Matura 2018. Repetytorium. Biologia. Zakres
rozszerzony. ZDASZ.TO
Ściąganie książek pdf

Andrzej Błauż, Bożena Gąsińska, Agnieszka Grzelak, Lilianna
Hoppe, Błażej Rychlik, Anna Sternicka, Marek Szumacher, Mariusz
Żuberek
Matura 2018. Repetytorium. Biologia. Zakres rozszerzony. ZDASZ.TO Andrzej Błauż, Bożena Gąsińska,
Agnieszka Grzelak, Lilianna Hoppe, Błażej Rychlik, Anna Sternicka, Marek Szumacher, Mariusz Żuberek
pobierz PDF
Repetytorium ZDASZ.TO do biologii – książka i bezpłatny kurs online – to najlepsza tego typu publikacja
na rynku. Zawiera komplet informacji wymaganych na maturze 2018 w zakresie rozszerzonym: teorię,
zadania, arkusze z kluczem odpowiedzi; znajduje się tu także system inteligentnych powtórek.
Publikacja uwzględnia wszystkie aktualne zmiany w wymaganiach i zasadach egzaminu maturalnego
zgodnie z zapisami w informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Repetytorium to 5 kroków do sukcesu na maturze:
Testy, dzięki którym można sprawdzić wiedzę na początku nauki.
Treści w formie wygodnych powtórek.
2.
3.
Ponad 1400 zadań typu egzaminacyjnego z odpowiedziami.
Sprawdziany do każdego działu.
4.
Arkusze maturalne z kluczem odpowiedzi – przygotowane na podstawie arkuszy Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej.
1.

5.

Repetytorium ZDASZ.TO opracowali doświadczeni eksperci WSiP. Zagadnienia egzaminacyjne są
przedstawione w zwięzły, przejrzysty sposób z wykorzystaniem licznych tabel, schematów i ilustracji, które
ułatwiają powtórki. Zadania, wzorowane na tych, które zamieszczono w zestawach Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej pozwalają sprawdzić wszystkie umiejętności wymagane na maturze.
Poznaj repetytorium>> Poznaj repetytorium>>
Razem z książką maturzysta otrzymuje pełny dostęp do integralnego kursu online w serwisie www.zdasz.to,
w którym znajdzie jeszcze więcej zadań, przykładów, sprawdzianów i arkuszy, a także będzie mógł
przeprowadzić symulację matury.

Dzięki połączeniu tradycyjnego repetytorium z kursem online na www.zdasz.to każdy może wybrać
najwygodniejszą dla siebie formę nauki, czyli książkę albo telefon komórkowy, tablet lub komputer.

Aby rozpocząć kurs online w serwisie www.zdasz.to wystarczy:

2.

1.
wejść na stronę www.zdasz.to,
wpisać kod z wszywki, która znajduje się w środku repetytorium.

Repetytoria ZDASZ.TO gwarantują bardzo dobre przygotowanie do matury. W roku szkolnym 2014/2015
skorzystało z nich ponad 80 tys. maturzystów.

Wszystkie książki. 30 dniowy okres próbny

Pobierz książkę pdf, księga pdf, książka pdf.

