
 filmy do każdej lekcji

aplikacja na telefon, w której szybko odtworzysz filmy i audio

rozbudowany Zeszyt ćwiczeń, w kolorze

Podręcznik nauczyciela z dodatkowymi planszami i grami oraz

płytą DVD Video

Strefa Nauczyciela   

Sprawdzona i ze świetnymi recenzjami seria HURRA!!! 

teraz jeszcze lepsza, w nowej, zaktualizowanej odsłonie. 

NOWOŚĆ!
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20 rozdziałów zaplanowanych na 120
jednostek lekcyjnych 
transkrypcja tekstów nagrań Audio i Video
płyta MP3 z nagraniami do każdej lekcji
kod do pobierania plików online
NOWOŚĆ! Filmy video do każdej lekcji
NOWOŚĆ! nagrania Audio i Video dostępne
w aplikacji PROLOG Augmented App
(bezpłatnie w Google Play i App Store)
tematyka związana z życiem codziennym
teksty autentyczne i wzorowane na
autentycznych
liczne i różnorodne ćwiczenia rozwijające
sprawności: mówienie, pisanie, czytanie i
rozumienie ze słuchu
atrakcyjne zadania językowe: krzyżówki,
quizy, ćwiczenia i inne
bogaty materiał ilustracyjny prezentujący
współczesną Polskę
podręcznik studenta przewidziany do pracy
pod kierunkiem nauczyciela
materiał spełniający standardowe
wymagania egzaminacyjne Państwowej
Komisji Poświadczania Znajomości Języka 
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zawiera ćwiczenia gramatyczne oraz leksykalne
wspomagające aktywne opanowanie
słownictwa, a w efekcie swobodną komunikację 
klucz z rozwiązaniami ćwiczeń
transkrypcja tekstów nagrań
płyta MP3 z nagraniami do każdej lekcji
kod do pobierania plików online
NOWOŚĆ! lista nowych słów i zwrotów w
każdej lekcji
NOWOŚĆ! wszystkie nagrania Audio dostępne
w aplikacji PROLOG Augmented App
(bezpłatnie w Google Play i App Store)
zeszyt ćwiczeń pozwalający na samodzielną
pracę z materiałem leksykalnym i
gramatycznym zawartym w podręczniku
studenta "Po Polsku 1"
materiał spełniający standardowe
wymagania egzaminacyjne Państwowej
Komisji Poświadczania Znajomości Języka 
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