
Wybierz najlepsze podręczniki
Na najbliższy rok szkolny przygotowaliśmy wiele pomocy 

multimedialnych zarówno do zakresu rozszerzonego  
jak i podstawowego

Wszyscy  

nauczyciele 

uczący  

z naszych serii 

otrzymają 

kalendarz 

nauczyciela

na rok szkolny 

2013/2014!

GeoGrafia dla 
maturzysty

Czas na GeoGrafię tylko GeoGrafia nasz Świat

podręcznik X X X X

niezbędnik maturzysty X

zeszyt ćwiczeń X X X X

niezbędnik nauczyciela X X X X

niezbędnik nauczyciela cz. 2 X X

atlas – zakrez podstawowy X X X

atlas – zakres rozszerzony X

interaktyWny katalog zasobóW edukacyjnych
 ■ Generator testów
 ■ Prace domowe, które sprawdzą się same
 ■ Możliwość tworzenia e-klas

Zobacz na www.wszpwn.com.pl



DEKLARACJA wyboru podręczników Wydawnictwa Szkolnego PWN w roku szkolnym 2013/2014 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

tytuł SERii

KLASA i KLASA ii KLASA iii Moi uCzNioWiE 
bęDą KoRzyStAć  

z zESzytu 
ćWiCzEń

bęDę  
uCzyć

LiCzbA  
uCzNióW

bęDę  
uCzyć

LiCzbA  
uCzNióW

bęDę  
uCzyć

LiCzbA  
uCzNióW

Czas na geografię. Zakres podstawowy Tak Tak

Tylko geografia. Zakres podstawowy Tak Tak

Nasz świat. Zakres podstawowy Tak Tak

Geografia dla maturzysty. Zakres rozszerzony Tak Tak Tak Tak

Przedsiębiorczość na czasie Tak Tak Tak Tak

Bez paniki! (edukacja dla bezpieczeństwa) Tak Tak Tak Tak

Informatyka nie tylko dla uczniów. Zakres rozszerzony Tak Tak Tak

Informatyka w ćwiczeniach. Zakres podstawowy Tak

Informatyka nie tylko dla uczniów. Zakres podstawowy Tak

Historia. Wiek XX. Zakres podstawowy Tak

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy Tak

ośWiADCzAM, żE Moi uCzNioWiE bęDą KoRzyStAć z WyżEJ WyMiENioNyCh PoDRęCzNiKóW  W RoKu SzKoLNyM 2013/2014.

................................................................................................. .................................................................................................
 MIejsCoWość I daTa PodPIs

W roku szkolnym 2012/2013 uczyłam/em z podręcznika
tytuł serii: Wydawca:

tytuł serii: Wydawca:

tytuł serii: Wydawca:

ośWiADCzENiE DyREKtoRA SzKoły: PotWiERDzAM WybóR NAuCzyCiELA

 Podpis dyrektora szkoły Pieczątka szkoły

DANE NAuCzyCiELA PRoSiMy o WyPEłNiENiE DRuKoWANyMi LitERAMi

Imię Nazwisko

Ulica nr m.

Kod pocztowy – Miejscowość

Telefon kom. Telefon stacjonarny

e-mail nauczyciela*
* Podanie adresu e-mail umożliwi Pani/ Panu uzyskanie dostępu do platformy edukacyjnej.

DANE SzKoły PRoSiMy o WyPEłNiENiE DRuKoWANyMi LitERAMi

Nazwa szkoły

Ulica nr

Kod pocztowy – Miejscowość

Województwo Powiat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo szkolne PWN sp. z o.o. w Warszawie, ul. G. daimlera 2 oraz podmioty z nim powiązane. Zostałem/am poinformowany/a 
o tym, iż przetwarzanie moich danych osobowych będzie mieć miejsce w celach marketingowych, a w szczególności w celu dostarczenia mi materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących 
działalności i oferty handlowej Wsz PWN sp. z o.o. w Warszawie i podmiotów z nim powiązanych. oświadczam także, że zostałem/am poinformowany/a, iż przysługuje mi prawo do wglądu do 
moich danych i żądania ich poprawiania, uzupełniania lub zaprzestania ich przetwarzania.

................................................................................................. .................................................................................................
 MIejsCoWość I daTa PodPIs

Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych przez Wydawnictwo szkolne PWN sp. z o.o. w Warszawie, ul. G. daimlera 2, na podany przeze mnie wyżej adres e-mail 
oraz numer telefonu komórkowego, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). oświadczam, że zostałem/am 
poinformowany/a, że zgoda może być w każdym czasie odwołana.

................................................................................................. .................................................................................................
 MIejsCoWość I daTa PodPIs

deklarację prześlij na adres: ul. G. daimlera 2, 02-460 Warszawa, z dopiskiem „deKLaRaCja” lub faksem: 22 695 48 06, 22 695 48 36 lub mailem: deklaracje@wszpwn.com.pl

Sp. z o.o.Kod


