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Dydaktyka języków obcych
Materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Oleśnicy
* Bogdanowicz Katarzyna.
Dysleksja a nauczanie języków obcych :przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów
z dysleksją. -- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.
Publikacja składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej omówiono
zjawisko dysleksji i problemy, które w związku z nim pojawiają się podczas nauki języka obcego. Druga
część książki zawiera konkretne wskazówki oraz techniki ułatwiające nauczycielowi nauczanie ucznia
dyslektycznego .

* Gąsiorkiewicz-Kozłowska Ilona, Kaźmierczak Małgorzata.
Języki obce na egzaminie gimnazjalnym. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna,
2009.
W publikacji m.in.: przyczyny zmian w polityce edukacyjnej, wymagania podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla gimnazjum, Formuła egzaminu gimnazjalnego z języka obcego w sesjach 2009, 2010, 2011,
techniki przygotowania uczniów do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

* Golis Adrian.
Repetytorium maturzysty :j. niemiecki : fiszki, słowniczek tematyczny, ćwiczenia
z rozwiązaniami, bilety egzaminacyjne z lat ubiegłych, płyta CD /[aut.: Adrian Golis, Kamil Golis,
Anna Lohn]. -- Kraków : Wydawnictwo Greg, cop. 2009.
* Heath Jennifer.
My World 1 :książka ucznia : with video material. -- Warszawa : Nowa Era, cop. 2012.
* Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum /[aut. cz. og. Zbigniew Marciniak
oraz aut. podst. Magdalena Szpotowicz et al.]. -- [S.l. : s.n., 2009].
* Niemiec-Knaś Małgorzata.
Metoda projektów w nauczaniu języków obcych. -- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",
2011.
* Nauka języka obcego w perspektywie ucznia /red. nauk. Hanna Komorowska. -- Warszawa :
Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś, 2011.
W kolejnych rozdziałach podręcznika autorzy omawiają: nowoczesne cele nauczania języka obcego,
wymagania nowej podstawy programowej, europejską politykę językową, rozwijanie kompetencji
interkulturowych, umiejętność posługiwania się nowymi technologiami, problemy specyficzne dla
poszczególnych grup wiekowych uczących się, trudności, z którymi borykają się uczniowie, sposoby
identyfikowania trudności ucznia i wspierania go w ich pokonywaniu.

* Parczewski Piotr Wojciech.
Nauczycielskie systemy oceniania :trafność oceniania na lekcjach języka angielskiego. -- Toruń
: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.

* Sobańska-Jędrych Joanna, Karpeta-Peć Beata, Torenc Marta.
Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego. -- Warszawa : Ośrodek Rozwoju
Edukacji, 2013.

Materiały dostępne w dolnośląskich bibliotekach pedagogicznych
Książki
* Abramczyk Anna
Das ist Deutsch! :egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego : przykładowe arkusze
egzaminacyjne :
poziom podstawowy i rozszerzony. -- Warszawa : Nowa Era, 2012.
* Appel Magdalena, Zarańska Joanna.
Hello starter :podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej. -- Wyd. 5. -- Warszawa
: Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2012.
* Appel Magdalena, Zarańska Joanna.
Hocus Pocus 3 :podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej. -- Wyd. 8. -Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2012.
Płyta zawiera piosenki i rymowanki.

* Betleja Jacek, Wieruszewska Dorota.
Netz 2 :podręcznik do języka niemieckiego dla klasy V. -- Wyd. 8. -- Warszawa : Wydawnictwo
Szkolne PWN, dr. 2011.
Płyta CD zawiera materiał audio do podręcznika.

* Blair Alison, Cadwallader Jane.
Twister 3 :student's book. -- Wyd. 2. -- Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2012.
* Czauderna Maciej, Gross Robert.
Małe tablice - język niemiecki.-- Wyd. 6. -- Warszawa : Grupa Wydawnicza Adamantan, 2012.
* Czerwiakowska Beata.
Niemiecki :wzory wypracowań : repetytorium. -- Nowe wyd. -- Warszawa : Lingo - Języki
Nieobce, cop.
2013.
* Dąbrowska Halina, Zybert Mirosław.
Rosyjski raz a dobrze :intensywny kurs języka rosyjskiego w 30 lekcjach. -- Nowe wyd. -Warszawa : Lingo - Języki Nieobce, cop. 2013.
* Downie Michael.
Can do 2 :student's book : język angielski dla gimnazjum. -- Wyd. 3. -- Warszawa : Wydawnictwo
Szkolne PWN, dr. 2012.
* Dyszlewska Małgorzata, Samsonowicz Małgorzata.
Follow me 1 :podręcznik dla klasy 4. szkoły podstawowej. -- Wyd. 6. -- Warszawa : Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 2011.
* English Explorer 1 :grammar & vocabulary : ćwiczenia gramatyczne i leksykalne do gimnazjum.
-- [Warszawa] : Nowa Era, [2013].

* Erenc-Grygoruk Grażyna.
Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej. -- Kraków : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2013.
* Gałązka Alicja.
Future learning system :drama w nauczaniu języka angielskiego : perspektywa
psychopedagogiczna. -- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
Książka opisuje autorską metodę nauczania języków obcych Future Learning System (FLS), która
oparta jest na najnowszych osiągnięciach z zakresu neuroglottodydaktyki, konstruktywistycznej dydaktyki
języków obcych oraz humanistycznej, niedyrektywnej pedagogiki, podkreślającej potrzeby uczącego się,
jego zainteresowania oraz autonomię. FLS to zintegrowane podejście holistyczne do nauczania
języka obcego, które umożliwia odpowiednie zindywidualizowanie technik kształcenia, zgodnie z
potrzebami, zainteresowaniami i oczekiwaniami uczniów, co jest niezwykle ważne zwłaszcza w uczeniu
osób dorosłych. Swoistą dyrektywą dydaktyczną jest przyjęcie założenia, że zdolności do przyswajania
języka obcego można rozwijać, aktywizując obie półkule mózgowe oraz różne rodzaje inteligencji
wielorakiej. FLS to metoda oparta głównie na dramie kreatywnej, wykorzystującej w pełni potencjał
słuchacza, jego osobowość oraz indywidualne preferencje do uczenia się, rozwijająca wszystkie typy
inteligencji oraz integrująca obydwie półkule mózgowe.

* Gawęcka-Ajchel Beata.
Èho 1 :język rosyjski : podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum : kurs dla początkujących. -- Wyd.
6. -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2014.
CD zawiera nagrania tekstów rozwijających umiejętność rozumienia ze słuchu oraz poprawnej wymowy,
ćwiczenia fonetyczne, łamańce językowe i rymowanki oraz piosenki i wierszyki.

* Gawęcka-Ajchel Beata, Żelezik Anna.
Stupeni 1 :podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 4.-- Wyd. 3. -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 2014.
* Gawrysiuk Maria, Szurlej-Gielen Małgorzata.
Język niemiecki :ustny egzamin maturalny : od 2012 roku . -- Kraków : Wydawnictwo Szkolne
Omega, cop. 2011.
* Gąsiorkiewicz-Kozłowska Ilona, Kowalska Joanna.
Język angielski :poziom podstawowy. -- Wyd. 9. -- Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega,
2013.
* Gąsiorkiewicz-Kozłowska Ilona, Kowalska Joanna.
Język angielski :poziom rozszerzony. -- Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, 2013.
* Halej Lucyna, Kozubska Marta, Krawczyk Ewa.
Eins, zwei, drei :podręcznik do języka niemieckiego dla klasy II. -- Wyd. 14. -- Warszawa :
Wydawnictwo Szkolne PWN, 2011.
* Hamraeva Elizaveta Aleksandrovna, Iwanowa Elza, Broniarz Renata.
Vremena 1 :język rosyjski : kurs dla początkujących : podręcznik.-- Wyd. 4. -- Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2012.
Na płycie: ćwiczenia fonetyczne, dialogi, wybrane teksty z podręcznika.

* Hill David A.
English Explorer 2 :[teacher's book]. -- Warszawa : Nowa Era, 2012.
Dok. towarzyszące zawierają nagrania tekstów.
* Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015
/Centralna Komisja Egzaminacyjna, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. -- Kraków : Wydawnictwo
Szkolne Omega, 2013.

* Informator o egzaminie maturalnym z języka niemieckiego od roku szkolnego 2014/2015
/Centralna Komisja Egzaminacyjna, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. -- Kraków : Wydawnictwo
Szkolne Omega, 2013.
* Jarząbek Alina Dorota, Koper Danuta.
Motive Deutsch Neu :podręcznik do liceum i technikum : kurs dla kontynuujących naukę : zakres
podstawowy i rozszerzony.2. -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2014.
* Język niemiecki :poziom podstawowy i rozszerzony : trening przed egzaminem : egzamin
gimnazjalny /[aktualizacje i uzup. Małgorzata Kępka, Joanna Rokosz-Lechwar ; oprac.
merytoryczne i red.: Barbara
Dubiecka-Kruk et al.]. -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011.
* Karbowniczek Jolanta.
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim :propozycje rozwiązań
metodycznych dla nauczycieli. -- Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2012.
* Karpińska, Katarzyna.
Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych.
-- Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013.
Książka prezentuje sposób podejścia do nauczania języków obcych uczniów z niepełnosprawnością
w szkolnej integracji indywidualnej. Biorąc pod uwagę charakter niepełnosprawności i specyfikę potrzeb
edukacyjnych, nauka języka obcego nie ogranicza się do kształcenia ściśle językowego, lecz jest także
możliwością uzyskania korzyści terapeutycznych. Autorka przedstawia działania o znaczeniu
kompensującym utrudnione/zaburzone funkcjonowanie językowo-komunikacyjne oraz działania mające
na celu rozwijanie kompetencji uczenia się języków. Na koniec zamieszczono analizę skuteczności
stosowanych narzędzi oceniania postępów na egzaminach gimnazjalnych i maturalnych oraz przedstawiono
propozycję oceniania tzw. wartości dodanych w nauce języka obcego.

* Kościelniak-Walewska Ewa.
Welttour :język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych : poradnik metodyczny . -- Warszawa :
Nowa Era, 2012.
Na płycie CD-Audio nagrania tekstów do podręcznika i do testów. W poradniku: plany wynikowe, PSO
(Przedmiotowy System Oceniania), opis nowego egzaminu maturalnego – części ustnej i pisemnej,
scenariusze do każdej lekcji, zadania dodatkowe do każdego rozdziału / zadania dla dyslektyków, klucze do
zadań dodatkowych i do podręcznika, transkrypcje tekstów do słuchania.

* Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna.
ABC Deutsch :podręcznik z ćwiczeniami do języka niemieckiego dla klasy 1.Cz. 2. -- Warszawa :
Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2012.
* Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna.
Der, die, das :neu : zeszyt ćwiczeń dla klasy IV. -- Wyd. 12. -- Warszawa : Wydawnictwo Szkolne
PWN, dr. 2011.
* Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna.
Ich und du :podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 3. -- Wyd. 6. -- Warszawa :
Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2012.
Płyta zawiera nagrania tekstów i piosenek do Podręcznika.

* Krawczyk Violetta, Malinowska Elżbieta, Spławiński Marek.
Język niemiecki :poziom podstawowy. -- Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, 2013.
* Krawczyk Violetta, Malinowska Elżbieta, Spławiński Marek.
Język niemiecki :poziom rozszerzony. - Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, 2013.

* Lewandowska Halina, Stopińska Ludmiła, Wróblewska Halina.
Język rosyjski :poziom podstawowy i rozszerzony. -- Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega,
2013.
* Lewandowska Halina, Wróblewska Halina.
Język rosyjski :slova..., slova..., slova...2. -- Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, cop. 2011.
* Lewandowska Halina, Wróblewska Halina.
Język rosyjski :ustny egzamin maturalny. -- Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, 2012.
* Łuniewska Krystyna, Tworek Urszula, Wąsik Zofia.
Alles klar 2a :podręcznik z ćwiczeniami dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego
i technikum : kurs dla początkujących i kontynuujących naukę po gimnazjum : zakres podstawowy.
-- Wyd. 9. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2012.
* Malenta Grażyna,
MiniBingo! :podręcznik do języka angielskiego dla najmłodszych. -- Wyd. 10. -- Warszawa :
Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2011.
Płyta CD zawiera piosenki w wersji wokalnej i karaoke.

* Malenta Grażyna, Wieczorek Anna.
MiniBingo! :poradnik metodyczny. -- Wyd. 7. -- Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr.
2011.
* Marczewski Paweł, Dobrosława Wiktor.
Angielski :wzory wypracowań : repetytorium. -- Nowe wyd. -- Warszawa : Wydawnictwo Lingo Języki Nieobce, cop. 2013.
* Matura explorer :kompendium : materiały do powielania do poziomów elementary - upperintermediate /Marta Inglot [et al.]. -- Warszawa : Nowa Era, 2012.
* Migdalska Grażyna, Billard-Woźniak Cécile, Szczucka-Smagowicz Monika.
Déjà-vu 1 :język francuski dla szkół ponadgimnazjalnych : podręcznik . -- Wyd. 7. -- Warszawa :
Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2011.
CD zawiera nagrania tekstów do podręcznika.

* Nauka języka obcego w perspektywie ucznia /red. nauk. Hanna Komorowska. -- Warszawa :
Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś, 2011.
W kolejnych rozdziałach podręcznika autorzy omawiają: nowoczesne cele nauczania języka obcego,
wymagania nowej podstawy programowej, europejską politykę językową, rozwijanie kompetencji
interkulturowych, umiejętność posługiwania się nowymi technologiami, problemy specyficzne dla
poszczególnych grup wiekowych uczących się, trudności, z którymi borykają się uczniowie, sposoby
identyfikowania trudności ucznia i wspierania go w ich pokonywaniu.

* Niemiec-Knaś Małgorzata.
Metoda projektów w nauczaniu języków obcych. -- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",
2011.
* Nowakowska Dorota, Dolińska-Romanowicz Joanna.
How can I help you? :język angielski zawodowy dla zawodu technik hotelarstwa.Pt. 1. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2013.
* Otwinowska-Kasztelanic Agnieszka, Walewska Anna.
Maxi taxi 1 :podręcznik do języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej. -- Wyd. 6. -Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2011.

* Otwinowska-Kasztelanic Agnieszka, Walewska Anna.
Maxi taxi 2 :podręcznik do języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej. -- Wyd. 6. -* Potapowicz Anna.
Punkt :język niemiecki : podręcznik z ćwiczeniami do klasy piątej szkoły podstawowej : kurs dla
początkujących i kontynuujących naukę. -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
2013.
* Potapowicz Anna.
Punkt :język niemiecki : szkoła podstawowa : klasa 5 : poradnik nauczyciela : rozkład materiału,
plan
wynikowy, przedmiotowy system oceniania, internetowe zasoby na WSiPnet.pl. -- Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2013.
* Potapowicz Anna, Tkaczyk Krzysztof.
Aha! neu :język niemiecki : podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum : kurs dla początkujących
i kontynuujących naukę.4. -- Wyd. 4 zm. -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
2014.
* Ptak Magdalena.
Das ist Deutsch! Kompakt :język niemiecki dla gimnazjum : poradnik metodyczny.Cz. 1. -Warszawa : Nowa Era, 2011.
Nagrania do podręcznika i zeszytu Ćwiczeń.

* Rapacka Sylwia, Lewandowska Małgorzata, Nawrotkiewicz Joanna.
Hier und da 1 :język niemiecki : zeszyt maturalny. -- Wyd. 6. -- Warszawa : Wydawnictwo
Szkolne PWN, dr. 2011.
* Reymont Elżbieta, Sibiga Agnieszka, Jezierska-Wiejak, Małgorzata.
DACHfenster :podręcznik do języka niemieckiego dla 2 klasy gimnazjum. -- Wyd. 12. -Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2012.
* Reymont Elżbieta, Sibiga Agnieszka, Jezierska-Wiejak Małgorzata.
Kompass 2 :podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum. -- Wyd. 5. -- Warszawa :
Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2012.
Płyta CD-ROM zawiera nagrania tekstów z podręcznika i książki ćwiczeń do nauki języka niemieckiego.

* Scanlon Jaimie, Sayer Mike.
Matura Explorer :pre-intermediate teacher's book. -- Warszawa : Nowa Era, 2012.
* Sielecki Tomasz.
Niemiecki na poziomie :kurs dla średnio zawansowanych i zaawansowanych. -- Warszawa :
Lingo - Języki Nieobce, cop. 2013.
* Sobczak Alicja, Ratuszniak Aleksandra, Jurkiewicz Bożenna.
Język francuski :poziom podstawowy i rozszerzony. -- Kraków : Wydawnictwo Szkolne
Omega, 2013.
* Sobańska-Jędrych Joanna, Karpeta-Peć Beata, Torenc Marta.
Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka Obcego.-- Warszawa : Ośrodek Rozwoju
Edukacji, 2013.
* Sochaczewska-Kuleta Jolanta.
Destination Exam :arkusze egzaminacyjne dla gimnazjum. -- Warszawa : Nowa Era, 2013.
Publikacja zawiera przykładowe arkusze egzaminacyjne.

* Suchecka Ewa.
Uczmy inaczej :inteligencje wielorakie w nauczaniu języka angielskiego. -- Warszawa :
Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2012.
* Stephenson Helen, Tkacz Arek.
English explorer 2 :podręcznik dla gimnazjum : student's book . -- Wyd. 2. -- Warszawa : Nowa
Era, 2012.
* Szkutnik Leon Leszek.
Angielski :nowy przewodnik po czasach. -- Warszawa : Wydawnictwo Wiedza Powszechna,
2011.
* Testy egzaminacyjne z języków obcych :angielski, francuski, niemiecki, rosyjski : praca
zbiorowa. Cz.1,Poziom B2 /pod red. Małgorzaty Pomorskiej. -- Rzeszów : Oficyna Wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej, 2012.
* Tkaczyk Krzysztof.
Grammatik für dich :gramatyka języka niemieckiego dla gimnazjum z płytą CD-ROM. -Wyd. 4. -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011.
Na płycie CD-ROM zamieszczono zadania interaktywne.

* Wiatr-Kmieciak Małgorzata, Wujec Sławomira.
Vot i my 1 :język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych : zeszyt ćwiczeń. -- Wyd. 5. -Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2012.
* Wiatr-Kmieciak Małgorzata, Wujec Sławomira.
Vot i my 3 :język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych : podręcznik. -- Wyd. 3. -- Warszawa
: Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2012.
* Więckowska, Iwona.
Angielski raz a dobrze :intensywny kurs języka angielskiego w 30 lekcjach. -- Wyd. 3 (rozsz.). -Warszawa : Wydawnictwo Lingo, 2012.
* Wilczyński Stanisław, Pobiedzińska Ewa, Jaworska Anna.
Porta Latina nova :zeszyt ćwiczeń do języka łacińskiego i kultury antycznej. -- Warszawa :
Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2012.
* Zaremba, Ewa.
Superskuteczne strategie opanowania języków obcych :twój prywatny coach. -- Wyd. 2. -Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013.
* Zybert Mirosław.
Dialog 1 :język rosyjski : podręcznik z ćwiczeniami do szkół ponadgimnazjalnych : zakres
podstawowy : kurs dla początkujących. -- Wyd. 2. -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, 2013.
* Zybert Mirosław.
Novye vstreči 3 :język rosyjski : podręcznik z ćwiczeniami do szkół ponadgimnazjalnych : zakres
podstawowy : kurs dla początkujących. -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
2014.

Dokumenty elektroniczne
* Aha! Neu[Dokument elektroniczny] :język niemiecki : multibook : elektroniczny podręcznik
nauczyciela :
gimnazjum.Cz. 3A i 3B.Kurs rozszerzony dla początkujących i kontynuujących naukę /[aut. Anna
Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk ; oprac. zawartości interaktywnej: Artur Hanc ; red.: Milena
Piotrowicz].
-- Wersja 1.0.-- Dane. -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2013.
Zawiera: Aha! neu : język niemiecki : podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum : kurs rozszerzony :
dla początkujących i kontynuujących naukę. 3A. Aha! neu : język niemiecki : podręcznik z ćwiczeniami dla
gimnazjum : kurs rozszerzony : dla początkujących i kontynuujących naukę. 3B.

* Chełstowski Daniel.
Język angielski[Dokument elektroniczny] :plansze interaktywne 2.0 : gimnazjum /[aut. testów
i koment. Daniel Chełstowski]. -- Wyd. 2, (2011, rzut 1).-- Multimedia interakcyjne. -- Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011.
Plansze interaktywne składają się z animacji dźwiękowych, koment. oraz testów.

* Das ist Deutsch![Dokument elektroniczny] :oprogramowanie do tablic interaktywnych.3 /oprac.
red. Agnieszka Kozdra.-- Multimedia interakcyjne. -- Warszawa : Nowa Era, cop. 2011.
* English explorer 3[Dokument elektroniczny] :podręcznik dla gimnazjum /National Geographic.-Program. -- Warszawa : Nowa Era, cop. 2012.
* Łojewska Anna.
Język angielski[Dokument elektroniczny] :plansze interaktywne 2.0 : szkoła podstawowa /[aut.
testów i komentarzy Anna Łojewska]. -- Wyd. 2 (2011, rzut 1).-- Multimedia interakcyjne. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011.
Plansze interaktywne składają się z animacji dźwiękowych, komentarzy oraz testów.

* Matura explorer[Dokument elektroniczny] :upper intermediate : [interactive whiteboard software]
/National Geographic.-- Program. -- Warszawa : Nowa Era, cop. 2012.
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