wiosna 2017
KATALOG
WYDAWNICZY

od Wydawcy
Szanowni Państwo!
Znów mamy wiosnę, a wiosna to czas porządków i wielkiego odświeżania. Nie tylko mieszkań –
także naszych planów, wiedzy oraz… FISZEK!
Dlatego, po pierwsze, zachęcamy wszystkich uczących się języków do sprawdzenia swoich
umiejętności (polecamy testy w Strefie Studenta na
fiszki.pl), wyznaczenia sobie konkretnych celów i zaplanowania nauki. O tym, jak to zrobić i dlaczego
warto, piszemy na naszym blogu.
Po drugie, zapraszamy do zapoznania się z naszymi nowościami – m.in. z kolejną częścią popularnej serii gier edukacyjnych dla dzieci. Teraz po
GRAJKI® mogą wreszcie sięgnąć także sześcioi siedmiolatki! Ponadto odświeżyliśmy naszą podróżniczą serię SURVIVAL, która w nowej, atrakcyjniejszej
odsłonie ukaże się wiosną jako Rozmówki i karty do
gry 2w1. Także i tutaj mamy nowości – od kwietnia
w ramach serii dostępne będą rozmówki norweskie
i polskie dla obcokrajowców.
Jak zawsze serdecznie zapraszamy na stronę
fiszki.pl, gdzie oprócz sklepu internetowego znajdą
Państwo blog, w którym nasze redaktorki Patrycja,
Martyna i Kasia oraz ich goście dzielą się praktyczną wiedzą na temat nauki, motywacji i samorozwoju
(blog.fiszki.pl).
Zespół FISZKI.pl

FISZKI® – z nami uczysz się kompleksowo!
początek nauki

■ STARTER

podstawowy

■ SŁOWNICTWO 1
■ SŁOWNICTWO 2
■ CZASOWNIKI
■ GRAMATYKA

średnio
zaawansowany

zaawansowany

rozszerzenia
tematyczne
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■ SŁOWNICTWO 3
■ SŁOWNICTWO 4
■ CZASOWNIKI
■ SŁOWNICTWO 5
■ SŁOWNICTWO 6
■ CZASOWNIKI
■ KONWERSACJE
■ PISZ PO…
■ BIZNES

pre-A1

A1
A2
A1/A2
A1/A2

B1
B2
B1/B2

C1
C2
C1/C2

FISZKI® PREMIUM

KARTONIKI
^^
^^
^^

grubsze i trwalsze
bardziej przejrzyste
z obrazkami do wybranych słów
numer
nagrania

czytelne hasła
z transkrypcją fonetyczną

praktyczne
przykłady użycia

komentarze gramatyczne

NAGRANIA
^^
^^
^^

^^
^^

obrazki do
wybranych słów

dostępne również osobno

do pobrania GRATIS
z funkcją SPELL wyświetlającą słówka
na ekranie odtwarzacza
w uniwersalnym formacie mp3

MEMOBOX®

^^

kategoria
tematyczna

dostępny również osobno

pudełko do nauki
w formie quizu
z praktycznym wieczkiem
pojemność:
1000 kartoników

PROGRAM PC
^^
^^
^^

możliwość nauki online
jednoczesne przeglądanie kartoników
i odsłuchiwanie nagrań
elektroniczny MEMOBOX®

ETUI
^^
^^

dostępne również osobno

trwałe i lekkie
pojemność: 40 kartoników

jeden produkt – wiele możliwości
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praktyczne dodatki
Sebastian Leitner – Naucz się uczyć
Przystępnie napisany poradnik, który szczegółowo omawia
metodę nauki za pomocą fiszek i kartoteki autodydaktycznej
(pudełka MEMOBOX®). Dzięki temu praktycznemu poradnikowi dowiesz się:
^^
^^
^^

jak trwale i skutecznie przyswajać wiedzę
w jaki sposób przygotowywać materiały do nauki
jak rozwinąć swoją inteligencję
ISBN 978-83-62937-58-5

Pudełka MEMOBOX®
Classic
Kartonowe pudełko MEMOBOX®, które możesz wykorzystać
do nauki nowego języka lub innego przedmiotu.
^^

+ 100 kartoników

^^

możliwość zamknięcia
pojemność: 1000 kartoników

nr art. 5907591927349

Croco
Plastikowe pudełko MEMOBOX® doskonale sprawdzi się
w podróży.
^^
^^

+ 100 kartoników

^^

praktyczna pokrywa, zamykana na zatrzask
pięć regulowanych przekładek
pojemność: 600 kartoników
nr art. 4012473998032

FISZKI® in blanco
Zestawy czystych kartoników, dzięki którym można samodzielnie tworzyć własne fiszki. Wymiary kartoników (7×5cm)
umożliwiają umieszczenie ich w oferowanych pudełkach do
nauki MEMOBOX®.
Dostępne w pakietach:
^^
^^
^^

1000 kartoników
300 kartoników
100 kartoników

nr art. 5907591927370
nr art. 5907591927363
nr art. 5907591927356

Etui
Etui to poręczne, plastikowe pudełeczko, dzięki któremu
możesz mieć wybrane fiszki zawsze przy sobie.
^^
^^

trwałe i lekkie
pojemność: 40 kartoników

nr art. 5907591927400

TRIO
TRIO to trójkolorowy zakreślacz w kształcie trójkąta, który
pozwala zaznaczyć na fiszkach to, na co chce się zwrócić
szczególną uwagę.
^^
^^
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3 kolory w jednym markerze
funkcjonalność i estetyka

nr art. 5907591927462

język angielski
Starter

Inne formaty:

Tytuł przeznaczony jest dla absolutnie początkujących i zawiera ponad 500 podstawowych słów i zwrotów oraz proste
objaśnienia gramatyczne, umożliwiające komunikowanie
się w języku angielskim. Hasła zebrano w 13 lekcjach (od
przedstawienia się po proste zakupy).
Solidne podstawy to gwarancja sukcesu!
pre-A1 – Początek nauki

Słownictwo 1–6

ISBN 978-83-7843-105-3

Inne formaty:

Jedyny taki kurs angielskiego! Sześć poziomów zaawansowania, kilkanaście tysięcy słów i zwrotów podzielonych
na kategorie tematyczne. Wystarczy wybrać swój poziom
i rozpocząć naukę, aby wkrótce biegle posługiwać się językiem angielskim.
Ponad 14 000 słów i zwrotów, 50 kategorii tematycznych,
wyraźne nagrania native speakerów.
A1 – Podstawowy

1

A2 – Podstawowy

2

ISBN 978-83-7843-068-1

a glow-worm, a mole, a hint, to slump, peculiar, mundane,
sustainable, implausible, arid, gaudy, tax concessions, (a) bias,
tonsillitis, to quash

C2 – Zaawansowany
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ISBN 978-83-7843-067-4

a calf, a loft, an impact, (a) conviction, to gossip, to rustle,
perpendicular, vocational, supply and demand, nought,
contamination, to range, damp

C1 – Zaawansowany

5

ISBN 978-83-7843-066-7

a citizen, a coward, a bargain, an enclosure, a father-in-law,
to require, approximately, boastful, to score a goal, a pavement,
to end in failure

B2 – Średnio zaawansowany

4

ISBN 978-83-7843-065-0

a vote, a burglar, a motorway, to pray, to pull, to announce,
suddenly, plenty, crowded, to be in a bad mood, sightseeing,
a fee, to manage

B1 – Średnio zaawansowany

3

ISBN 978-83-7843-064-3

a chest, a floor, a brush, a writer, a building, to earn, to matter,
to govern, to make the bed, to pay a bill, a ruler, a villager,
a pocket, a pet, lovely

ISBN 978-83-7843-069-8

a whodunnit, an oblong, a lout, a tearaway, the pole vault,
to condone, to thud, to squander, a shoal, to avoid ambiguity,
jaywalking, to squelch

Fiszki – co to właściwie jest?
Słowo „fiszka” (fr. fiche) oznacza kartkę w kartotece. Dla nas fiszki to jednak przede
wszystkim dwustronne kartoniki, które z powodzeniem wykorzystuje się do nauki języków
obcych. Przyswajanie wiedzy przebiega w formie quizu: awers fiszki z hasłem w języku
polskim traktuje się jako pytanie, a na rewersie znajduje się odpowiedź – hasło w języku
obcym. Do nauki z fiszek wykorzystuje się też specjalne pudełko – MEMOBOX®, które
pozwala zoptymalizować proces nauki i powtarzania.
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język angielski
Gramatyka
FISZKI – Gramatyka to zupełnie nowy, kompleksowy kurs
angielskiej gramatyki dla początkujących. Innowacyjna forma osobnych, przejrzystych kart sprawia, że poruszanie się
po tym tytule jest niezmiernie łatwe, a nauka staje się zabawą. Dzięki specjalnym przekładkom systemu powtórzeń
i książeczce z ćwiczeniami cały materiał zostaje gruntownie utrwalony.
FISZKI – Gramatyka to lekarstwo na nudny materiał!
A1/A2 – Podstawowy

ISBN 978-83-7843-199-2

R

SELLE

BEST

^^

250 kart z 47 zagadnieniami gramatycznymi (A1–A2)

^^

książeczka z 75 ćwiczeniami utrwalającymi

^^

test online sprawdzający wiedzę

Trochę historii
FISZKI® zawitały do Polski w 2003 roku za sprawą czworga absolwentów Europejskiego
Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Podczas wymian studenckich i zagranicznych stażów zetknęli się oni z różnymi metodami nauki języków obcych – jedną
z nich były właśnie kartoniki do nauki słówek. Jak przekonali się na własnej skórze – niezwykle skuteczne. Dziś ta sama czwórka przyjaciół prowadzi Wydawnictwo Cztery Głowy,
czołową oficynę publikującą FISZKI® do nauki języków obcych.

6

język angielski
Czasowniki

Inne formaty:

Kurs Czasowniki jest uzupełnieniem kursu Słownictwo. Pozwala opanować różnorodne zagadnienia związane z angielskimi
czasownikami na trzech poziomach zaawansowania.
Opanowanie angielskich czasowników jeszcze nigdy nie
było tak proste!
A1/A2 – Podstawowy
dla
początkujących

ISBN 978-83-7843-089-6

300 kartoników – czasowniki nieregularne, frazowe,
kolokacje.

B1/B2 – Średnio zaawansowany
dla
średnio
zaawansowanych

C1/C2 – Zaawansowany
dla
zaawansowanych

ISBN 978-83-7843-091-9

1040 kartoników – czasowniki nieregularne,
czasowniki frazowe, kolokacje, idiomy, przysłowia.
ISBN 978-83-7843-093-3

1040 kartoników – czasowniki nieregularne,
czasowniki frazowe, kolokacje, idiomy, przysłowia.

Konwersacje angielskie

Inne formaty:

FISZKI – Konwersacje pozwolą zyskać pewność siebie podczas rozmów towarzyskich, wystąpień publicznych i spotkań
biznesowych. Tytuł zawiera zwroty konwersacyjne związane
z prowadzeniem rozmów, zadawaniem pytań i udzielaniem
odpowiedzi, wyrażaniem próśb i opinii. Publikacja jest nieocenioną pomocą dla tych, którym brakuje płynności w wypowiedziach ustnych.
700 słów i zwrotów, dzięki którym zaczniesz mówić!
A2/B2 – Średnio zaawansowany

ISBN 978-83-7843-040-7

Pisz po angielsku

Inne formaty:

Publikacja ta pozwoli nabrać wprawy w pisaniu tekstów w języku angielskim. Zawiera uniwersalne słowa i zwroty, które
znacznie ułatwiają przelewanie myśli na papier, zarówno
w szkole czy w pracy, jak i w sytuacjach prywatnych. To także
doskonała pomoc w przygotowaniu do egzaminów pisemnych.
Naucz się pisać swobodnie i bezbłędnie!
B2 – Średnio zaawansowany

ISBN 978-83-7843-042-1

Trochę historii
Metoda nauki za pomocą fiszek opracowana została przez niemieckiego dydaktyka –
Sebastiana Leitnera. W 1972 roku opublikował on książkę pt. Naucz się uczyć (So lernt
man lernen), w której opisał innowacyjny sposób uczenia się, polegający na wykorzystaniu niewielkich karteczek (fiszek) z hasłem na awersie i jego tłumaczeniem na rewersie.
Metoda Leitnera bardzo szybko zyskała międzynarodowe uznanie w kręgach metodycznych i psychologicznych, jako jeden z najskuteczniejszych sposobów nauki.
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język angielski
Biznes

Inne formaty:

FISZKI – Biznes to kompleksowy kurs języka angielskiego
dla średnio zaawansowanych, zawierający ponad 2500
słów i praktycznych zwrotów. Materiał uporządkowany został
w 37 kategoriach tematycznych.
Publikacja jest przeznaczona zarówno dla studentów kierunków
ekonomicznych, jak i aktywnie działających przedsiębiorców
czy pracowników firm współpracujących z zagranicznymi partnerami.
FISZKI – Biznes to doskonały partner w nauce i w pracy.
B1/B2 – Średnio zaawansowany

ISBN 978-83-7843-095-7

100 naj…
Seria składa się z dziewięciu tytułów, z których każdy przedstawia na 100 kartonikach jedno zagadnienie gramatyczne
bądź leksykalne. Propozycja dla wszystkich, którzy chcą skupić się na opanowaniu konkretnego tematu (np. na potrzeby
testu lub sprawdzianu) lub po prostu wypróbować metodę
nauki z FISZEK.
Seria 100 naj… – wiedza w pigułce!
A1/A2 – Podstawowy

ISBN 978-83-7843-160-2

Czasowniki nieregularne
A1/A2 – Podstawowy

ISBN 978-83-7843-161-9

Czasowniki frazowe
B1 – Średnio zaawansowany

ISBN 978-83-7843-177-0

Amerykański kontra brytyjski
B1/B2 – Średnio zaawansowany

ISBN 978-83-7843-162-6

Kolokacje
B1/B2 – Średnio zaawansowany

ISBN 978-83-7843-163-3

Idiomy
B1/B2 – Średnio zaawansowany

ISBN 978-83-7843-178-7

Najczęstsze błędy
C1 – Zaawansowany

ISBN 978-83-7843-179-4

Wyrazy zdradliwe
C1/C2 – Zaawansowany

ISBN 978-83-7843-164-0

Przysłowia i cytaty
C1/C2 – Zaawansowany

ISBN 978-83-7843-180-0

Konstrukcje egzaminacyjne
Fenomen
Aby zrozumieć fenomen sposobu uczenia się za pomocą fiszek, należy zadać sobie pytanie – czym w istocie jest nauka? Odpowiedź brzmi na pozór banalnie – walką z zapominaniem. A powszechnie wiadomo, że najlepszym orężem w tej batalii są… powtórki.
Problem w tym, że większość z nas w ogóle nie potrafi z tej broni korzystać. Marnujemy
setki godzin na bezowocną intelektualną „harówkę”, podczas gdy nauka powinna być
przede wszystkim prosta i przyjemna.
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język angielski
Matura

Inne formaty:

Matura zbliża się wielkimi krokami? Coraz mniej czasu na
naukę? Dzięki tytułom z serii Matura można szybko i bez
trudu opanować materiał obowiązujący na egzaminie dojrzałości z języka angielskiego.
FISZKI – Matura to gwarancja lepszego wyniku!
B1 – Średnio zaawansowany
podstawowa

B2 – Średnio zaawansowany
rozszerzona

ISBN 978-83-62937-71-4

1040 kartoników, 2800 słów i zwrotów.
W zestawie płyta CD i 100 fiszek in blanco.

B1/B2 – Średnio zaawansowany
ustna

ISBN 978-83-61108-66-5

1040 kartoników, 2800 słów i zwrotów.
W zestawie płyta CD i 100 fiszek in blanco.

ISBN 978-83-7843-038-4

300 kartoników, 700 słów i zwrotów.
Pliki mp3 do pobrania.
Dostępna także aplikacja na smartfon.

Poznaj Wielką Brytanię
W tym tytule przybliżamy geografię, politykę, historię i kulturę Zjednoczonego Królestwa (Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii
Północnej) oraz Irlandii. Podajemy też ciekawostki kulinarne
i obyczajowe. A to wszystko po angielsku.
Poznawaj fakty i ucz się języka!
A2/B1 – Średnio zaawansowany

ISBN 978-83-7843-167-1

KLEJKI®
96 naklejek, którymi wystarczy okleić przedmioty znajdujące
się w mieszkaniu, aby błyskawicznie opanować ich angielskie nazwy. W zestawie poradnik z ćwiczeniami.
KLEJKI® – nauka „przy okazji”!
A1/A2 – Podstawowy

ISBN 978-83-61108-91-7

Niepozostawiający
śladów klej!

Fenomen
Sebastian Leitner dowiódł, że aby odnieść pożądany efekt, wcale nie trzeba powtarzać
dużo, tylko – mądrze. Do trudniejszego materiału należy wracać na tyle często, by go zapamiętać, zaś do łatwiejszego – na tyle rzadko, by go nie zapomnieć. Wybór takiej metody nauki pozwala zapamiętywać więcej i szybciej – bez zbędnej straty czasu i energii.
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język angielski
FISZKI® obrazkowe dla uczniów i dorosłych
Każdy zestaw zawiera 50 trwałych, kolorowych kart i prezentuje ważne zagadnienie gramatyczne lub leksykalne. Dzięki
pełnym humoru ilustracjom, licznym przykładom oraz nagraniom native speakerów nauka nie tylko staje się niezwykle skuteczna, ale i zamienia się w świetną zabawę.
Dodatkowo program PC i testy online gratis!




Czasowniki nieregularne

ISBN 978-83-7843-217-3

Czasowniki frazowe

ISBN 978-83-7843-218-0

Zagadnienia obowiązkowe,
które każdy uczeń powinien
opanować perfekcyjnie!




Idiomy

ISBN 978-83-7843-216-6

Mów po angielsku

ISBN 978-83-7843-215-9

Ciekawe tytuły, ułatwiające
komunikowanie się
w języku angielskim
i wzbogacające wypowiedzi.




Angielski w pracy

ISBN 978-83-7843-057-5

Angielski w podróży

ISBN 978-83-7843-056-8

Praktyczne zestawy, niezbędne
osobom udającym się
za granicę – w celach
wypoczynkowych lub służbowo!

FISZKI dla uczniów i dorosłych
Aby ułatwić zapamiętywanie słów i używanie ich w odpowiednim kontekście, w nowej
serii FISZEK umieściliśmy nie tylko praktyczne przykłady użycia haseł, lecz również zabawne obrazki, które pozwalają uczącym się szybciej skojarzyć słowo z jego znaczeniem.
Dzięki temu nauka języka jest zarówno przyjemna, jak i niezwykle skuteczna.
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język angielski
FISZKI® obrazkowe dla dzieci
Prezentowane tytuły to doskonała propozycja dla rodziców
chcących w atrakcyjny sposób zachęcić swoje dzieci do nauki
języka angielskiego.


FISZKI – 4 gry – język angielski

EAN 590-75-9192-741-7

Piotruś, Memorki, Kwartet i Wojna –
4 gry niezbędne w podróży w jednym
pudełku!




Angielski dla malucha

ISBN 978-83-7843-052-0

Angielski dla starszaka

ISBN 978-83-7843-053-7

50 kart ze słówkami dla każdego
przedszkolaka i pierwszoklasisty!




Dom i szkoła (+DOMINO)



Zwierzęta (+KWARTET)



ISBN 978-83-7843-189-3
ISBN 978-83-7843-191-6

Hobby (+MEMORKI)

ISBN 978-83-7843-190-9

Zawody (+PIOTRUŚ)

ISBN 978-83-7843-188-6

Karty ze słówkami i gra w jednym to świetny sposób na naukę
przez zabawę!

Naklejki
Dzięki naszym naklejkom dziecko nauczy się nazw przedmiotów z najbliższego otoczenia, a potem powtórzy słówka, kolorując obrazki i uzupełniając podpisy pod nimi.


Angielski z naklejkami + kolorowanka

ISBN 978-83-7843-187-9

Naklejki – nauka „przy okazji”!

…i dla dzieci
Dzieci najlepiej uczą się poprzez zabawę, dlatego przygotowana dla nich seria FISZEK
to zarówno karty z kolorowymi obrazkami, jak i angażujące gry. Z FISZKAMI najmłodsi
nie tylko z łatwością przyswoją nowe słowa i zwroty w języku obcym, lecz również zaczną
kojarzyć naukę języka angielskiego z przyjemnością. Dzięki temu będą mieć odpowiednią motywację do nauki już od najwcześniejszych lat!
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język angielski
FISZKI® obrazkowe
FISZKI obrazkowe to seria dla osób, które wielokrotnie
(bezskutecznie) próbowały nauczyć się języka angielskiego.
Obiecujemy, że tym razem się uda!
Nasza propozycja łączy elementy nauki i zabawy – na fiszkach, oprócz haseł i przykładów ich użycia, znajdują się zabawne obrazki; dodatkowo fiszki przeplatają się z kartami
zawierającymi wciągające ćwiczenia utrwalające. Oczywiście, nie zabrakło nagrań wszystkich haseł i przykładów.
To przełom w nauce angielskiego!
A1 – Podstawowy

ISBN 978-83-7843-209-8

Angielski w domu
A1 – Podstawowy

ISBN 978-83-7843-210-4

Angielski w podró¿y
A1 – Podstawowy

ISBN 978-83-7843-211-1

Angielski wokó³ Ciebie
A1 – Podstawowy

ISBN 978-83-7843-212-8

Angielski w pracy

Każdy tytuł zawiera:
^^
^^
^^

250 fiszek z hasłami, zabawnymi rysunkami i przykładami
50 kart z ćwiczeniami
50 minut nagrań mp3

O serii
Seria FISZKI obrazkowe charakteryzuje się wysokim poziomem tzw. elementu zabawy
(fun factor). Zaobserwowaliśmy, że wielu uczącym się języków obcych brakuje wystarczającej motywacji do systematycznej nauki z obszernych zestawów FISZEK. Ustaliliśmy, że
dla tej grupy osób głównymi problemami są: zbyt duże „porcje” materiału, dominacja
tekstu oraz monotonia przekazu.

12

język angielski
Słownik obrazkowy
Tytuł skierowany jest do osób początkujących, które poszukują prostego, skutecznego, a zarazem przyjemnego
sposobu na naukę słówek. Ze Słownikiem obrazkowym
można z łatwością nauczyć się prawie 1000 angielskich lub
niemieckich słów. Poręczny format sprawdzi się w szkole,
w domu i w podróży.
Do tytułu (oprócz nagrań wszystkich haseł) gratis mp3
– Poznaj Wielką Brytanię oraz Poznaj Niemcy.
Szybsza nauka dzięki połączeniu słówek i obrazków!
A1/A2 – Podstawowy

ISBN 978-83-7843-235-7

Gramatyka obrazkowa
Gramatyka obrazkowa to propozycja dla osób, które nie
ustają w poszukiwaniach skutecznego sposobu na opanowanie podstaw angielskiej gramatyki. Tym razem to strzał
w dziesiątkę – najistotniejsze zagadnienia przedstawione są
za pomocą prostych, zwięzłych reguł, a przekaz dodatkowo
wzmacniają liczne ilustracje, tabele i grafy. Poręczny format
pozwala mieć Gramatykę zawsze „pod ręką”.
Do tytułu gratis mp3 – 100 czasowników nieregularnych.
Najprostszy sposób na naukę angielskiej gramatyki!
A1 – Podstawowy

ISBN 978-83-7843-236-4

Mów i pisz po angielsku
Mów i pisz po angielsku to tytuł skierowany do osób, które
poznały już podstawy języka angielskiego, ale nadal mają
problem z używaniem go w praktyce. Zebrano w nim ponad
100 najważniejszych zwrotów z przykładami użycia, które
można wykorzystać jako gotowe wzory wypowiedzi ustnych
i pisemnych. Wyraźne nagrania pozwalają opanować prawidłową wymowę i szybciej zapamiętać materiał przedstawiony na przejrzystych, kolorowych, dwustronnych kartach.
Najważniejsze wzory wypowiedzi – teraz zawsze „pod ręką”!
A2 – Podstawowy

ISBN 978-83-7843-237-1

O serii
FISZKI obrazkowe znakomicie rozwiązują te problemy. Materiał podzielono na mniejsze
„porcje” – tak by nie przerażały uczącego się, a tekstowi towarzyszą zabawne ilustracje.
Monotonia nauki słówek została przełamana poprzez dodanie kart z ćwiczeniami. Jest
uśmiech, rozluźnienie, dobra zabawa – w końcu jest radość z nauki!
Słownik obrazkowy, Gramatyka obrazkowa i Mów i pisz po angielsku również wpisują
się w te założenia – ważne są kompaktowa forma i element zabawy.
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język niemiecki
Starter

Inne formaty:

Tytuł przeznaczony jest dla absolutnie początkujących i zawiera ponad 500 podstawowych słów i zwrotów umożliwiających komunikowanie się w języku niemieckim. Hasła zebrano
w 14 lekcjach (od przedstawienia się po proste zakupy).
Solidne podstawy to gwarancja sukcesu!
pre-A1 – Początek nauki

Słownictwo 1–6

ISBN 978-83-7843-107-7

Inne formaty:

Jedyny taki kurs niemieckiego! Sześć poziomów zaawansowania, kilkanaście tysięcy słów i zwrotów podzielonych
na kategorie tematyczne. Wystarczy wybrać swój poziom
i rozpocząć naukę, aby wkrótce biegle posługiwać się językiem niemieckim.
Ponad 14 000 słów i zwrotów, 50 kategorii tematycznych,
wyraźne nagrania native speakerów.
A1 – Podstawowy

1

A2 – Podstawowy

2

ISBN 978-83-7843-079-7

der Barren, die Werft, der Imker, der Tadel, spuken, trampeln,
schneidend, selbstlos, einen Eid ablegen, Nachhilfe erteilen,
krähen, weltbürgerlich

C2 – Zaawansowany

6

ISBN 978-83-7843-078-0

der Klempner, das Fohlen, die Sklaverei, seufzen, bereuen,
verrenken, fromm, konvex, durchschnittlich, gar, sommersprossig,
Widerstand leisten

C1 – Zaawansowany

5

ISBN 978-83-7843-077-3

der Umfang, die Ursache, beherrschen, plaudern,
aufsetzen, zustimmen, schmieren, abwesend, ausgezeichnet,
bei der Gelegenheit, die Wirbelsäule

B2 – Średnio zaawansowany

4

ISBN 978-83-7843-076-6

der Notfall, die Kohle, die Ausgaben, donnern, entlassen,
sich verteidigen, kahl, stumpf, schlampig, bar bezahlen,
den Tisch decken, Auskunft geben

B1 – Średnio zaawansowany

3

ISBN 978-83-7843-075-9

die Zunge, der Schwamm, die Birne, klingeln, sparen,
anrufen, geduldig, krumm, toll, Klavier spielen, zu Hause sein,
Sport treiben, sich langweilen

ISBN 978-83-7843-197-8

die Schläfe, die Milz, der Blitzableiter, plärren, überfischen,
die Büste, soufflieren, die Meute, weitschweifig, dreschen,
der Knorpel, die Rüsche

Motywacja
Wiadomo już, że efektywność nauki wiąże się przede wszystkim z wyborem skutecznej
metody. To jednak nie wszystko! Równie ważne, jeśli nie ważniejsze, jest znalezienie
i utrzymanie motywacji. Chyba każdy, kto kiedykolwiek uczył się języka obcego, przynajmniej raz w życiu obiecywał sobie, że „tym razem nauczy się go porządnie i do końca”.
Tego typu postanowienia, mimo szczerych chęci, słabną już po kilkunastu dniach, a po
miesiącu nikt o nich nie pamięta. Dlaczego? To proste – samo „nauczę się” nie wystarczy. Równie ważne jest odpowiedzenie sobie na pytanie „dlaczego chcę się uczyć?”.
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język niemiecki
Czasowniki

Inne formaty:

Kurs Czasowniki jest uzupełnieniem kursu Słownictwo. Pozwala opanować różnorodne zagadnienia związane z niemieckimi czasownikami na dwóch poziomach zaawansowania.
Opanowanie niemieckich czasowników jeszcze nigdy nie
było tak proste!
A1/A2 – Podstawowy
dla
początkujących

ISBN 978-83-7843-127-5

300 kartoników – odmiana czasowników
nieregularnych w czasie teraźniejszym, formy
podstawowe czasowników (Infinitiv, Imperfekt,
Perfekt), rekcja czasownika, zwroty.

B1/B2 – Średnio zaawansowany
dla
średnio
zaawansowanych

ISBN 978-83-7843-129-9

1040 kartoników – odmiana czasowników
nieregularnych w czasie teraźniejszym, formy
podstawowe czasowników (Infinitiv, Imperfekt,
Perfekt), tryb przypuszczający, rekcja, zwroty, idiomy,
przysłowia.

Konwersacje niemieckie

Inne formaty:

FISZKI – Konwersacje pozwolą zyskać pewność siebie podczas rozmów towarzyskich, wystąpień publicznych i spotkań
biznesowych. Tytuł zawiera zwroty konwersacyjne związane
z prowadzeniem rozmów, zadawaniem pytań i udzielaniem
wypowiedzi, wyrażaniem próśb i opinii. Publikacja jest nieocenioną pomocą dla tych, którym brakuje płynności w wypowiedziach ustnych.
700 słów i zwrotów, dzięki którym zaczniesz mówić!
A2/B2 – Średnio zaawansowany

Biznes

ISBN 978-83-7843-155-8

Inne formaty:

FISZKI – Biznes to kompleksowy kurs języka niemieckiego
dla średnio zaawansowanych, zawierający ponad 2500
słów i praktycznych zwrotów. Materiał uporządkowany został
w 38 kategoriach tematycznych.
Publikacja jest przeznaczona zarówno dla studentów, jak
i aktywnie działających przedsiębiorców czy pracowników
firm współpracujących z zagranicznymi partnerami.
FISZKI – Biznes to doskonały partner w nauce i w pracy.
B1/B2 – Średnio zaawansowany

ISBN 978-83-7843-097-1

…jak znaleźć?
Powodów, dla których uczymy się języka, może być wiele. Jeden z nich to kariera zawodowa. Znajomość języka obcego ułatwia znalezienie interesującej, dobrze płatnej pracy,
pozwala też zdobywać cenne doświadczenia za granicą i korzystać z obcojęzycznych publikacji. Inny powód to podróże. Kto o nich nie marzy? Język jest kluczem do tego, aby
w czasie wyjazdu czuć się swobodnie – już sama znajomość podstaw znacznie zwiększa
pewność siebie! Na koniec – samorozwój. Umiejętność posługiwania się językiem obcym pozwala na rozwinięcie skrzydeł i wkroczenie do świata bez granic.
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język niemiecki
Matura

Inne formaty:

Matura zbliża się wielkimi krokami? Coraz mniej czasu na
naukę? Dzięki tytułowi Matura Ustna można szybko i bez
trudu opanować materiał obowiązujący na ustnym egzaminie dojrzałości z języka niemieckiego.
FISZKI – Matura Ustna to gwarancja lepszego wyniku!
B1/B2 – Średnio zaawansowany
ustna

ISBN 978-83-7843-044-5

300 kartoników, 700 słów i zwrotów.

100 naj…
Dwa tytuły, z których każdy przedstawia na 100 kartonikach
jedno zagadnienie gramatyczne bądź leksykalne. Propozycja dla wszystkich, którzy chcą skupić się na opanowaniu
konkretnego zagadnienia (np. na potrzeby testu lub sprawdzianu) lub po prostu wypróbować metodę nauki z FISZEK.
Seria 100 naj… – wiedza w pigułce!
A1/A2 – Podstawowy

ISBN 978-83-7843-165-7

Czasowniki nieregularne
B1/B2 – Średnio zaawansowany

ISBN 978-83-7843-166-4

Rekcja czasownika
Poznaj Niemcy
W tym tytule przybliżamy geografię, politykę, historię i kulturę krajów niemieckojęzycznych – Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Podajemy też ciekawostki kulinarne i obyczajowe. A to
wszystko po niemiecku.
Poznawaj fakty i ucz się języka!
A2/B1 – Średnio zaawansowany

ISBN 978-83-7843-168-8

KLEJKI®
96 naklejek, którymi wystarczy okleić przedmioty znajdujące
się w mieszkaniu, aby błyskawicznie opanować ich niemieckie nazwy. W zestawie poradnik z ćwiczeniami.
KLEJKI® – nauka „przy okazji”!
Niepozostawiający
śladów klej!

A1/A2 – Podstawowy

ISBN 978-83-61108-92-4

Motywacja
Dużym wyzwaniem dla każdego uczącego się jest jak najdłuższe utrzymanie początkowego zapału. Nawet najlepsza motywacja wystarcza zaledwie na kilka miesięcy – chyba
że potrafimy ją odpowiednio stymulować. Jak to robić? Nie od dziś wiadomo, że paliwem, które napędza najlepiej są… odnoszone sukcesy. Każde kolejne (nawet niewielkie)
osiągnięcie sprawia, że chęci do nauki wzrastają. Wystarczy zatem stale dostarczać
sobie nowych okazji do odnoszenia sukcesów, a motywacja nie zniknie.
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język rosyjski
Starter

Inne formaty:

Tytuł przeznaczony jest dla absolutnie początkujących i zawiera ponad 500 podstawowych słów i zwrotów oraz proste
objaśnienia gramatyczne, umożliwiające komunikowanie
się w języku rosyjskim. Hasła zebrano w 14 lekcjach (od
przedstawienia się po proste zakupy).
Solidne podstawy to gwarancja sukcesu!
pre-A1 – Początek nauki

Słownictwo 1–2

ISBN 978-83-7843-115-2

Inne formaty:

Jedyny taki kurs rosyjskiego! Dwa poziomy zaawansowania,
kilka tysięcy słów i zwrotów podzielonych na kategorie tematyczne. Wystarczy wybrać swój poziom i rozpocząć naukę,
aby szybko opanować podstawy języka rosyjskiego.
Ponad 5000 słów i zwrotów, 50 kategorii tematycznych,
wyraźne nagrania native speakerów.
A1 – Podstawowy

1

A2 – Podstawowy

2

ISBN 978-83-7843-144-2

живот, носок, скамейка, сковорода, увлекаться, час,
зарабатывать, бронировать, стеклянный, современный,
кататься на коньках, рот
ISBN 978-83-7843-145-9

производить, произносить, прощать(ся), сверкать,
любопытный, ад, щека, следующий, уютный, отвесный,
заглавный, прилежный, трогать

KLEJKI®
96 naklejek, którymi wystarczy okleić przedmioty znajdujące
się w mieszkaniu, aby błyskawicznie opanować ich rosyjskie
nazwy. W zestawie poradnik z ćwiczeniami.
KLEJKI® – nauka „przy okazji”!
A1/A2 – Podstawowy

ISBN 978-83-61108-96-2

Niepozostawiający
śladów klej!

…jak utrzymać?
Każdy z nas ma naturalną skłonność do ciągłego sprawdzania się i oceniania – czy
udało mi się nauczyć (odnieść sukces), czy – nie? Metoda zapamiętywania za pomocą
FISZEK® i pudełka MEMOBOX® polega na nieustannym osiąganiu kolejnych (większych
i mniejszych) sukcesów i nagradzaniu się za nie. Codzienna nauka zamienia się w ten
sposób w angażującą, pełną wyzwań grę, która nie zniechęca, lecz mobilizuje do dalszej pracy.
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język francuski
Starter

Inne formaty:

Tytuł przeznaczony jest dla absolutnie początkujących i zawiera ponad 500 podstawowych słów i zwrotów oraz proste
objaśnienia gramatyczne, umożliwiające komunikowanie
się w języku francuskim. Hasła zebrano w 14 lekcjach (od
przedstawienia się po proste zakupy).
Solidne podstawy to gwarancja sukcesu!
pre-A1 – Początek nauki

Słownictwo 1–4

ISBN 978-83-7843-109-1

Inne formaty:

Jedyny taki kurs francuskiego! Cztery poziomy zaawansowania, kilka tysięcy słów i zwrotów podzielonych na kategorie
tematyczne. Wystarczy wybrać swój poziom i rozpocząć naukę, aby wkrótce swobodnie posługiwać się językiem francuskim.
Ponad 10 000 słów i zwrotów, 50 kategorii tematycznych,
wyraźne nagrania native speakerów.
A1 – Podstawowy

1

A2 – Podstawowy

2

ISBN 978-83-7843-086-5

la serre, la pointe, la plaque, le juron, le hachis, le circuit,
le pillage, exiger, virer, heurter, fournir des preuves,
donner une amende, le crâne

B2 – Średnio zaawansowany

4

ISBN 978-83-7843-085-8

la queue, la cloche, le refus, le pouvoir, le feutre, augmenter,
frapper, effacer, courbe, faire des fautes, enlever une tache,
diriger une entreprise

B1 – Średnio zaawansowany

3

ISBN 978-83-7843-084-1

la poche, la fraise, la poule, la craie, le jambon, le nuage,
le facteur, emprunter, mou, mince, jouer du piano, mettre la table,
la po êle, l’étoile

ISBN 978-83-7843-087-2

la nuque, le débarras, la clôture, le clapotis, les arrhes, l’essor,
le bigoudi, le losange, le tas, l’éboueur, la semelle, l’édredon,
mâcher, trier les déchets

Poznaj Francję
W tym tytule przybliżamy geografię, politykę, historię i kulturę Francji oraz krajów obszaru francuskojęzycznego – Belgii,
Luksemburga, Monako i Szwajcarii. Podajemy też ciekawostki kulinarne i obyczajowe. A to wszystko po francusku.
Poznawaj fakty i ucz się języka!
A2/B1 – Średnio zaawansowany

ISBN 978-83-7843-169-5

Planowanie
Niezwykle ważne w procesie uczenia się jest również umiejętne planowanie. Niejasne zamierzenia w stylu „poprawię swój angielski” nie dadzą żadnych efektów. Przede
wszystkim kluczowe jest określenie swojego poziomu zaawansowania – uczciwie, bez
oszukiwania się i jeszcze przed rozpoczęciem właściwej nauki. W tym celu można wykorzystać jeden z kilkudziesięciu testów dostępnych w internecie. Następnie należy założyć
przewidywany czas jej trwania – np. dwa lata.
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język francuski
Czasowniki

Inne formaty:

Kurs Czasowniki jest uzupełnieniem kursu Słownictwo. Pozwala opanować różnorodne zagadnienia związane z francuskimi czasownikami.
Opanowanie francuskich czasowników jeszcze nigdy nie
było tak proste!
A1/A2 – Podstawowy
dla
początkujących

ISBN 978-83-7843-101-5

300 kartoników – odmiana czasowników
nieregularnych, czas teraźniejszy, tryb rozkazujący,
czas przeszły niedokonany, czas przeszły złożony,
czas przyszły prosty, tryb warunkowy i kolokacje.

Konwersacje francuskie

Inne formaty:

FISZKI – Konwersacje pozwolą zyskać pewność siebie podczas rozmów towarzyskich, wystąpień publicznych i spotkań
biznesowych. Tytuł zawiera zwroty konwersacyjne związane
z prowadzeniem rozmów, zadawaniem pytań i udzielaniem
odpowiedzi, wyrażaniem próśb i opinii. Publikacja jest nieocenioną pomocą dla tych, którym brakuje płynności w wypowiedziach ustnych.
700 słów i zwrotów, dzięki którym zaczniesz mówić!
A2/B2 – Średnio zaawansowany

ISBN 978-83-7843-185-5

KLEJKI®
96 naklejek, którymi wystarczy okleić przedmioty znajdujące
się w mieszkaniu, aby błyskawicznie opanować ich francuskie nazwy. W zestawie poradnik z ćwiczeniami.
KLEJKI® – nauka „przy okazji”!
A1/A2 – Podstawowy

ISBN 978-83-61108-93-1

Niepozostawiający
śladów klej!

Planowanie
W ten sposób ustalony zostaje cel i czas potrzebny do jego zrealizowania. Założenie
„poprawię swój angielski” zamienia się w „osiągnę taki poziom w takim czasie”. Można
pójść jeszcze dalej i wyznaczyć sobie dzienną, tygodniową lub miesięczną liczbę słówek
do nauczenia. Załóżmy, że aby osiągnąć sprawność językową na poziomie B2, trzeba
poznać 5000 słówek. Oznacza to, że średnio jednego dnia należy nauczyć się zaledwie
8 słów (poświęcić 15 minut), aby w ciągu dwóch lat opanować język na pożądanym poziomie.
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język hiszpański
Starter

Inne formaty:

Tytuł przeznaczony jest dla absolutnie początkujących i zawiera ponad 500 podstawowych słów i zwrotów oraz proste
objaśnienia gramatyczne, umożliwiające komunikowanie
się w języku hiszpańskim. Hasła zebrano w 14 lekcjach (od
przedstawienia się po proste zakupy).
Solidne podstawy to gwarancja sukcesu!
pre-A1 – Początek nauki

Słownictwo 1–4

ISBN 978-83-7843-111-4

Inne formaty:

Jedyny taki kurs hiszpańskiego! Cztery poziomy zaawansowania, kilka tysięcy słów i zwrotów podzielonych na kategorie tematyczne. Wystarczy wybrać swój poziom i rozpocząć
naukę, aby wkrótce swobodnie posługiwać się językiem
hiszpańskim
Blisko 10 000 słów i zwrotów, 50 kategorii tematycznych,
wyraźne nagrania native speakerów.
A1 – Podstawowy

1

A2 – Podstawowy

2

ISBN 978-83-7843-140-4

el matiz, el retrato, la pelea, susurrar, coser, adivinar, testarudo,
celeste, apropiado, conseguir la beca, comprar a plazos,
echar pestes, el riñón

B2 – Średnio zaawansowany

4

ISBN 978-83-7843-139-8

la tarea, la desventaja, la esposa, rezar, callar, detener,
capaz, adicto, desempleado, hacer milagros, estar en huelga,
pagar en efectivo

B1 – Średnio zaawansowany

3

ISBN 978-83-7843-138-1

el zorro, la droga, nevar, gastar, mostrar, grosero, estimado,
maravilloso, ir a pie, hacer la cama, tocar el piano, alemán,
vacío, el requesón

ISBN 978-83-7843-141-1

el flequillo, fracasar, la cicatriz, la caducidad, el armisticio,
la trampa, el canalón, la flecha, la editorial, la lesión, suspirar,
restringir, la Cenicienta

Poznaj Hiszpanię
W tym tytule przybliżamy geografię, politykę, historię i kulturę Hiszpanii. Podajemy też ciekawostki kulinarne i obyczajowe. A to wszystko po hiszpańsku.
Poznawaj fakty i ucz się języka!
A2/B1 – Średnio zaawansowany

ISBN 978-83-7843-170-1

Zmysły
Kolejnym sposobem na zwiększenie skuteczności nauki jest wiedza o tym, który z naszych zmysłów pełni rolę dominującą. U zdecydowanej większości ludzi kluczowe przy
poznawaniu języków obcych są wzrok lub słuch. Wzrokowcy postrzegają rzeczywistość
przede wszystkim za pomocą „obrazów”. Lubią czytać, dobrze radzą sobie z zapamiętywaniem rysunków, dużą wagę przywiązują do kolorów. Z kolei dla słuchowców najłatwiejsze do przyswojenia jest to, co usłyszą. Nad notatki przedkładają nagrania, uczą się
poprzez odsłuchiwanie nagrań i powtarzanie ich na głos.
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język hiszpański
Czasowniki

Inne formaty:

Kurs Czasowniki jest uzupełnieniem kursu Słownictwo. Pozwala opanować różnorodne zagadnienia związane z hiszpańskimi czasownikami na dwóch poziomach zaawansowania.
Opanowanie hiszpańskich czasowników jeszcze nigdy nie
było tak proste!
A1/A2 – Podstawowy
dla
początkujących

ISBN 978-83-7843-131-2

300 kartoników – odmiana czasowników
nieregularnych w czasach teraźniejszym i przeszłym,
imiesłów bierny, peryfrazy werbalne, rekcja
czasownika, zwroty.

B1/B2 – Średnio zaawansowany
dla
średnio
zaawansowanych

ISBN 978-83-7843-133-6

1040 kartoników – odmiana czasowników
nieregularnych w czasach teraźniejszym i przeszłym,
tryb łączący, peryfrazy werbalne, rekcja czasownika,
zwroty, idiomy, przysłowia.

Konwersacje hiszpańskie

Inne formaty:

FISZKI – Konwersacje pozwolą zyskać pewność siebie podczas rozmów towarzyskich, wystąpień publicznych i spotkań
biznesowych. Tytuł zawiera zwroty konwersacyjne związane
z prowadzeniem rozmów, zadawaniem pytań i udzielaniem
odpowiedzi, wyrażaniem próśb i opinii. Publikacja jest nieocenioną pomocą dla tych, którym brakuje płynności w wypowiedziach ustnych.
700 słów i zwrotów, dzięki którym zaczniesz mówić!
A2/B2 – Średnio zaawansowany

ISBN 978-83-7843-157-2

KLEJKI®
96 naklejek, którymi wystarczy okleić przedmioty znajdujące
się w mieszkaniu, aby błyskawicznie opanować ich hiszpańskie nazwy. W zestawie poradnik z ćwiczeniami.
KLEJKI® – nauka „przy okazji”!
A1/A2 – Podstawowy

ISBN 978-83-61108-94-8

Niepozostawiający
śladów klej!

Zmysły
Nie chodzi jednak o to, aby rozpoznać jeden wiodący zmysł i zrezygnować z pozostałych. Pełnią one bowiem funkcję pomocniczą i dodatkowo wzmacniają pozytywne efekty
nauki. Ponadto – stałe stymulowanie wpływa na ich rozwój, a im lepiej wykształcone są
wszystkie nasze zmysły, tym szybciej możemy się uczyć. Oznacza to, że dla zdecydowanej
większości ludzi optymalną metodą nauki jest połączenie metody wzrokowej (FISZKI®)
z metodą słuchową (FISZKI® audio).
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język włoski
Starter

Inne formaty:

Tytuł przeznaczony jest dla absolutnie początkujących i zawiera ponad 500 podstawowych słów i zwrotów oraz proste
objaśnienia gramatyczne, umożliwiające komunikowanie
się w języku włoskim. Hasła zebrano w 14 lekcjach (od
przedstawienia się po proste zakupy).
Solidne podstawy to gwarancja sukcesu!
pre-A1 – Początek nauki

Słownictwo 1–4

ISBN 978-83-7843-113-8

Inne formaty:

Jedyny taki kurs włoskiego! Cztery poziomy zaawansowania,
kilkanaście tysięcy słów i zwrotów podzielonych na kategorie
tematyczne. Wystarczy wybrać swój poziom i rozpocząć naukę, aby swobodnie posługiwać się językiem włoskim.
Ponad 10 000 słów i zwrotów, 50 kategorii tematycznych,
wyraźne nagrania native speakerów.
A1 – Podstawowy

1

A2 – Podstawowy

2

ISBN 978-83-7843-152-7

il pregio, il sopracciglio, la discarica, il palcoscenico, la tastiera,
la coda, la tuta, cucire, il tirocinio, sussurrare, ammontare,
ampliare, recensire

B2 – Średnio zaawansowany

4

ISBN 978-83-7843-151-0

la fede, la rabbia, il partito, giudicare, prenotare, dirottare, fondo,
buio, snello, il vantaggio, pagare l’affitto, firmare un contratto,
lo sviluppo

B1 – Średnio zaawansowany

3

ISBN 978-83-7843-150-3

la gola, la poltrona, la mostra, la stella, l’edificio, rompere,
prestare, scandire, pigro, squisito, fare la spesa, alzarsi dal letto,
essere in ritardo

ISBN 978-83-7843-153-4

la tempia, il reddito, il sipario, le trattative, la tela, la rotatoria,
l’altalena, la fuoriuscita, bisbigliare, estinguersi, impedire, stufare,
smentire le voci

Poznaj Włochy
W tym tytule przybliżamy geografię, politykę, historię i kulturę Włoch oraz Watykanu i San Marino. Podajemy też ciekawostki kulinarne i obyczajowe. A to wszystko po włosku.
Poznawaj fakty i ucz się języka!
A2/B1 – Średnio zaawansowany

ISBN 978-83-7843-171-8

Używanie
Nie bójmy się łączyć nauki z praktyką! Oglądanie filmów w oryginalnej wersji, czytanie
książek w języku, w którym zostały napisane (mogą to być nawet proste opowiadania
lub bajki), słuchanie radia internetowego – to tylko niektóre sposoby na utrwalenie
zdobytej wiedzy. I nie należy się przejmować, że na początku nie wszystko zrozumiemy
– z czasem będzie coraz lepiej i lepiej, aż do momentu, kiedy jakiekolwiek tłumaczenie
będzie całkowicie zbędne.

22

język włoski
Czasowniki

Inne formaty:

Kurs Czasowniki jest uzupełnieniem kursu Słownictwo. Pozwala opanować różnorodne zagadnienia związane z włoskimi czasownikami.
Opanowanie włoskich czasowników jeszcze nigdy nie było
tak proste!
A1/A2 – Podstawowy

dla
początkujących

ISBN 978-83-7843-103-9

300 kartoników – odmiana czasowników
nieregularnych w czasach przeszłych (bliskim
i niedokonanym) i przyszłym prostym, tryby
rozkazujący i warunkowy, imiesłowy czynne,
kolokacje.

B1/B2 – Średnio zaawansowany
dla
średnio
zaawansowanych

ISBN 978-83-7843-175-6

1040 kartoników – odmiana czasowników
nieregularnych w czasach teraźniejszym, przeszłym
i przyszłym, w trybach rozkazującym, łączącym
i warunkowym, imiesłowy, kolokacje, idiomy
i przysłowia.

Konwersacje włoskie

Inne formaty:

FISZKI – Konwersacje pozwolą zyskać pewność siebie podczas rozmów towarzyskich, wystąpień publicznych i spotkań
biznesowych. Tytuł zawiera zwroty konwersacyjne związane
z prowadzeniem rozmów, zadawaniem pytań i udzielaniem
odpowiedzi, wyrażaniem próśb i opinii. Publikacja jest nieocenioną pomocą dla tych, którym brakuje płynności w wypowiedziach ustnych.
700 słów i zwrotów, dzięki którym zaczniesz mówić!
A2/B2 – Średnio zaawansowany

ISBN 978-83-7843-159-6

KLEJKI®
96 naklejek, którymi wystarczy okleić przedmioty znajdujące
się w mieszkaniu, aby błyskawicznie opanować ich włoskie
nazwy. W zestawie poradnik z ćwiczeniami.
KLEJKI® – nauka „przy okazji”!
A1/A2 – Podstawowy

ISBN 978-83-61108-95-5

Niepozostawiający
śladów klej!

Używanie
Czytanie i rozumienie ze słuchu to jedno. Uczymy się jednak także po to, żeby rozmawiać. Przełamanie blokady językowej wcale nie jest takie trudne – wystarczy zacząć
od… komunikacji w internecie! Częste pisanie emaili lub uczestniczenie w dyskusjach
na forach tematycznych znacząco ułatwia podjęcie rozmowy „na żywo”.
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język chiński
Starter

Inne formaty:

Tytuł przeznaczony jest dla absolutnie początkujących i zawiera ponad 500 podstawowych słów i zwrotów oraz proste
objaśnienia gramatyczne, umożliwiające komunikowanie
się w języku chińskim. Hasła zebrano w 13 lekcjach (od
przedstawienia się po proste zakupy).
Solidne podstawy to gwarancja sukcesu!
pre-A1 – Początek nauki

ISBN 978-83-7843-119-0

język japoński
Starter

Inne formaty:

Tytuł przeznaczony jest dla absolutnie początkujących i zawiera ponad 500 podstawowych słów i zwrotów oraz proste
objaśnienia gramatyczne, umożliwiające komunikowanie
się w języku japońskim. Hasła zebrano w 13 lekcjach (od
przedstawienia się po proste zakupy).
Solidne podstawy to gwarancja sukcesu!
pre-A1 – Początek nauki

ISBN 978-83-7843-117-6

KLEJKI®
96 naklejek, którymi wystarczy okleić przedmioty znajdujące
się w mieszkaniu, aby błyskawicznie opanować ich japońskie nazwy. W zestawie poradnik z ćwiczeniami.
KLEJKI® – nauka „przy okazji”!
A1/A2 – Podstawowy

ISBN 978-83-61108-97-9

Niepozostawiający
śladów klej!

Nowe media
Misją Wydawnictwa Cztery Głowy jest nie tylko tworzenie najlepszej jakości materiałów
do nauki języków obcych, lecz również motywowanie do ciągłego doskonalenia się
i poszukiwania nowych dróg rozwoju w tej dziedzinie. Naszą wiedzą dotyczącą tego, jak
skutecznie uczyć się języków, dzielimy się na blogu (http://blog.fiszki.pl/), naszym profilu
na Facebooku oraz stronie www.fiszki.pl (w zakładce Nauka).
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język norweski
Starter

Inne formaty:

Tytuł przeznaczony jest dla absolutnie początkujących i zawiera ponad 500 podstawowych słów i zwrotów oraz proste
objaśnienia gramatyczne, umożliwiające komunikowanie
się w języku norweskim. Hasła zebrano w 14 lekcjach (od
przedstawienia się po proste zakupy).
Solidne podstawy to gwarancja sukcesu!
pre-A1 – Początek nauki

ISBN 978-83-7843-123-7

Słownictwo 1–2

Inne formaty:

Jedyny taki kurs norweskiego! Dwa poziomy zaawansowania, kilka tysięcy słów i zwrotów podzielonych na kategorie
tematyczne. Wystarczy wybrać swój poziom i rozpocząć naukę, aby szybko opanować podstawy języka norweskiego.
Ponad 5500 słów i zwrotów, 50 kategorii tematycznych,
wyraźne nagrania native speakerów.
A1 – Podstawowy

1

A2 – Podstawowy

2

ISBN 978-83-7843-099-5

en forfatter, en julesang, spørre, se på tv, stjele, banke, ta på seg,
en nabo, ingenting, bli, ei gate, kjede seg, nydelig, venstre,
et ansikt, vente på toget
ISBN 978-83-7843-201-2

modig, ei framtid, å bråke, en minibank, Hellas, vannrett, rutet,
å hilse, en ørken, en oppdagelse, å lyve, en bolle, først og fremst,
å slappe av

język szwedzki
Starter

Inne formaty:

Tytuł przeznaczony jest dla absolutnie początkujących i zawiera ponad 500 podstawowych słów i zwrotów oraz proste
objaśnienia gramatyczne, umożliwiające komunikowanie
się w języku szwedzkim. Hasła zebrano w 13 lekcjach (od
przedstawienia się po proste zakupy).
Solidne podstawy to gwarancja sukcesu!
pre-A1 – Początek nauki

ISBN 978-83-7843-121-3

…i mFISZKI®
Rozwój nowych technologii sprawia, że materiały do nauki stają się coraz nowocześniejsze. Dlatego oprócz fiszek papierowych proponujemy też mFISZKI® – elektroniczną wersję kartoników w formie aplikacji na smartfony i tablety. Specjalnie opracowany algorytm systemu MEMOBOX® gwarantuje optymalną liczbę powtórek materiału,
a możliwość równoczesnego obracania kartoników i odsłuchiwania nagrań – szybsze
zapamiętywanie haseł i przykładów oraz opanowanie poprawnej wymowy.
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język portugalski
Starter

Inne formaty:

Tytuł przeznaczony jest dla absolutnie początkujących i zawiera ponad 500 podstawowych słów i zwrotów oraz proste
objaśnienia gramatyczne, umożliwiające komunikowanie
się w języku portugalskim. Hasła zebrano w 14 lekcjach (od
przedstawienia się po proste zakupy).
Solidne podstawy to gwarancja sukcesu!
pre-A1 – Początek nauki

ISBN 978-83-7843-125-1

język polski
Starter

Inne formaty:

Tytuł dla absolutnie początkujących. Zawiera ponad 500
podstawowych słów i zwrotów oraz proste objaśnienia gramatyczne, umożliwiające komunikowanie się w języku polskim. Hasła zebrano w 14 lekcjach (od przedstawienia się
po proste zakupy).
The course is suited to absolute beginners and contains
over 500 basic words and phrases in Polish. The material is divided into 14 units that introduce, card by card,
new lexical and grammatical issues. Grammar rules are
written on flashcards in the form of short and simple comments, which makes it easier to understand the basics of
Polish grammar.
Solidne podstawy to gwarancja sukcesu!
pre-A1 – Początek nauki

ISBN 978-83-7843-182-4

Na zakończenie…
Czego więc potrzeba do nauczenia się nawet dziesięciu języków obcych? Wrodzonych
zdolności, odziedziczonych predyspozycji, ponadprzeciętnego daru? Absolutnie nie! Badania dowodzą, że cechy takie jak inteligencja czy talent nabywane są w czasie wczesnego dzieciństwa, poprzez przypadkowe zabawy. Oznacza to, że nie ma ludzi gorszych
i lepszych, mniej czy bardziej zdolnych – każdy z nas ma takie same szanse stać się
nowym Chopinem, Edisonem czy Einsteinem.
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rozmówki na kartach do gry
Rozmówki i karty do gry 2w1

ŚĆ
NOWO

Te praktyczne minirozmówki zawierają tylko najpotrzebniejsze słowa i zwroty, które pozwalają przetrwać za granicą.
To także sposób na przetrwanie czasu nudy czy niepogody
– wystarczy odkręcić plastikową śrubkę, aby zamienić rozmówki w karty do gry.









Rozmówki angielskie i karty do gry 2w1

ISBN 978-83-7843-250-0

Rozmówki niemieckie i karty do gry 2w1

ISBN 978-83-7843-251-7

Rozmówki francuskie i karty do gry 2w1

ISBN 978-83-7843-252-4

Rozmówki hiszpańskie i karty do gry 2w1

ISBN 978-83-7843-253-1

Rozmówki włoskie i karty do gry 2w1

ISBN 978-83-7843-254-8

Rozmówki norweskie i karty do gry 2w1

ISBN 978-83-7843-255-5

Phrase book and playing cards 2in1
On the cards you will quickly find phrases you need. And at the time of boredom or bad weather you will use them
to play bridge or patience (just take out
the plastic screw).



Polish Phrase Book and Playing Cards 2in1

ISBN 978-83-7843-258-6

…słowo od Sebastiana Leitnera
Wystarczy zerwać z podejściem „jestem za głupi”, „jestem za stary” lub „to dla mnie za
trudne”. Na naukę nigdy nie jest za późno, a im wcześniej nauczymy się, jak uczyć się
skutecznie, tym szybciej osiągniemy sukces i przekonamy się, że każdy z nas może poznać… choćby dwadzieścia języków! Wystarczy nie tyle rzadki dar, co skuteczna metoda
nauki, dobra motywacja i odrobina wytrwałości.
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BUCKIACADEMY
Naukowe sekrety motywacji w 4 dni
„Rzucanie palenia jest łatwe. Robiłem to wiele razy” – powiedział kiedyś Mark Twain. Dlaczego mu się nie udało?
Tego, jak wytrwać w swoich postanowieniach oraz osiągnąć
założone cele, dowiesz się z FISZEK i AKADEMII ONLINE.
Zrobisz to w 4 dni – bez zbędnych słów, tylko dzięki naukowym, sprawdzonym teoriom oraz łatwym do wdrożenia
technikom i ćwiczeniom. Odrobina Twojej chęci i – sukces gwarantowany.
Piotr Bucki – autor

Naukowe sekrety motywacji w 4 dni

ISBN 978-83-7843-226-5

Efektywny trening antystresowy w 4 dni
Codziennie spotykam ludzi, którzy nie radzą sobie ze stresem i szukają porady psychologów. Nie są świadomi, że istnieją sprawdzone techniki i ćwiczenia, które w prosty sposób
pozwalają rozładować napięcia i opanować trudne emocje.
FISZKI i uzupełniająca AKADEMIA ONLINE pozwolą Ci lepiej reagować w podbramkowych sytuacjach i racjonalnie
zarządzać stresem. Podnieś komfort swojego życia już teraz!
Wystarczą 4 dni.
Agnieszka Jasińska – autorka

Efektywny trening antystresowy w 4 dni

ISBN 978-83-7843-225-8

Kompetencje miękkie są ważne!
85% Twoich sukcesów zawodowych i życiowych zależy od kompetencji miękkich (badanie
Carnegie Institute of Technology). Niestety system edukacji publicznej w żaden sposób
nie zadbał o ich wykształcenie. W ramach projektu BUCKIACADEMY stworzyliśmy narzędzia pozwalające szybko uzupełnić brakujące umiejętności. Szybko – to znaczy w 4 dni.
Każdy tytuł składa się z FISZEK i AKADEMII ONLINE. FISZKI zawierają esencjonalną
teorię i liczne ćwiczenia, a AKADEMIA ONLINE to zestaw szkoleń wideo, nagrań mp3,
e-booków i szablonów.
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Kompetencje XXI wieku
Wystąpienia publiczne w 4 dni
Słyszysz: „wystąpienie publiczne”, czujesz stres i niepewność. Nie wiesz, jak się przygotować, i podejrzewasz, że
znowu poniesiesz porażkę. Nieważne, czy przygotowujesz
się do wystąpienia w pracy czy na konferencji, czy też przemawiasz na weselu – zawsze możesz zrobić to lepiej. Czyli
osiągnąć swój cel bez stresu i zanudzania słuchaczy. FISZKI
wraz z AKADEMIĄ ONLINE w ciągu 4 dni nie tylko nauczą
Cię, co mówić, ale przede wszystkim – jak to robić, żeby
odnieść sukces.
Piotr Bucki – autor

Wystąpienia publiczne w 4 dni

ISBN 978-83-7843-224-1

Szkoła projektowania prezentacji w 4 dni
Tylko dobra prezentacja przekaże to, co chcesz przekazać, i wywoła reakcję, którą chcesz wywołać. Nieważne,
czy chcesz sprzedać produkt, ideę czy wiedzę. FISZKI i towarzysząca im AKADEMIA ONLINE pomogą Ci osiągnąć
zamierzony cel. Wystarczą 4 dni, aby nauczyć się podstaw
projektowania prezentacji, które faktycznie prezentują. Zacznij teraz i rozwiń swoje kompetencje!
Piotr Bucki – autor

Szkoła projektowania prezentacji w 4 dni

ISBN 978-83-7843-223-4

O autorach BUCKIACADEMY
Piotr Bucki jest szkoleniowcem, wykładowcą, nauczycielem, dziennikarzem, menadżerem i od niedawna – rektorem BUCKIACADEMY. Uważa się za poszukiwacza źródeł,
i sam lubi o sobie myśleć jako o współczesnej wersji greckiego Hermesa. Po prostu
kocha wiedzę i podkrada ją ze wszystkich możliwych miejsc, aby potem przekazywać ją
dalej. Jego ulubione pytanie to: „Dlaczego?”. Do współpracy nad tytułem dotyczącym
stresu zaprosił Agnieszkę Jasińską – psychologa i doświadczoną psychoterapeutkę poznawczo-behawioralną.
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GRAJKI – zabawy edukacyjne
GRAJKI to książeczki z dostosowanymi do wieku zabawami
edukacyjnymi dla przedszkolaków. Każdy tytuł zawiera 40
kart spiętych spiralą. Ten poręczny format doskonale sprawdzi się w domu, w podróży i w plenerze.

ŚĆ

NOWO

Na awersie każdej karty dziecko znajdzie swoje ulubione zabawy, np.: rozwiąż labirynt, znajdź różnice, połącz
kropki, uzupełnij szeregi, ułóż historyjkę obrazkową. Ćwiczą one spostrzegawczość, koncentrację czy umiejętność logicznego myślenia.

Na rewersie zamieściliśmy dodatkowe
zabawy rozwijające tematykę z awersu.
Często są to pytania otwarte, wymagające od dziecka zastanowienia się,
wyrażenia własnej opinii, pozwalające
rodzicowi na prowadzenie z dzieckiem
ciekawych rozmów.
FISZKI – GRAJKI 2–3

ISBN 978-83-7843-231-9

FISZKI – GRAJKI 3–4

ISBN 978-83-7843-232-6

FISZKI – GRAJKI 4–5

ISBN 978-83-7843-233-3

FISZKI – GRAJKI 5–6

ISBN 978-83-7843-234-0

FISZKI – GRAJKI 6–7

ISBN 978-83-7843-245-6

Mądre Dziecko
Edukacja dziecka to nie tylko przedszkole czy szkoła. Zdajemy sobie sprawę, że to głównie po stronie rodziców leży dbanie o rozwój swoich pociech, jak również o to, by
czerpały one radość z nauki. Wiemy też, jak ważne jest to, żeby inwestować czas i środki
w rzetelnie przygotowane pomoce, które mądrze łączą edukację z zabawą. Takich materiałów, w naszej ocenie, wciąż jeszcze brakuje na rynku. Z takiej potrzeby kilka lat temu
narodziły się FISZKI dla dzieci – pomoce do nauki języka angielskiego, a teraz – seria
Mądre Dziecko, którą rozpoczynają GRAJKI – zabawy edukacyjne.
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Nowatorskie poradniki dla rodziców
Każdy z tytułów zawiera 40 kart, na których zebrana jest wiedza z danego tematu, zaś każda karta to porcja informacji
łatwa do przyswojenia na raz. Spirala, którą spięte są karty,
ułatwia użytkowanie, a dzięki niewielkim rozmiarom książeczki, poradnik można mieć zawsze przy sobie – w torebce
czy kieszeni wózka.
Ciąża i poród – niezbędnik Mamy

ISBN 978-83-7843-241-8

Pierwsza ciąża to dla kobiety duża niewiadoma. Ciężko samej „ogarnąć” tematy, które jak grzyby po deszczu pojawiają się każdego kolejnego dnia ciąży. Dlatego warto mieć
godne zaufania źródło wiedzy, które porządkuje i przejrzyście omawia tę obszerną tematykę. Nasz poradnik taki właśnie jest – przystępnie opisuje, jak pewnie i spokojnie przejść
przez ciążę i poród oraz skompletować wyprawkę.
Niemowlę – instrukcja obsługi

ISBN 978-83-7843-242-5

Pielęgnacja niemowlęcia to mnóstwo czynności, procedur,
reguł. Żeby nie pogubić się w gąszczu nakazów i zakazów,
dobrych rad mamy, teściowej czy koleżanki, warto sięgnąć
po fachową pomoc – nasz poradnik. W niezwykle przystępny
sposób przekazuje on podstawową wiedzę z zakresu „obsługi” niemowlęcia: jak karmić, przewijać, kąpać, kłaść do snu,
dbać o zdrowie…
Dwulatki tak mają

ISBN 978-83-7843-243-2

Tzw. bunt dwulatka to naukowo zbadany i dokładnie opisany w literaturze etap rozwoju dziecka. Nasz poradnik czerpie z tego dorobku teoretycznego, stawia jednak na wymiar
praktyczny – na konkretnych scenkach zaczerpniętych z życia
zrozumiale tłumaczy, co się dzieje z dwulatkiem i daje konkretne rady, mające na celu pomóc dziecku, ale też i rodzicowi (często zrezygnowanemu i rozgoryczonemu).
Dziecko–rodzic. Budowanie więzi

ISBN 978-83-7843-244-9

Oczywiście, nawiązywanie więzi z dzieckiem najlepiej zacząć
od samych narodzin (a nawet i wcześniej), ale i ci, którzy są
już bardziej zaawansowani na swojej rodzicielskiej drodze,
mają jeszcze duże pole do popisu. Autorka, zainspirowana
ideałami Rodzicielstwa Bliskości, pokazuje, jak pełen miłości
i szacunku sposób patrzenia na dziecko i jego wychowanie
„przekuć” na codzienną rzeczywistość.

Mądry Rodzic
Poradniki dla rodziców. Wydaje się, że w tej materii nic, czego nie byłoby już na rynku,
nie da się wymyślić. My jednak czuliśmy, że na tym polu jest jeszcze dużo do zrobienia
i podeszliśmy do tej tematyki w zupełnie nowatorski sposób – jak przystało na nasze wydawnictwo. Postawiliśmy na to, na czym znamy się najlepiej, czyli na: oryginalną formę,
prosty przekaz i skuteczną naukę. Tak powstała seria Mądry Rodzic.
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ZAPRASZAMY
do odwiedzenia naszego bloga, gdzie redaktorki Martyna,
Patrycja i Kasia dzielą się praktyczną wiedzą, dzięki której
szybciej i skuteczniej nauczysz się języków obcych.
blog.fiszki.pl
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