŁ BRANŻOWYCH II STOPNIA 
• PEŁEN ZAKRES MATERIAŁU – POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Matura – język angielski – 2023
• 320 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 58,99 zł 
• ISBN 978-83-8186-062-8, kod MAA

Matura – matematyka – 2023
• 288 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 58,99 zł 
• ISBN 978-83-8186-061-1, kod MAM
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Pytania i odpowiedzi zostały opracowane zgodnie 
z komunikatem dyrektora CKE z 1 września 2021 
w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu 
maturalnego z języka polskiego w roku 2023 oraz 
aneksem z 25 lutego 2022.

Matura – język polski – egzamin ustny – 2023
• 472 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 65,00 zł 
• ISBN 978-83-8186-060-4, kod MAPU

Matura – język polski – 
egzamin pisemny – 2023
• 376 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 58,99 zł 
• ISBN 978-83-8186-059-8, kod MAP

odpowiedzi na

227 
pytań

opracowania wszystkich47 
lektur

Materiały zawarte w książce zostały opracowane 
zgodnie z Informatorem CKE z dnia 25 marca 2022 
roku wraz z aneksem z dnia 26 sierpnia 2022 roku 
w sprawie egzaminu maturalnego z języka polskiego
na poziomie podstawowym.
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Repetytorium maturzysty na 100% – stara matura
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W roku szkolnym 2022/2023 część uczniów szkół średnich przystąpi do matury według starej formuły (2015). Będą to 

m.in. absolwenci 3-letnich liceów i 4-letnich techników oraz szkół branżowych II stopnia, a także osoby, które przystę-

pują do egzaminu z opóźnieniem. Repetytoria maturzysty na 100% to seria właśnie dla nich. Są one zgodne ze „starą” 

podstawą programową i zawierają kompletny materiał dostosowany do wymagań maturalnych. Dzięki zrozumiałemu 

językowi i  przejrzystej szacie graficznej po książkach łatwo się poruszać, co gwarantuje szybką i  skuteczną naukę. 

Są w nich również pewniaki na egzamin!

Repetytorium maturzysty – biologia
• 444 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-546-2, kod RLB

• rysunki, schematy, tabele
• ważne pojęcia i definicje
• odpowiedzi na pytania z testów i sprawdzianów

Repetytorium maturzysty – chemia
• 360 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-548-6, kod RLC

• rysunki, schematy, tabele
• zadania z rozwiązaniami
• wszystkie wymagane wiadomości

Repetytorium maturzysty – fizyka
• 352 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-549-3, kod RLF

• wzory, tabele, definicje
• objaśnienia zadań krok po kroku
• wszystkie wymagane wiadomości

Repetytorium maturzysty – geografia
• 432 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-547-9, kod RLG

• aktualne dane statystyczne
• mapy, wykresy, tabele
• wszystkie wymagane wiadomości

Repetytorium maturzysty – historia
• 480 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-544-8, kod RLH

• mapy, wykresy, tabele
• ważne pojęcia, daty, nazwiska
• zgodne z obowiązującą podstawą programową
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Repetytorium maturzysty na 100% – stara matura
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• GWARANCJA SUKCESU NA MATURZE, SPRAWDZIANACH I TESTACH

Repetytorium maturzysty – język angielski
• 224 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-542-4, kod RLA

• poziom podstawowy i rozszerzony
• matura ustna, matura pisemna
• klucz odpowiedzi do zadań, płyta CD
• przydatne słówka i zwroty z wymową

Repetytorium maturzysty – język niemiecki
• 176 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-543-1, kod RLN

• poziom podstawowy i rozszerzony
• matura ustna, matura pisemna
• klucz odpowiedzi do zadań, płyta CD
• przydatne słówka i zwroty z wymową

Repetytorium maturzysty – język polski
• 456 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-540-0, kod RLP

• pewniaki na teście!
• streszczenia i problematyka utworów
• omówienie epok literackich
• wiedza o języku, fonetyka, fleksja, składnia

Repetytorium maturzysty – matematyka
• 340 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-541-7, kod RLM

• pewniaki na teście!
• poziom podstawowy i rozszerzony
• cały materiał w jednej książce
• zadania z rozwiązaniami
• objaśnienia krok po kroku

Repetytorium maturzysty – wiedza o społeczeństwie
• 408 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 29,80 zł 
• ISBN 978-83-7517-545-5, kod RLW

• tabele, wykresy, definicje
• kalendarium najważniejszych wydarzeń  

ostatnich lat w Polsce i na świecie
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Vademecum Matura – czarna seria

Vademecum matura – biologia
• 564 str., format B5
• Oprawa zintegrowana, cena det. 48,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-660-5, kod VMB

• tylko niezbędne informacje 
• uwzględnia treści z pierwszej klasy
• zawiera tabelki, diagramy, zdjęcia  

Vademecum matura – chemia
• 400 str., format B5
• Oprawa zintegrowana, cena det. 48,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-661-2, kod VMC

• niezbędna pomoc dla licealistów 
• zawiera wszystkie wymagane informacje 
• przystępne i dokładne wyjaśnienia 

Vademecum matura – fizyka
• 354 str., format B5
• Oprawa zintegrowana, cena det. 48,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-662-9, kod VMF

• objaśnienia do każdego zadania 
• przydatne komentarze na marginesach 
• czytelne i pomocne rysunki 

Vademecum matura – geografia
• 532 str., format B5
• Oprawa zintegrowana, cena det. 48,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-665-0, kod VMG

• całość materiału obowiązującego na maturze 
• przystępny, zrozumiały przekaz
• tabelki, diagramy, rysunki, ramki 

Vademecum matura – historia
• 624 str., format B5
• Oprawa zintegrowana, cena det. 48,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-663-6, kod VMH

• nowoczesna, czytelna szata graficzna 
• tabele, grafiki, wypunktowywania 
• podkreślenie najważniejszych pojęć i definicji

• ostatnia deska ratunku na czarną godzinę
• zadania jak w tegorocznych testach
• prosty i zrozumiały język

• wszystkie wiadomości niezbędne i wymagane 
przed maturą

• tasiemka ułatwiająca prace z ksiażką
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• OSTATNIA DESKA RATUNKU NA CZARNĄ GODZINĘ

Vademecum Matura – czarna seria

Vademecum matura – język angielski
• 248 str., format B5
• Oprawa zintegrowana, cena det. 48,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-657-5, kod VMA

• kompleksowe przygotowanie do matury 
• materiał do egzaminu ustnego i pisemnego
• bogaty słowniczek tematyczny 

Vademecum matura – język niemiecki
• 200 str., format B5
• Oprawa zintegrowana, cena det. 48,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-658-2, kod VMN

• publikacja zgodna z podstawą programową
• duża liczba zadań i ćwiczeń 
• klucz do sprawdzenia rozwiązań

Vademecum matura – język polski
• 588 str., format B5
• Oprawa zintegrowana, cena det. 48,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-656-8, kod VMP

• poziom podstawowy i rozszerzony
• wykresy, diagramy, tabelki
• najważniejsze zagadnienia wyróżnione graficznie 

Vademecum matura – matematyka
• 400 str., format B5
• Oprawa zintegrowana, cena det. 48,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-659-9, kod VMM

• objaśnienia do rozwiązywania krok po kroku 
• informacje teoretyczne i praktyczne wskazówki
• zadania z ostatnich matur

Vademecum matura – wiedza 
o społeczeństwie
• 448 str., format B5
• Oprawa zintegrowana, cena det. 39,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-664-3, kod VMW

• kalendarium wydarzeń z ostatnich lat
• tematy i zagadnienia z ostatnich matur 
• pomoc do matury i klasówek
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Ilustrowany słownik 
ortograficzny
Lucyna Szary

• 240 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 29,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-925-5, kod SIOR
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-282-9, kod SIMOR

• opisane reguły ortograficzne i zasady 
pisowni

• podział na sylaby wraz z odmianą wyra-
zów

• wyjaśnienie trudnych wyrazów

Ilustrowany słownik 
angielsko- 
-polski, polsko-angielski
Daniela MacIsaac

• 192 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 29,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-924-8, kod SIAN
• Oprawa miękka, cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-283-6, kod SIMAN

• uproszczona wymowa
• plansze tematyczne – miesiące, dni, 

liczebniki
• słowniczek polsko-angielski

Ilustrowany słownik 
niemiecko- 
-polski, polsko-niemiecki
Adrian Golis

• 208 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det.19,95 zł
• ISBN 978-83-7517-340-6, kod SINI
• Oprawa miękka, cena det. 13,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-339-0, kod SIMNI

• uproszczona wymowa
• plansze tematyczne – rodzina, części 

ciała itp.
• przystępnie opisane zasady gramatyki

SUPER
NAGRODA!

SUPER
NAGRODA!

SUPER
NAGRODA!

Trwałe i estetyczne wydania słowników zawierają wszystko, co potrzebne dziecku w szkole – starannie dobrany zestaw 

haseł, zasady ortograficzne i gramatyczne, uproszczoną wymowę i plansze tematyczne. Piękny i użyteczny prezent dla 

każdego dziecka!

• BOGATY ZESTAW SŁÓWEK • ZASADY GRAMATYCZNE • REGUŁY ORTOGRAFICZNE • KOLOROWE ILUSTRACJE
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Ilustrowany słownik 
przysłów
Małgorzata Białek

• 176 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-392-5, kod SIPR
• Oprawa miękka, cena det. 13,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-367-3, kod SIMPR

Ilustrowany słownik 
frazeologiczny
Lucyna Szary

• 208 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 22,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-393-2, kod SIFR

Ilustrowany słownik 
wyrazów obcych
Katarzyna Ćwiękała

• 184 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 22,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-394-9, kod SIWO
• Oprawa miękka, cena det. 13,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-369-7, kod SIMWO

• BOGATY ZESTAW SŁÓWEK • ZASADY GRAMATYCZNE • REGUŁY ORTOGRAFICZNE • KOLOROWE ILUSTRACJE

Mój pierwszy słownik ortograficzny
Lucyna Szary

SUPER
NAGRODA!

• 176 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 22,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-348-2, kod SIPOR
• Oprawa miękka, cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-281-2, kod SIPMOR

• najważniejsze reguły ortograficzne
• podział na sylaby wraz z odmianą 

całych wyrazów
• wyjaśnienie trudnych wyrazów
• najnowsze zasady pisowni
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Słownik ortograficzny
Blanka Turlej, Urszula Czernichowska, Wojciech Rzehak, Marek Pul

• 656 str., format A5
• Oprawa twarda, cena det. 49,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-392-4, kod SKOR
• Oprawa miękka, cena det. 47,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-270-6,  

kod SKMOR

• ponad 60 000 haseł
• najnowsze reguły i zasady 

ortograficzne
• najważniejsze zasady polskiej 

ortografii
• bardzo trwała oprawa

Słownik ortograficzny – wydanie 
kieszonkowe
Blanka Turlej, Urszula Czernichowska, Wojciech Rzehak, Marek Pul

• 432 str., format A6
• Oprawa twarda, cena det. 13,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-393-1, kod SKOK
• Oprawa miękka, cena det. 12,85 zł 
• ISBN 978-83-7517-044-3,  

kod SKKMOK

• ponad 40 000 haseł
• nowe zasady pisowni
• najważniejsze zasady polskiej 

ortografii
• praktyczna i niezastąpiona  

pomoc w szkole i w domu

Słownik ortograficzny ucznia
Urszula Czernichowska, Marek Pul, Wojciech Rzehak, Blanka Turlej, Maria 
Zagnińska

• 392 str., format A5
• Oprawa twarda, cena det. 29,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-306-2, kod SKORU
• Oprawa miękka, cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-278-2,  

kod SKMORU

• największy słownik szkolny
• zbiór słów doskonale 

dostosowany do potrzeb 
szkolnych

• najnowsze zasady pisowni
• polecany przez nauczycieli

Słowniki ortograficzne zawierają hasła opracowane z najwyższą merytoryczną starannością, w pełni zgodne z najnowszymi 

normami języka polskiego. Posiadają również funkcjonalny dodatek przedstawiający najważniejsze zasady polskiej 

ortografii. 

Słowniki ortograficzne – najlepsze do szkoły
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Słownik angielsko-polski, polsko-angielski 3w1
Agnieszka Markiewicz, Geraldina Półtorak, Olga Raźny, Katarzyna Sanetra, Jacek 
Paciorek

• 888 str., format A5
• Oprawa twarda, cena det. 47,00 zł 
• ISBN 978-83-7517-016-0, kod SKAN
• Oprawa miękka, cena det. 39,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-271-3, kod SKMAN

• uproszczona wymowa
• 90 000 haseł, zwrotów i znaczeń
• gramatyka angielska
• najczęściej używane sformułowania 

oraz idiomy 

Słownik angielsko-polski, polsko-angielski 3w1 – 
wydanie kieszonkowe
Agnieszka Markiewicz, Geraldina Półtorak, Olga Raźny, Katarzyna Sanetra

• 608 str., format A6
• Oprawa twarda, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-743-4, kod SKKAN

• uproszczona wymowa
• 40 000 haseł, zwrotów i znaczeń
• gramatyka i rozmówki
• najlepsze wydanie dla szukających pracy

Słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki 3w1
Katarzyna Knapik, Marta Książkiewicz, Anna Lichacz, Anna Rabenda, Michał Sołtys

• 792 str., format A5
• Oprawa twarda, cena det. 34,99 zł 
• ISBN 978-83-7517-014-6, kod SKNI

• 90 000 haseł, zwrotów i znaczeń
• wydanie polecane przez nauczycieli 
• gramatyka niemiecka
• rozmówki niemiecko-polskie

Słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki 3w1 – 
wydanie kieszonkowe 
Katarzyna Knapik, Marta Książkiewicz, Anna Lichacz, Anna Rabenda, Michał Sołtys

• 512 str., format A6
• Oprawa miękka, cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-042-9, kod SKKMNI

• 40 000 haseł, zwrotów i znaczeń
• gramatyka niemiecka
• rozmówki niemiecko-polskie
• wydanie polecane  

przez nauczycieli

ROZMÓWKI

Rozmówki  
polsko-angielskie
Małgorzata Brożyna

• 296 str., format A6
• Oprawa miękka, cena det. 9,45 zł 
• ISBN 978-83-7517-187-7, kod ROA

• dla turystów
• dla wyjeżdżających do pracy
• uproszczona wymowa
• słowniczek

Słowniki języków obcych

• ZESTAW OBOWIĄZKOWY DLA KAŻDEGO UCZNIA • UPROSZCZONA WYMOWA • NAJSZERSZE WYDANIA
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Najlepsze w Polsce słowniki literackie dla młodzieży

• ZESTAW OBOWIĄZKOWY DLA KAŻDEGO UCZNIA • NAJNOWSZE REGUŁY I ZASADY ORTOGRAFICZNE  
• NAJSZERSZE WYDANIA
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literackich – liceum
Teresa Kosiek, Łucja Skrzypek, 
Agnieszka Nawrot, 
Gabriela Sętkowska-Steczek

• 448 str., format A5
• Oprawa twarda, cena det. 23,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-394-8, 

kod SKMO

Słownik pisarzy
Anna Popławska, Wojciech Rzehak, 
Gabriela Sętkowska-Steczek

• 440 str., format A5
• Oprawa twarda, cena det. 23,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-452-5,  

kod SKPI

Słownik symboli
Anna Popławska, Emilia Białek, 
Dorota Lech

• 312 str., format A5
• Oprawa twarda, cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-577-5,  

kod SKSY

Słownik terminów 
literackich
Anna Popławska, Piotr Szeląg, Kamil 
Kotowski

• 272 str., format A5
• Oprawa twarda, cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-395-5,  

kod SKTL

Słownik wyrazów 
bliskoznacznych
Anna Popławska, Weronika Kupiec

• 312 str., format A5
• Oprawa twarda, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-485-3,  

kod SKWB

Słownik wyrazów 
obcych
Anna Popławska, Ewa Paprocka, 
Mateusz Burzyński

• 408 str., format A5
• Oprawa twarda, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-641-3, 

kod SKWO

Słownik związków 
frazeologicznych
Wojciech Rzehak, Marzena Paw, 
Marcin Wawrzecki

• 256 str., format A5
• Oprawa twarda, cena det. 22,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-417-4,  

kod SKFR



ZAMIAST  
KOREPETYCJI

Wydawnictwo GREG od lat specjalizuje się 
w książkach, które pomagają uczniom w szkole. 

  Uczniowie potrzebujący szybko przypomnieć 
sobie lekturę i odświeżyć wiadomości  
znajdą niezbędną pomoc w seriach:  
Ściąga, Opracowania lektur i wierszy 
oraz Powtórka z literatury.

  Jednak nauka języka polskiego to nie tylko 
lektury i wiersze – dlatego w ofercie mamy 
także zbiory dyktand, które pomogą oswoić 
się z ortografią czy regułami gramatycznymi. 

  Jak pisać to książka z poradami 
i przykładami różnych form wypowiedzi oraz 
pism użytkowych.

  Dużą popularnością cieszą się również 
książki z serii Matematyka – korepetycje, 
pozwalające uczniom na prześledzenie 
rozwiązań zadań krok po kroku.
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• ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ • NAJPEŁNIEJSZE WYDANIE NA RYNKU 
• LEKTURY OBOWIĄZKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

LEKTURNIK – SERIA WYPISÓW SZKOLNYCH

Psie troski – lekturnik – wypisy szkolne
• 32 str., format B5
• Oprawa zeszytowa cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-8186-031-4, kod WTR

Lekturnik to wyjątkowa seria wypisów szkolnych stworzona z myślą 

o uczniach i nauczycielach. Każda książeczka zawiera materiały zwią-

zane z daną lekturą, napisane prostym, zrozumiałym językiem, a także 

propozycję scenariusza lekcji, będącego nieocenioną pomocą i inspi-

racją dla nauczycieli. 

Wnętrze skrywa m.in.:

• karty pracy z lekturą i ciekawostki związane z jej tematyką,

• plan wydarzeń,

• szeroko zarysowaną problematykę,

• odniesienia do innych lektur, filmów, dzieł sztuki itp.
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Opracowania lektur i wierszy to doskonale znana seria wydawnicza, ciesząca się niesłabnącą popularnością wśród 

kolejnych pokoleń uczniów. Zawiera ona opracowania tekstów omawianych w szkole (m.in. streszczenia, plany wydarzeń, 

charakterystyki bohaterów, interpretacje wierszy) i obejmuje zarówno lektury obowiązkowe, jak i uzupełniające. 

Wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu. 

Zbiory zostały uzupełnione i są zgodne z aktualną podstawą programową.

• ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ • NAJPEŁNIEJSZE WYDANIE NA RYNKU 
• LEKTURY OBOWIĄZKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

Opracowania lektur i wierszy – 
szkoła podstawowa – klasy 1–3
• 232 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 29,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-787-9, kod OPP13

• opracowane z myślą o najmłodszych  
wdrożenie do czytania i omawiania lektur

• zrozumiały język, bez trudnych terminów 

Opracowania lektur i wierszy – 
szkoła podstawowa – klasy 4–6
• 480 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 39,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-788-6, kod OPP46

• język dostosowany do młodych odbiorców
• omówienia lektur obowiązkowych i uzupełniających  
• pewniaki na teście!

Opracowania lektur i wierszy – 
szkoła podstawowa – klasy 7–8
• 376 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 39,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-789-3, kod OPP78

• omówienia wszystkich lektur
• analizy najczęściej omawianych wierszy
• zgodne z nową podstawą programową

ZGODNA 

Z NOWYM 

PROGRAMEM

ZGODNA 

Z NOWYM 

PROGRAMEM

ZGODNA 

Z NOWYM 

PROGRAMEM

OPRACOWANIA LEKTUR I WIERSZY
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• ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ • NAJPEŁNIEJSZE WYDANIE NA RYNKU 
• LEKTURY OBOWIĄZKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

Opracowania lektur i wierszy – 
liceum/technikum – klasy 1–4 
– PO REFORMIE
• 772 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 39,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-956-9, kod OPL14

• omówienia epok
• zakres całego liceum po reformie
• lektury obowiązkowe i uzupełniające
• streszczenia lektur
• interpretacje wierszy
• odpowiedzi na pytania z testów i sprawdzianów
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Ściąga – szkoła podstawowa –  
klasy 1–3
• 192 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 19,95 zł 
• ISBN: 978-83-7517-784-8, kod: SP13

• zgodna z nową podstawą programową
• omówienia obowiązkowych lektur i wierszy
• przygotowane we współpracy z doświadczonymi nauczycie-

lami i metodykami
• prosty i zrozumiały język 
• czytelny i przejrzysty układ treści

Ściąga – szkoła podstawowa –  
klasy 4–6
• 176 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 19,95 zł 
• ISBN: 978-83-7517-785-5, kod: SP46

• zgodna z nową podstawą programową
• streszczenia, plan wydarzeń, problematyka
• pewniaki na teście!
• kompleksowa i szybka pomoc edukacyjna
• mocne wsparcie przed odpowiedzią, klasówką, sprawdzia-

nem i przy wypracowaniu

Ściąga – szkoła podstawowa –  
klasy 7–8
• 144 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 19,95 zł 
• ISBN: 978-83-7517-786-2, kod: SP78

• zgodna z nową podstawą programową 
• dokładne omówienia wszystkich lektur
• pewniaki na teście!
• mocne wsparcie przed odpowiedzią, klasówką, sprawdzia-

nem i przy wypracowaniu
• szybka i łatwa nauka

ZGODNA 

Z NOWYM 

PROGRAMEM

ZGODNA 

Z NOWYM 

PROGRAMEM

ZGODNA 

Z NOWYM 

PROGRAMEM

• PEŁNE STRESZCZENIE, OMÓWIENIE ORAZ CHARAKTERYSTYKI BOHATERÓW W JEDNEJ KSIĄŻCE

Szkoła po reformie. Ściąga – język polski
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Ściąga – język polski

• ŚCIĄGA DLA SZKÓŁ ŚREDNICH PO REFORMIE • WSZYSTKIE LEKTURY OBOWIĄZKOWE
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I Ściąga – liceum, technikum – cz. 1 –  
PO REFORMIE
• 252 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 19,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-936-1, kod SPL1

• od Antyku po Oświecenie

Ściąga – liceum, technikum – cz. 2 –  
PO REFORMIE
• 152 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 19,95 zł 
• ISBN: 978-83-7517-935-4, kod: SPL2

• Romantyzm i Pozytywizm

Ściąga – liceum, technikum – cz. 3 –  
PO REFORMIE
• 148 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 19,95 zł 
• ISBN: 978-83-7517-934-7, kod: SPL3

• Młoda Polska i Dwudziestolecie Międzywojenne

Ściąga – liceum, technikum – cz. 4 –  
PO REFORMIE
• 224 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 19,95 zł 
• ISBN: 978-83-7517-783-1, kod: SPL4

• literatura wojny i okupacji

ZGODNA 

Z NOWYM 

PROGRAMEM

ZGODNA 

Z NOWYM 

PROGRAMEM

ZGODNA 

Z NOWYM 

PROGRAMEM

ZGODNA 

Z NOWYM 

PROGRAMEM
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• JEDYNE NA RYNKU DYKTANDA ROZWIĄZYWANE Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEZ UCZNIÓW
• ŁATWE DO KSEROWANIA

Dyktanda

Nowe dyktanda – szkoła 
podstawowa, klasy 1–3
• 160 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 16,55 zł 
• ISBN 978-83-7517-594-3, kod DY13

• zasady ortograficzne
• dyktanda do czytania dzieciom, perforo-

wane strony
• zabawne teksty o różnej skali trudności

Nowe dyktanda – szkoła 
podstawowa, klasy 4–6
• 180 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 16,55 zł 
• ISBN 978-83-7517-593-6, kod DY46

• zasady ortograficzne
• dyktanda do czytania dzieciom, perforo-

wane strony
• zabawne teksty o różnej skali trudności

Nowe dyktanda – szkoła 
podstawowa, klasy 7–8
• 184 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 16,55 zł 
• ISBN 978-83-7517-900-2, kod DY78

• zasady ortograficzne
• dyktanda do czytania dzieciom, perforo-

wane strony
• zabawne teksty o różnej skali trudności

Gotowe do dyktowania!



84

Dyktanda
D

Y
K

T
A

N
D

A

• JEDYNE NA RYNKU DYKTANDA ROZWIĄZYWANE Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEZ UCZNIÓW
• ŁATWE DO KSEROWANIA

Dyktanda z przysłowiami
• 32 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 4,45 zł 

Klasa 1
• ISBN 978-83-7517-400-7, kod DP1

• zostań mistrzem ortografii
• poznaj najciekawsze przysłowia
• dyktanda, krzyżówki, kolorowe rysunki

Klasa 2
• ISBN 978-83-7517-401-4, kod DP2

• do uzupełniania i pisania ze słuchu
• ortografia na szóstkę
• zabawne dyktanda, ciekawe krzyżówki

Klasa 3
• ISBN 978-83-7517-402-1, kod DP3

• dyktanda, krzyżówki, kolorowe rysunki
• polecane przez nauczycieli
• do uzupełniania i pisania ze słuchu

Klasa 4
• ISBN 978-83-7517-403-8, kod DP4

• zostań mistrzem ortografii
• poznaj najciekawsze przysłowia
• dyktanda, krzyżówki, kolorowe rysunki

Klasa 5
• ISBN 978-83-7517-404-5, kod DP5

• zabawne dyktanda, ciekawe krzyżówki
• do uzupełniania i pisania ze słuchu
• ortografia na szóstkę

Klasa 6
• ISBN 978-83-7517-405-2, kod DP6

• ortografia na szóstkę
• dyktanda, krzyżówki, kolorowe rysunki
• poznaj najciekawsze przysłowia

Klasa 7–8
• ISBN 978-83-7517-927-9, kod DP78

• dyktanda, krzyżówki, kolorowe rysunki
• do uzupełniania i pisania ze słuchu
• polecane przez nauczycieli
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• JEDYNE NA RYNKU DYKTANDA ROZWIĄZYWANE Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEZ UCZNIÓW
• ŁATWE DO KSEROWANIA

Dyktanda z humorem
• 32 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 7,90 zł 

Klasa 1
• ISBN 978-83-7517-413-7, kod DH1 • do uzupełniania i pisania ze słuchu

• ortografia na szóstkę
• polecane przez nauczycieli
• zabawne dyktanda, ciekawe 

krzyżówki utrwalające słówka 

Klasa 2
• ISBN 978-83-7517-414-4, kod DH2 • ortografia na wesoło

• polecane przez nauczycieli
• słowniczek wszystkich słówek 

z książki – do sprawdzania
• do uzupełniania i pisania ze słuchu

Klasa 3
• ISBN 978-83-7517-415-1, kod DH3 • krzyżówka do każdego dyktanda

• polecane przez nauczycieli
• zabawne dyktanda, ciekawe 

krzyżówki utrwalające słówka 
• ortografia na szóstkę

Klasa 4
• ISBN 978-83-7517-416-8, kod DH4 • polecane przez nauczycieli

• do uzupełniania i pisania ze słuchu
• ortografia na wesoło
• krzyżówka do każdego dyktanda

Klasa 5
• ISBN 978-83-7517-417-5, kod DH5 • ortografia na wesoło

• polecane przez nauczycieli
• słowniczek wszystkich słówek 

z książki – do sprawdzania
• do uzupełniania i pisania ze słuchu

Klasa 6
• ISBN 978-83-7517-418-2, kod DH6 • do uzupełniania i pisania ze słuchu

• ortografia na szóstkę
• polecane przez nauczycieli
• zabawne dyktanda, ciekawe 

krzyżówki utrwalające słówka 

Klasa 7–8
• ISBN 978-83-7517-923-1, kod DH78 • krzyżówka do każdego dyktanda

• polecane przez nauczycieli
• słowniczek wszystkich słówek 

z książki – do sprawdzania
• ortografia na wesoło
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• JEDYNE NA RYNKU DYKTANDA ROZWIĄZYWANE Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEZ UCZNIÓW
• ŁATWE DO KSEROWANIA

Radosne dyktanda
• 32 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 7,90 zł 

• ortografia na wesoło
• polecane przez nauczycieli
• krzyżówka do każdego dyktanda
• zachęcająca treść
• zabawne ilustracje
• dopasowane do wieku dziecka 

Klasa 1
• ISBN 978-83-7517-407-6, kod DR1

Klasa 2
• ISBN 978-83-7517-408-3, kod DR2

Klasa 3
• ISBN 978-83-7517-409-0, kod DR3

Klasa 4
• ISBN 978-83-7517-410-6, kod DR4

Klasa 5
• ISBN 978-83-7517-411-3, kod DR5

Klasa 6
• ISBN 978-83-7517-412-0, kod DR6

Klasa 7–8
• ISBN 978-83-7517-426-7, kod DR78
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• JEDYNE NA RYNKU DYKTANDA ROZWIĄZYWANE Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEZ UCZNIÓW
• ŁATWE DO KSEROWANIA

Ortografia na 6
• 144 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-611-6, kod ORT

• najlepszy przewodnik po zasadach ortografii
• rebusy, zagadki, krzyżówki oraz liczne ćwiczenia i ciekawe zadania
• gwarancja sukcesu w szkole

150 dyktand – szkoła podstawowa,  
klasy 4–6
• 104 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7327-562-1, kod DYP

• dla uczniów – do samodzielnych ćwiczeń
• dla nauczycieli – jako inspiracja do pracy

150 dyktand – szkoła podstawowa,  
klasy 7–8
• 104 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-899-9, kod DYP78

• przystępne wyjaśnienie reguł ortograficznych
• mini słowniczek podchwytliwych wyrazów

BESTSELLEROWE KSIĄŻKI – WSPARCIE DLA KAŻDEGO UCZNIA!

Jak pisać
• 224 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-265-2, kod JP

• opowiadania, rozprawki, opisy, 
recenzje, listy

• dokładne wskazówki teoretyczne
• przykłady i ćwiczenia

Gramatyka
• 172 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7327-105-0, kod GR

• omówienie zagadnień 
gramatycznych krok po kroku

• jasne przykłady, ciekawe ćwiczenia
• zbiór reguł gramatycznych – 

błyskawiczna powtórka
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• W 100% ZASTĄPI KOREPETYCJE • KROK PO KROKU WYJAŚNIONY KAŻDY TYP ZADANIA

Matematyka – korepetycje
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Seria Matematyka – korepetycje zawiera zarówno wiedzę teoretyczną: reguły, prawa, wzory, twierdzenia, definicje, jak 

i liczne zadania. Można tu znaleźć i zadania proste, standardowe, i te, z którymi uczniowie najczęściej mają kłopoty. Wy-

jątkowość tej serii polega na tym, iż każde zadanie posiada pełne rozwiązanie wraz z pełnym opisem każdego działania. 

Z tymi książkami uczeń poczuje się pewnie na każdej lekcji matematyki.

Matematyka – korepetycje – szkoła podstawowa
• pewniaki na teście!
• zadania z rozwiązaniami krok po kroku
• zadania takie jak na lekcjach, klasówkach, egzaminie
• zgodne z aktualną podstawą programową

klasa 4
• 144 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-885-2, kod SMP4

klasa 6
• 128 str., format A5
• Oprawa miękka 
• cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-893-7 
• kod SMP6

klasa 5
• 120 str., format A5
• Oprawa miękka
• cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-891-3 
• kod SMP5

klasa 7
• 184 str., format A5
• Oprawa miękka 
• cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-886-9 
• kod SMP7

klasa 8
• 176 str., format A5
• Oprawa miękka 
• cena det. 17,98 zł 
• ISBN 978-83-7517-884-5 
• kod SMP8
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Matematyka – korepetycje
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Matematyka – korepetycje – liceum, 
cz. 1 – PO REFORMIE
• 152 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 17,98 zł 
• ISBN: 978-83-7517-937-8, kod: SM1

• objaśnienia krok po kroku
• zadania z rozwiązaniami
• zamiast kosztownych korepetycji
• polecane przez najlepszych nauczycieli

Matematyka – korepetycje – liceum, 
cz. 2 – PO REFORMIE
• 140 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 17,98 zł 
• ISBN: 978-83-7517-938-5, kod: SM2

• zamiast kosztownych korepetycji 
• wszystkie zadania z rozwiązaniami
• pewniaki na teście!
• objaśnienia krok po kroku

Matematyka – korepetycje – liceum, 
cz. 3 – PO REFORMIE
• 100 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 17,98 zł 
• ISBN: 978-83-7517-949-1, kod: SM3

• wszystkie zadania z rozwiązaniami
• objaśnienia krok po kroku
• przydatne wzory i definicje
• zamiast kosztownych korepetycji

Matematyka – korepetycje – liceum, 
cz. 4 – PO REFORMIE
• 112 str., format B5
• Oprawa miękka, cena det. 14,99 zł 
• ISBN: 978-83-7517-957-6, kod: SM4

• zamiast kosztownych korepetycji
• zadania takie jak na testach i sprawdzianach
• rozwiązania krok po kroku

• W 100% ZASTĄPI KOREPETYCJE • KROK PO KROKU WYJAŚNIONY KAŻDY TYP ZADANIA
• NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
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• NAJPEŁNIEJSZE TABLICE W NAJNIŻSZEJ CENIE

Tablice przedmiotowe
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Tablice biologiczne
Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst

• 136 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-013-9, kod TAB 

Tablice chemiczne
Iwona Król

• 112 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-008-5, kod TAC

Tablice fizyczne 
z astronomią
Alicja Nawrot

• 64 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-017-7, kod TAF

Tablice geograficzne
Sławomir Jaszczuk

• 104 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 7,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-018-4, kod TAG

Tablice historyczne
Justyna Piekarczyk, Piotr Czerwiński

• 96 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-009-2, kod TAH

Tablice j. angielski
Jacek Paciorek, Małgorzata Dagmara 
Wyrwińska

• 104 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-011-5, kod TAA

Tablice j. niemiecki
Agnieszka Jaszczuk

• 104 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-012-2, kod TAN

Tablice matematyczne
Beata Prucnal, Piotr Gołąb, Piotr 
Kosowicz

• 88 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-010-8, kod TAM

Tablice język polski
Zespół redakcyjny Wydawnictwa GREG

• 96 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 9,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-907-1, kod TAP

• przejrzysty układ graficzny
• przystępnie podane wiadomości
• niezbędne informacje ujęte w tabelach

• zagadnienia wymagane w programie nauczania
• wydanie polecane przez nauczycieli
• niezbędne w szkole i w domu
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Tablice przedmiotowe

Tablice szkolne – język polski, historia, język 
angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka 
z astronomią, chemia, geografia, biologia
• 312 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 27,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-754-1, kod TS
• Oprawa miękka, cena det. 24,95 zł 
• ISBN 978-83-7517-753-4, kod TSM

• kompleksowe zestawienie tablic
• niezbędne w szkole i w domu
• wszystkie przedmioty w jednej  

książce
• jedyna taka pozycja na rynku  

wydawniczym

Tablice: matematyka, fizyka z astronomią, 
chemia, geografia, biologia 
• 504 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 39,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-280-5, kod TKAZS
• Oprawa miękka, cena det. 34,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-268-3, kod TAZS

• wszystkie przedmioty ścisłe
• całość materiału w jednej książce
• wzory, tabele, definicje
• najaktualniejsze dane i statystyki
• polecane przez najlepszych  

nauczycieli
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• NAJPEŁNIEJSZE TABLICE W NAJNIŻSZEJ CENIE
• POMYSŁ NA NAGRODY SZKOLNE
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Encyklopedie przedmiotowe
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Encyklopedia szkolna – język polski – 
szkoła podstawowa
• 880 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 68,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-668-0, kod EPP

• rzetelne opracowanie wszystkich lektur
• charakterystyki bohaterów
• terminy literackie, symbole
• omówienia epok: literatura, sztuka, filozofia
• postacie i wydarzenia historyczne

Encyklopedia szkolna – język polski – 
liceum
• 1016 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 68,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-666-6, kod EPL

• rzetelne opracowanie wszystkich lektur
• charakterystyki bohaterów
• terminy literackie, symbole
• omówienia epok: literatura, sztuka, filozofia
• postacie i wydarzenia historyczne

Encyklopedia szkolna – biologia
• 632 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 68,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-756-4, kod ESB

• kompendium wiedzy ze wszystkich działów 
• dokładne wyjaśnienia, przykłady, rysunki
• łatwe szukanie i sprawdzanie wiadomości
• grafika ułatwiająca rozumienie treści  

Encyklopedia szkolna – chemia
• 568 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 68,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-263-8, kod ESC

• jasny i łatwy do zapamiętania przekaz 
• najważniejsze wzory, reakcje, definicje
• język przystępny dla uczniów 
• pomoc w przygotowywaniu się do sprawdzianów,  

testów i matury 

• PIĘKNE I TRWAŁE WYDANIA SZKOLNYCH ENCYKLOPEDII
• IDEALNE NA NAGRODY DLA UCZNIÓW!
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Encyklopedie przedmiotowe
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Encyklopedia szkolna – fizyka 
z astronomią
• 512 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 68,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-210-2, kod ESF

• pierwsza tego rodzaju publikacja na rynku wydawnictw 
edukacyjnych 

• kompletne i rzetelne opracowanie wiedzy szkolnej  
z fizyki z elementami astronomii 

• wykresy, zestawienia, dodatek encyklopedyczny

Encyklopedia szkolna – geografia
• 680 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 68,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-754-0, kod ESG

• tabele, zdjęcia, wykresy, najnowsze dane liczbowe
• zagadnienia z geografii fizycznej,  

społeczno-ekonomicznej, kartografii
• pełen zakres wiadomości wymaganych w szkole 
• teksty łatwe do zapamiętania

Encyklopedia szkolna – historia
• 800 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 68,90 zł 
• ISBN 978-83-7327-782-3, kod ESH

• cała szkolna wiedza z historii w jednym miejscu 
• mapy, rysunki, objaśnienia terminów
• teksty łatwe do zapamiętania 
• ogromna pomoc w orientacji w gąszczu  

wydarzeń historycznych 

Encyklopedia szkolna – matematyka
• 440 str., format B5
• Oprawa twarda, cena det. 68,90 zł 
• ISBN 978-83-7517-015-3, kod ESM

• wszystkie twierdzenia, reguły, zasady i definicje  
w jednym miejscu

• zbiór wszystkich potrzebnych w praktyce informacji
• ułatwia i usprawnia naukę matematyki
• atrakcyjne wykresy, tabele, ilustracje

• PIĘKNE I TRWAŁE WYDANIA SZKOLNYCH ENCYKLOPEDII
• NIEZBĘDNE DLA KAŻDEGO UCZNIA!
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Wyszukaj interesujące 
Cię pozycje i kliknij 
„dodaj do koszyka”. 
Kontynuuj zakupy lub 
przejdź do koszyka.

Koszyk jest  
widoczny przez cały 
czas po prawej stronie 
ekranu. Gdy chcesz 
zakończyć zamówienie, 
kliknij „do kasy”.

Jeżeli zamawiasz książki dla instytucji 
edukacyjnej lub jesteś nauczycielem 
i kupujesz je dla siebie, po przejściu  
do kasy kliknij odpowiedni link po lewej 
stronie przycisku „dalej”, aby otrzymać 
należny Ci rabat.

Pamiętaj, że przy zamówieniach za kwotę 
minimum 100 zł (po uwzględnieniu 
ewentualnego rabatu) nie pobieramy opłaty 
za przesyłkę. Do zamówień o niższej wartości 
doliczamy opłatę za dostawę w wysokości 
19 złotych.

Książki zostaną wysłane 
kurierem lub do Paczkomatu – 
w zależności od preferowanej 
przez Ciebie formy dostawy. 
Dotrą w ciągu 1-4 dni 
roboczych.

Możesz zapłacić przy odbiorze 
lub przelewem online. 
Instytucje edukacyjne 
mogą skorzystać z płatności 
odroczonej. Jak szybko 

i wygodnie 
kupić książki 

Wydawnictwa 
GREG?

Wejdź na stronę  
www.greg.pl

Książki Wydawnictwa GREG są dostępne 
we wszystkich hurtowniach książek w Polsce. 

DYSTRYBUTOR:

mailto:gosia%40greg.pl?subject=
http://www.greg.pl
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