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„Cogito” 

Miesięcznik społeczno-edukacyjny dla licealistów i uczniów technikum. 

Uznana marka na rynku, niezbędnik każdego maturzysty. Ukazuje się od 1994 roku. 

Znajdź pomysł na siebie! 

Pomagamy zdać maturę, dostać się na studia i zaplanować dorosłe życie. 

Informujemy o kierunkach, uczelniach i różnych ścieżkach kariery zawodowej. 

Publikujemy porady dotyczące dalszych etapów kształcenia i testy predyspozycji 

zawodowych. 

Inspirujemy do działania, odkrywania własnych pasji. 

Dajemy szansę na debiut literacki i dziennikarski uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Gwarantujemy ciekawe artykuły, przydatne informacje i rozrywkę na najwyższym poziomie!  

W każdym numerze: 

 arkusze maturalne wraz z komentarzem oraz materiały pomocne w przygotowaniu do 

egzaminu dojrzałości, w tym opracowania wierszy i lektur szkolnych, 

 informacje ze świata liceum i szkoły wyższej, 

 porady dotyczące wyboru studiów, 

 ciekawe artykuły o problemach współczesnej młodzieży, 

 prezentacja dobrej, ambitnej kultury, 

 twórczość literacka młodych. 

http://cogito.com.pl/reklama 
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English Matters stanowi pomost między podręcznikowymi czytankami a oryginalną anglojęzyczną 

prasą. Pomaga w zrozumieniu anglojęzycznego świata - zarówno w aspekcie języka jak i kultury. 

Dla kogo: 

Dla wszystkich, którzy chcą znać angielski. Dla osób uczących się samodzielnie oraz na kursach - jako 

uzupełnienie i poszerzenie programu. Dla osób, które uczyły się angielskiego w przeszłości i chcą 

odświeżyć swoje językowe umiejętności. Dla nauczycieli i lektorów jako materiał urozmaicający 

zajęcia.  

 

Co w środku: 

Artykuły w języku angielskim. Obok każdego artykułu przetłumaczone na język polski słówka/zwroty. 

Zapis fonetyczny trudniejszych do wymowy słów. 

Przy wybranych artykułach kody, dzięki którym można odsłuchać nagrań artykułów (możliwe jest 

również pobranie nagrań w formie plików MP3). 
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Deutsch Aktuell to dwumiesięcznik tworzony specjalnie dla wszystkich zainteresowanych nauką 

języka niemieckiego. Jego treść stanowią różnorodne artykuły ilustrowane kolorowym materiałem 

zdjęciowym. 

Przyjemne uzupełnienie nauki  

Każdy numer dostarcza wielu interesujących tekstów mogących służyć zarówno do samodzielnej 

nauki, jak i pracy w grupie, z nauczycielem.  

Słownictwo do każdego tekstu  

Magazyn jest ciekawym urozmaiceniem nauki języka niemieckiego na poziomie średnio 

zaawansowanym i zaawansowanym. Może być pomocny zarówno osobom, które uczą się w sposób 

systematyczny. Słownictwo, które zostało opracowane do tekstów, czytelnik nie musi korzystać ze 

słownika, a zaoszczędzony czas może przeznaczyć na naukę nowo poznanych słówek. 

 

 

 

 

 

 



GRUDZIEŃ 

 

Przyjazny poradnik znanego trenera - przewodnika  rozwoju osobistego. 

 

Jak w sytuacji kryzysowej znaleźć dobre strony i nowe satysfakcjonujące rozwiązania. Jak zyskać 

na kryzysie, zarówno w sensie globalnym, jak i zawodowym oraz osobistym. 

 

https://www.empik.com/kryzys-zmien-kryzys-w-zysk-bennewicz-

maciej,p1083969468,ksiazka-p 

 


