Katalog książek wydawnictwa
Nie od razu Kraków zbudowano
To przysłowie może być pomocne, gdy zaczynamy uczyć się języka obcego. Nauka języka to nie tylko chęci, niezbędne są także
odpowiednio opracowane materiały dopasowane do indywidualnych potrzeb uczącego się. Są one jak narzędzia dla fachowca, od ich
jakości zależą efekty naszego wysiłku. To one tworzą dla nas dobre podstawy. Tylko na stabilnych fundamentach zbudujesz znajomość
języka i szybko dotrzesz do upragnionego celu.

Granpok system to prosta, naturalna metoda
nauki.
Nasi klienci stawiają wymagania, a my tworzymy dla nich dobre książki.
Zapoznaj się z naszymi wydaniami. Jeśli masz uwagi na ich temat, podziel się
nimi z nami. Jeśli masz pomysł jak wydajniej się uczyć, napisz do nas, a na
pewno weźmiemy pod uwagę Twoje zdanie.
Nie jesteśmy jedyni, ale my respektujemy potrzebę uczących się
naturalną metodą
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Najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie i w swoją przyszłość
Znajomość języków obcych to inwestycja, która się opłaca. Umiejętność komunikacji to podstawa relacji międzyludzkich. Im lepiej potrafimy wypowiadać swoje
poglądy, myśli, potrzeby, uczucia, im większy mamy zasób słów, tym radzimy sobie łatwiej z wyzwaniami, jakie stawia przed nami życie niezależnie od sytuacji
czy okoliczności. Wiedza, którą dysponujemy jest bezcenna i daje nam możliwość wykorzystania wielu okazji, które przynosi nam życie. Każda nowa
umiejętność, jaką przyswajamy, przekłada się na jakość naszego życia, poziom naszych finansów, jakość naszej pracy.

Z nami nauka jest dziecinnie prosta!
Czy zastanawiałeś się, co by było, gdybyś mógł uczyć się tak szybko i łatwo jak na przykład wtedy, gdy byłeś dzieckiem? Jak szybko mógłbyś uczyć się
nowych języków? Z jaką prostotą i naturalnością mógłbyś przyswajać wiedzę? Stwierdzono, że w okresie, kiedy dziecko uczy się języka większą aktywność
wykazuje prawa półkula mózgowa. Jest ona utożsamiana z kreatywnością, obrazami, działaniem intuicyjnym, podświadomością oraz globalnym,
wielozmysłowym przyjmowaniem wiedzy.
Nauka języka obcego też może być prosta i przyjemna. Korzystając z faktu, że podświadomie przyjmujemy i utrwalamy o wiele więcej informacji niż robimy to
umysłem świadomym, szukamy wciąż nowych sposobów na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Metody nauki języka obcego wciąż ewoluują, w stronę
zwielokrotniania szybkości zapamiętywania i przyswajania nowych możliwości. Nasz program oferuje trwałe efekty, ponieważ bazuje na technikach nauki, które
znacząco przyspieszają zapamiętywanie nowych słówek. Dzięki wykorzystaniu elementów takich jak obraz, kolor i połączeniu ich z nagraniami audio z
wyraźną wymową nasza pamięć gromadzi informacje szybciej i trwale je kojarzy. Uczymy się poprzez zapamiętywanie obrazów (wzrokowo), zapamiętywanie
dźwięków, brzmienia (słuchowo), wykonując ćwiczenia polegające na wpisywaniu (uczuciowo). Jest to zapamiętywanie kompleksowe.

Kto jeszcze chce uczyć się szybciej? Zależy ci na czasie? A może dosyć już masz przestarzałych metod nauczania, które nie
spełniają twoich oczekiwań?
Większość dorosłych, którzy mają już doświadczenia w kwestii nauki języków, nie wierzy, że nauka języka obcego może być przyjemna, prosta i skuteczna. My
stwarzamy taką możliwość. Z naszą pomocą uczysz się bez wysiłku i szybko zauważasz efekty!

I jak ułatwić sobie naukę języka obcego?
Dostępny w naszej ofercie słownik ilustrowany jest wynikiem obserwacji procesu uczenia się języków obcych przez dorosłych. Powstał z myślą o potrzebach
tych, którzy chcą się uczyć efektywnie i naturalnie, a jednocześnie tak, by nie tracić cennego czasu. Sięgamy po nowe rozwiązania, które są odpowiedzią na
państwa oczekiwania.
Kolory mają wpływ na nasze życie, bowiem toczy się ono wśród kolorów. Choć nie uświadamiamy sobie tego, nasza fizyczna i psychiczna kondycja
uzależniona jest od oświetlenia i otaczających nas kolorów.
W książce używam czerwonego koloru. To barwa żywiołu ognia. Dlaczego? Kolor czerwony jest utożsamiany z podstawowymi instynktami, aktywnością, siłą,
odwagą, chęcią do walki. Pobudza on nasz organizm i skłania do entuzjastycznego działania, a tego przede wszystkim potrzebujemy, ucząc się obcego języka.
Kiedy otaczamy się czerwienią nasz puls przyśpiesza, napięcie naszych mięśni wzrasta, podobnie jak poziom adrenaliny we krwi, oddech jest lekko
przyśpieszony, umysł jest dotleniony i wypoczęty. Wszystko to zwiększa nasze możliwości przyswajania wiedzy. Pracujemy wydajniej, jesteśmy bardziej
skoncentrowani, otwarci, pełni entuzjazmu, uczymy się z pasją.
Nie bez przyczyny rękawice bokserskie mają czerwony kolor. Ten kolor stymuluje nas do wysiłku, pobudza nasz apetyt na sukces. Tym sukcesem jest szybka
nauka obcego języka. Osoby lubiące czerwony kolor są dynamiczne, energiczne, skłonne do działania, lubią ryzyko, nowe wyzwania, są bardziej
zmotywowane i skoncentrowane na realizacji wyznaczonych celów.
Oko ludzkie potrzebuje tylko 0,02s by zauważyć czerwień. I aż 3 razy więcej, by zauważyć kolor niebieski. Stąd wszystkie ostrzegawcze znaki drogowe mają
czerwony kolor. Szybka reakcja na czerwień, to pozytywny stres przyczyniający się do wzmocnienia koncentracji i uwagi. Kolor czerwony podświadomie
kojarzy się z aktywnością, pieniędzmi, dodaje nam energii i chęci do wzmożonego działania.
Słownik obrazkowy to trochę inny sposób nauki słownictwa. Do książki dołączona jest płyta CD. Nagrania są powolne i wyraźne – ćwiczenie wymowy jest
bezstresowe. Nasz umysł ma wystarczająco dużo czasu by zarejestrować usłyszane słowo i przyswoić je. Naturalna, wyraźna wymowa lektora, daje gwarancję
prawidłowego opanowania materiału.
Słuchając nagrań mamy wystarczająco dużo czasu na podpisywanie rysunków, co pozwala na lepsze utrwalenie informacji, jest jednocześnie doskonałą
okazją do przyswojenia nowej pisowni.
Połączenie języka mówionego i pisanego oraz asocjacja z rysunkami, nie tylko przyśpiesza proces zapamiętywania, ale sprawia, że przechowujemy w pamięci
przyswajaną wiedzę dłużej i łatwiej ją odtwarzamy. Podczas nauki budujemy własny ciąg skojarzeń. Dopasowujemy słyszane słowa do obrazu, dzięki czemu
zwiększamy skalę rozumienia języka mówionego. Usłyszane słowo będzie kojarzyć się nam z przedmiotem, a nie tylko z szeregiem liter, nie tłumaczymy go na
język ojczysty.
Do książek dołączona jest wkładka z czerwonej folii. Zakrywając tekst folią możemy ćwiczyć rozumienie języka mówionego. Więcej o metodzie, oraz jak
efektywnie korzystać ze słownika przeczytacie Państwo we wstępie słownika.
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Język angielski
Angielski od podstaw część 1 autor: Teresa Jaskólska Schothuis
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 500 podstawowych słów dotyczących
codziennego życia. Każde słowo jest zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Popatrz, wysłuchaj, przeczytaj, napisz i powiedz. Na końcu książki alfabetyczny spis
słownictwa.
Format: A5
ISBN książka: 83-89548-16-x
ISBN CD audio: 83-89548-17-8
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)

Angielski od podstaw część 3 autor: Teresa Jaskólska Schothuis
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 550 podstawowych słów dotyczących pracy
związanej z budownictwem. Każde słowo jest zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Popatrz, wysłuchaj, przeczytaj, napisz i powiedz. Na końcu książki alfabetyczny spis
słownictwa.
Format: A5
ISBN książka: 978-83-60896-04-4
ISBN CD audio: 978-83-60896-05-1
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)

Angielski od podstaw część 4 autor: Teresa Jaskólska Schothuis
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 540 podstawowych słów dotyczących pracy
między innymi w szklarniach, przy zbiorach na plantacjach, w ogrodnictwie, itd. Każde słowo jest
zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Na końcu książki alfabetyczny spis słownictwa. Format: A5
ISBN książka: 83-89548-32-1
ISBN CD audio: 83-89548-33-x
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)
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Język niemiecki
Niemiecki od podstaw część 1 autor: Teresa Jaskólska Schothuis
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 500 podstawowych słów dotyczących
codziennego życia. Każde słowo jest zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Popatrz, wysłuchaj, przeczytaj, napisz i powiedz. Na końcu książki alfabetyczny spis
słownictwa.
Format: A5
ISBN książka: 83-89548-14-3
ISBN CD audio: 83-89548-15-1
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)

Podręczna gramatyka niemiecka autor: Marek Żurek

To nowatorskie opracowanie przedstawia jasno i obrazowo skomplikowane reguły gramatyczne. Mnóstwo
tłumaczonych przykładów dodatkowo uzmysławia uczącemu się różnice strukturalne między gramatyką
polską a niemiecką. Dlatego nauka jest szybka i efektywna. Najważniejsze reguły wydrukowane są w
kolorze niebieskim, co powoduje szybsze ich odszukiwanie.
Materiał gramatyczny zawarty w książce pokrywa się z programem nauczania w szkołach i na prywatnych
kursach, na poziomach dla początkujących i średnio zaawansowanych.
Książka zawiera pełną tabelę odmiany 125 czasowników nieregularnych.
Dodatkowo gratis płyta CD z przykładami czytanymi przez niemieckich lektorów.
ISBN 83-85403-99-x
Cena katalogowa brutto książki: 28.50 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 4.49 zł (w tym VAT 22% - 0.81 zł)

Język niderlandzki
Niderlandzki od podstaw część 1 autor: Teresa Jaskólska Schothuis
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 500 podstawowych słów dotyczących
codziennego życia. Każde słowo jest zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Popatrz, wysłuchaj, przeczytaj, napisz i powiedz. Na końcu książki alfabetyczny spis
słownictwa.
Format: A5
ISBN książka: 978-83-60896-20-4
ISBN CD audio: 978-83-60896-21-1
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)
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Niderlandzki od podstaw część 3 autor: Teresa Jaskólska Schothuis, A. van
Ekeren Krawczyk
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 550 podstawowych słów dotyczących pracy
związanej z budownictwem. Każde słowo jest zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Popatrz, wysłuchaj, przeczytaj, napisz i powiedz. Na końcu książki alfabetyczny spis
słownictwa.
Format: A5
ISBN książka: 978-83-60896-00-6
ISBN CD audio: 978-83-60896-01-3
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)

Niderlandzki od podstaw część 4 autor: Teresa Jaskólska Schothuis
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 540 podstawowych słów dotyczących pracy
między innymi w szklarniach, przy zbiorach na plantacjach, w ogrodnictwie, itd. Każde słowo jest
zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Na końcu książki alfabetyczny spis słownictwa. Format: A5
ISBN książka: 83-89548-28-3
ISBN CD audio: 83-89548-29-1
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)

Niderlandzki krok po kroku autor: Agata van Ekeren Krawczyk
Poziom A1
Dla początkujących. Książka składa się z 11 rozdziałów, które tematyką nawiązują do życia i
pracy w Holandii. Ponadto zawiera ćwiczenia z kluczem odpowiedzi. Przeznaczona dla uczących
się samodzielnie jak i pod kierunkiem nauczyciela.
Ponadto zawiera płytę CD z nagranymi przez lektorów, w ich języku ojczystym, słownictwem i
tekstami.
Powolna wymowa.
Format A4
ISBN książka: 978-83-60896-14-3
ISBN CD audio: 978-83-60896-15-0
Cena katalogowa brutto książki: 42.00 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 4.49 zł (w tym VAT 22% - 0.81 zł)
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Niderlandzki drugi krok autor: Agata van Ekeren Krawczyk
Poziom A2 – B1
Dla lekko zaawansowanych. Książka zawiera 8 rozdziałów. Tematy rozdziałów nawiązują do życia
i pracy w Holandii. Dużo ćwiczeń z kluczem. Dla uczących się samodzielnie jak i pod kierunkiem
nauczyciela.
Ponadto zawiera płytę CD z nagranymi przez lektorów, w ich języku ojczystym, słownictwem i
tekstami.
Format A4
ISBN książka: 978-83-60896-12-9
ISBN CD audio: 978-83-60896-13-6
Cena katalogowa brutto książki: 45.00 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 4.49 zł (w tym VAT 22% - 0.81 zł)

Gramatyka języka niderlandzkiego krok po kroku. A1-B2
autor: Agata van Ekeren Krawczyk
Gramatyka języka niderlandzkiego krok po kroku A1-B2:
- dla początkujących i zaawansowanych;
- przystępne objaśnienia;
- wiele praktycznych przykładów;
- ćwiczenia na różnych poziomach;
- klucz do ćwiczeń i testów
- utrwala i poszerza wiadomości nawiązując do podręczników Niderlandzki krok po kroku oraz
Niderlandzki drugi krok.
Przeznaczona jest i dla osób, które dopiero zaczynają się uczyć języka niderlandzkiego jak i dla osób,
które dość dobrze znają język niderlandzki, ale ciągle jeszcze robią błędy. Przystępne objaśnienia, wiele
przykładów i praktyczne ćwiczenia!
Format A4
ISBN: 978-83-60896-22-8
Cena katalogowa brutto książki: 40.00 zł (VAT 0%)

Zapowiedź – planowane rozpoczęcie sprzedaży w połowie sierpnia 2008 roku!
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Język norweski
Norweski od podstaw część 1 autor: Teresa Jaskólska Schothuis
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 500 podstawowych słów dotyczących
codziennego życia. Każde słowo jest zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Popatrz, wysłuchaj, przeczytaj, napisz i powiedz. Na końcu książki alfabetyczny spis
słownictwa.
Format: A5
ISBN książka: 978-83-60896-18-1
ISBN CD audio: 978-83-60896-19-8
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)

Norweski od podstaw część 3 autor: Teresa Jaskólska Schothuis
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 550 podstawowych słów dotyczących pracy
związanej z budownictwem. Każde słowo jest zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Popatrz, wysłuchaj, przeczytaj, napisz i powiedz. Na końcu książki alfabetyczny spis
słownictwa.
Format: A5
ISBN książka: 978-83-60896-02-0
ISBN CD audio: 978-83-60896-03-7
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)

Norweski od podstaw część 4 autor: Teresa Jaskólska Schothuis
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 540 podstawowych słów dotyczących pracy
między innymi w szklarniach, przy zbiorach na plantacjach, w ogrodnictwie, itd. Każde słowo jest
zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Na końcu książki alfabetyczny spis słownictwa.
Format: A5
ISBN książka: 978-83-60896-08-2
ISBN CD audio:978-83-60896-09-9
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)
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Język szwedzki
Szwedzki od podstaw część 1 autor: Teresa Jaskólska Schothuis
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 500 podstawowych słów dotyczących
codziennego życia. Każde słowo jest zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Popatrz, wysłuchaj, przeczytaj, napisz i powiedz. Na końcu książki alfabetyczny spis
słownictwa.
Format: A5
ISBN książka: 978-83-60896-16-7
ISBN CD audio: 978-83-60896-17-4
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)

Szwedzki od podstaw część 3 autor: Teresa Jaskólska Schothuis
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 550 podstawowych słów dotyczących pracy
związanej z budownictwem. Każde słowo jest zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Popatrz, wysłuchaj, przeczytaj, napisz i powiedz. Na końcu książki alfabetyczny spis
słownictwa.
Format: A5
ISBN książka: 978-83-60896-06-8
ISBN CD audio: 978-83-60896-07-5
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)

Szwedzki od podstaw część 4 autor: Teresa Jaskólska Schothuis
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 540 podstawowych słów dotyczących pracy
między innymi w szklarniach, przy zbiorach na plantacjach, w ogrodnictwie, itd. Każde słowo jest
zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Na końcu książki alfabetyczny spis słownictwa. Format: A5
ISBN książka: 978-83-60896-10-5
ISBN CD audio: 978-83-60896-11-2
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)

Język hiszpański
Hiszpański od podstaw część 1 autor: Teresa Jaskólska Schothuis
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 500 podstawowych słów dotyczących
codziennego życia. Każde słowo jest zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Popatrz, wysłuchaj, przeczytaj, napisz i powiedz. Na końcu książki alfabetyczny spis
słownictwa.
Format: A5
ISBN książka: 83-89548-20-8
ISBN CD audio: 83-89548-21-6
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)
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Hiszpański od podstaw część 4 autor: Teresa Jaskólska Schothuis
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 540 podstawowych słów dotyczących pracy
między innymi w szklarniach, przy zbiorach na plantacjach, w ogrodnictwie, itd. Każde słowo jest
zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Na końcu książki alfabetyczny spis słownictwa. Format: A5
ISBN książka: 83-89548-20-5
ISBN CD audio: 83-89548-31-3
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)

Pozostałe języki
Duński od podstaw część 1 autor: Teresa Jaskólska Schothuis
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 500 podstawowych słów dotyczących
codziennego życia. Każde słowo jest zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Popatrz, wysłuchaj, przeczytaj, napisz i powiedz. Na końcu książki alfabetyczny spis
słownictwa.
Format: A5
ISBN książka: 83-89548-26-7
ISBN CD audio: 83-89548-27-5
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)

Francuski od podstaw część 1 autor: Teresa Jaskólska Schothuis
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 500 podstawowych słów dotyczących
codziennego życia. Każde słowo jest zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Popatrz, wysłuchaj, przeczytaj, napisz i powiedz. Na końcu książki alfabetyczny spis
słownictwa.
Format: A5
ISBN książka: 83-89548-24-0
ISBN CD audio: 83-89548-25-9
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)

Włoski od podstaw część 1 autor: Teresa Jaskólska Schothuis
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 500 podstawowych słów dotyczących
codziennego życia. Każde słowo jest zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Popatrz, wysłuchaj, przeczytaj, napisz i powiedz. Na końcu książki alfabetyczny spis
słownictwa.
Format: A5
ISBN książka: 83-89548-14-3
ISBN CD audio: 83-89548-15-1
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)
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Włoski od podstaw część 4 autor: Teresa Jaskólska Schothuis
Dwukolorowy ilustrowany słownik zawiera około 540 podstawowych słów dotyczących pracy
między innymi w szklarniach, przy zbiorach na plantacjach, w ogrodnictwie, itd. Każde słowo jest
zilustrowane.
Zawiera CD audio. Słownictwo nagrane jest przez lektorów w ich ojczystym języku. Powolna
wymowa. Na końcu książki alfabetyczny spis słownictwa. Format: A5
ISBN książka: 83-89548-34-8
ISBN CD audio: 83-89548-35-6
Cena katalogowa brutto książki: 25.40 zł (VAT 0%)
Cena katalogowa brutto płyty CD: 6.10 zł (w tym VAT 22% - 1.10 zł)

Zamówienia/Orders
Językowa Księgarnia Poltax.waw.pl jest oficjalnym dystrybutorem wydawnictwa GranpokSystem. Dzięki temu posiadamy możliwość udzielania atrakcyjnych rabatów dla księgarni,
szkół językowych w kraju i za granicą, bibliotek, firm i instytucji oraz odbiorców
indywidualnych. Zapraszamy do współpracy.
Więcej informacji pod numerem telefonu 0 22 632 38 38.
Zamówienia można składać telefonicznie, faksem, e-mailem oraz poprzez stronę
internetową księgarni: www.ksiegarnia.poltax.waw.pl lub z wykorzystaniem załączonego
na ostatniej stronie tego katalogu formularza zamówienia hurtowego.

Dane adresowe księgarni
Językowa Księgarnia Poltax.waw.pl
ul. Obozowa 82a/17
Tel./fax +48 22 632 38 38
ksiegarnia@poltax.waw.pl
pn.-pt. 9.00 – 18.00
(w soboty nieczynne)
Więcej informacji oraz oferty specjalne znajdziesz na stronie:

www.ksiegarnia.poltax.waw.pl
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