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O wydawnictwie
Preston Publishing jest polskim wydawnictwem językowym, specjalizującym się w tworzeniu 
nowatorskich książek do nauki języków obcych. Nasza historia rozpoczęła się w 2013 roku 
od serii zatytułowanej Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka, która bardzo szybko zyskała 
ogromną popularność – zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. 

Ten sukces zainspirował nas do stopniowego poszerzania oferty o nowe tytuły, związane 
z dziedzinami angielskiej gramatyki i słownictwa, a także książki do nauki innych języków 
obcych. Obecnie znajdują się w niej podręczniki do: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, 
francuskiego, włoskiego, portugalskiego, rosyjskiego oraz polskiego dla obcokrajowców. 

Wśród naszych pozycji można znaleźć również te przeznaczone do nauki specjalistycznych, 
branżowych odłamów języka, takie jak Angielski w tłumaczeniach. Prawniczy czy Niemiecki 
w tłumaczeniach. Business. Dysponujemy też materiałami dla najmłodszych adeptów języka 
angielskiego – w ofercie mamy m.in. krzyżówki ze słowniczkiem obrazkowym i karty do gry.

Cele wydawnictwa

Tworzymy praktyczne publikacje, w których przygotowanie wkładamy dużo serca. Chcemy 
dzielić się naszą pasją, wiedzą i doświadczeniem. Pragniemy popularyzować nasze 
nowatorskie metody nauki języków wśród uczniów i nauczycieli. Wierzymy, że nauka języków 
obcych może być dla każdego przyjemną i ekscytującą przygodą.

Współpraca

Jesteś znawcą języka obcego i chcesz wydać swoją książkę? Masz nową wizję metody 
nauczania języków? Jeśli tak, skontaktuj się z nami i dołącz do grona autorów książek 
językowych Preston Publishing! Pomożemy Ci opracować graficznie i redakcyjnie Twoją 
książkę, a także zadbamy o jej promocję i dystrybucję w całej Polsce.

Zapraszamy do współpracy księgarnie, hurtownie, dystrybutorów, biblioteki i szkoły językowe.

Warunki współpracy ustalane są indywidualnie. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt 
telefoniczny bądź na adres e-mail: biuro@prestonpublishing.pl.

Preston School & Publishing
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa
NIP 6861574384, REGON 180956813
tel. +48 22 254 14 62, +48 607 854 497
www.prestonpublishing.pl
biuro@prestonpublishing.pl

O metodzie w tłumaczeniach
Wyjątkowy sposób nauki języków obcych

Czy kiedykolwiek podczas nauki języka przeszła Ci przez głowę myśl: Nigdy tego nie zapamię-
tam i nie zrozumiem? Książkami opartymi na metodzie w tłumaczeniach udowadniamy, że na-
uka języków obcych nie musi być trudna, przeciwnie – może być przyjemna i satysfakcjonująca.  

Nasze podręczniki doskonale sprawdzają się w roli osobistego nauczyciela. Dzięki nim:
• przyswoisz i powtórzysz najważniejsze konstrukcje gramatyczne – przystępne wskazówki 

znajdujące się obok zdań ułatwiają zrozumienie problemu i wspomagają naukę,
• udoskonalisz umiejętność rozumienia ze słuchu i poprawnego wypowiadania się,
• będziesz się uczyć zgodnie z zasadą stopniowania trudności – każdy rozdział zawiera nowy 

materiał, a jednocześnie w przykładach zastosowano zaprezentowane już wcześniej konstrukcje. 

Jak uczyć się z książek w tłumaczeniach?

1. Otwórz książkę na wybranym zagadnieniu.
2. Po lewej stronie znajdują się zdania w języku polskim – obok wpisz ich tłumaczenia na język obcy.
3. Sprawdź poprawność swojego tłumaczenia na sąsiedniej stronie.
4. Przy odpowiedziach znajdziesz cenne wskazówki dotyczące użycia słów i ich różnych form, 

uwagi odnośnie najczęściej popełnianych błędów, tabele odmian i inne przydatne informacje.
5. Wymowę i rozumienie ze słuchu możesz ćwiczyć z lektorami natywnymi dzięki kursom 

audio MP3 dostępnym w internecie. Kody do ich pobrania znajdziesz w każdej książce. 

przeczytaj
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Angielski w tłumaczeniach.  
Gramatyka 1-6

Angielski. Trening A1-C2

Każdy z sześciu podręczników tej serii łączy w sobie cechy wykładu gramatycznego, 
praktycznych  rozmówek i zeszytów ćwiczeń, co ułatwia skuteczne przyswajanie wiedzy. 
Zawierają one przejrzyste objaśnienia angielskiej gramatyki w języku polskim, uwagi o często 
popełnianych błędach, ciekawostki językowe, starannie dobrane zdania, a także popularne  
wyrażenia i związki frazeologiczne. Do podręczników dołączone zostały kursy audio do 
pobrania ze strony wydawnictwa. Dzięki nagraniom poćwiczysz poprawną wymowę oraz 
rozumienie ze słuchu.

Chcesz popracować nad językową formą? Jeśli tak, przedstawiamy Ci Twojego nowego 
trenera personalnego!

Cykl Angielski. Trening łączy w sobie cechy praktycznego repetytorium gramatycznego 
i rozrywki umysłowej. Znajdziesz w nim prosto wyłożoną teorię, ciekawe ćwiczenia, testy 
oraz krzyżówki językowe. Pomoże Ci on ocenić Twoje umiejętności, wytłumaczy kwestie 
gramatyczne i zadba o Twój rozwój językowy – krok po kroku.

MATERIAŁ ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY ZGODNIE Z ZASADAMI  
PRAWIDŁOWEGO TRENINGU:

 Rozgrzewka: zapoznajesz się z teorią i przykładami.
 Trening właściwy: wykonujesz ćwiczenia od najprostszych do bardziej zaawansowanych.
 Ćwiczenia relaksująco-utrwalające: rozwiązujesz krzyżówkę językową.

Poszczególne rozdziały są powiązane z zagadnieniami gramatycznymi z książek serii  
⬅ Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka. Zawarliśmy tutaj zadania, które stanowią doskonałe 
uzupełnienie dla korzystających z niej osób.

w przygotowaniu C1-C2

autorzy:  
Magdalena Filak, Filip Radej

liczba stron egzemplarza:  
176

Angielski w tłumaczeniach.  
Gramatyka 1  
ISBN: 978-83-64211-91-1 
poziom podstawowy (A1)

Angielski w tłumaczeniach.  
Gramatyka 2  
ISBN: 978-83-64211-90-4 
poziom podstawowy+ (A2)

Angielski w tłumaczeniach.  
Gramatyka 3  
ISBN: 978-83-64211-93-5 
poziom średnio zaawansowany (B1)

Angielski w tłumaczeniach.  
Gramatyka 4  
ISBN: 978-83-66384-11-8 
poziom średnio zaawansowany (B1-B2)

Angielski w tłumaczeniach.  
Gramatyka 5  
ISBN: 978-83-66384-12-5 
poziom zaawansowany (B2-C1)

Angielski w tłumaczeniach.  
Gramatyka 6  
ISBN: 978-83-64211-86-7 
poziom zaawansowany (C1-C2)

Angielski w tłumaczeniach.  
Gramatyka (komplet)  
ISBN: 978-83-66384-13-2

KOMPLET 
W DOBREJ 

CENIE! DO KAŻDEJ CZĘŚCI 
PONAD 6-GODZINNY KURS AUDIO!

poziom: A1
autorka: Maria Lekszycka
liczba stron: 184
ISBN: 978-83-66384-53-8

poziom: A2
autorka: Maria Lekszycka
liczba stron: 200
ISBN: 978-83-66384-54-5

poziom: B1
autorka: Agnieszka
Sękiewicz-Magoń
liczba stron: 192
ISBN: 978-83-66384-55-2

poziom: B2
autorka: Agnieszka
Sękiewicz-Magoń
liczba stron: 200
ISBN: 978-83-66384-56-9
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https://prestonpublishing.pl/angielski/49-ksiazki-angielski-93.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/544-angielski-trening-a1.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/545-angielski-trening-a2.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/546-angielski-trening-b1.html
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Phrasal Verbs
To look PART 1

to look at – patrzeć, spojrzeć na 

to look for – szukać

to look after – opiekować się, dbać o, 

troszczyć się o

to look around – rozglądać się

to look up – sprawdzać, wyszukiwać

Exercise
1.	UZUPE

ŁNIJ	ZDA
NIA	ODPO

WIEDNIMI	 

CZASOWNIKAMI	ZŁOŻON
YMI.

Odpowiedzi: 1. a) look around b) look for c) look it up d) look after e) Look at 2. a) I just wanted to look 

around. b) I’m looking for my glasses. Have you seen them? c) Tom needs to look after his mother because 

she’s ill. d) Could you look up the bus to Warsaw in the timetable? e) What are you looking at?

Translate 2.	PRZET
ŁUMACZ	ZDAN

IA.

a) Could you please _______________  and tell me if anything is missing?

b) I’ve been fired. I need to _______________  another job.

c) I don’t understand what unreliable means. I need to ___________  it ____  in 

a dictionary.

d) I will need to hire a babysitter to _______________  my kids when I’m at work.

e) _______________  those clouds! We’d better go home now, or else we’ll get wet.

a) Chciałam się tylko rozejrzeć.

b) Szukam swoich okularów. Widziałeś je?

c) Tom musi się opiekować swoją mamą, bo jest chora.

d) Czy mógłbyś sprawdzić autobus do Warszawy w rozkładzie?

e) Na co patrzysz?

Obejrzyj wywiad ze swoim ulubionym anglojęzycznym aktorem. Wypisz nowe słownictwo 

i ułóż zdania z pięcioma wybranymi słówkami. 
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Irregular Verb

Idiom

Word Formation

see – saw – seen
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Translate 1.	PRZETŁUMACZ	ZDANIA.

widzieć, zobaczyć

A  I’m wondering if Lucy is going to come, too. Oh, look, there she is! 

Speak of the devil. A  Hi Lucy! We’ve just been talking about you.

speak of the devilo wilku mowa

2.	UTWÓRZ	WYRAZ	POCHODNY	 
PASUJĄCY	DO	ZDANIA.

a) Rano często widuję Sophie na przystanku autobusowym.
b) Wczoraj w drodze do pracy widziałem wypadek. c) Nie chcę oglądać tego filmu. Już go widziałam.

a) You shouldn’t judge too much by ______________.  APPEAR

b) I love sitting in this armchair! It’s so ______________.  COMFORT

c) Why are you so ______________?  You never remember where you put your 

stuff. ORGANISED
d) Before you apply for the job, check if you have adequate ______________. 

QUALIFY
e) I am ______________  with how quickly you learnt it. IMPRESS

f) What you’re planning to do is completely ______________.  I wouldn’t do that 

if I were you. LEGALg) Is your husband a good ______________?  DRIVE

h) Can you recommend a good ______________  company where I could insure 

my car? INSURE
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Angielski 365 na każdy dzień BEST
SELLER

Angielski 365 na każdy dzień nie jest zwykłą książką. To całoroczny kurs języka angielskiego 
na poziomie A2-B2 i gotowy plan systematycznej nauki. Odpowiada na bolączki samouków, 
którym brakuje motywacji. 

Formuła 365 zakłada codzienne ćwiczenie języka angielskiego. Każdego dnia skupiasz się na 
innym praktycznym zagadnieniu, a w weekend powtarzasz zdobyte w danym tygodniu wia-
domości. Zacznij naukę w dowolny poniedziałek!

Kupując książkę, zyskujesz do-
stęp do nagrań MP3 na stronie 
dopobrania.prestonpublishing.pl. 
Dzięki nim poćwiczysz wymowę 
z natywnym lektorem. 

Wolisz odbywać kurs Angielski 365 na każdy 
dzień w innej formule? Wejdź na stronę angielski.
jezyki365.pl. Po wykupieniu dostępu regularnie 
otrzymasz mailem porcję materiału do samodziel-
nej nauki wraz z rozwiązaniami.

Twój tydzień z 365

poziom: A2-B2 
autorka: Maria Lekszycka 

liczba stron: 352 
ISBN: 978-83-64211-80-5 

Skorzystaj z gotowego planu nauki na 365 dni!

Monday
Uczysz się gramatyki.

Tuesday
Przyswajasz nowe słówka.

wednesday
poznajesz przyimki i tajniki  
poprawnej wymowy.

thursday
Mierzysz się z phrasal verbs.

Friday
Ćwiczysz czasowniki nieregularne, 
idiomy i słowotwórstwo

Weekend
Powtarzasz wiadomości  
i rozwiązujesz krzyżówkę.

 

Seria książek „365 na każdy dzień”
Sprawdź również kurs 365 do języka hiszpańskiego, francuskiego  
i niemieckiego! 

✔ 20 minut ćwiczeń dziennie
✔ 7 dni w tygodniu z różnymi zagadnieniami
✔ gramatyka, słówka, wymowa od poziomu A2 aż po B2

Zacznij w dowolny poniedziałek!

poziom: A2-B1+ 
autorka: Dorota Kotwica 
liczba stron: 350 
ISBN: 978-83-66384-05-7

poziom: A2-B2 
autorka: Zuzanna Szkandera 
liczba stron: 352 
ISBN: 978-83-66384-29-3

poziom: A2-B2 
autorka: Justyna Hołosyniuk 
liczba stron: 344 
ISBN: 978-83-66384-17-0

https://prestonpublishing.pl/angielski/147-angielski-365-na-kazdy-dzien-197.html
https://prestonpublishing.pl/hiszpanski/189-hiszpanski-na-kazdy-dzien.html
https://prestonpublishing.pl/niemiecki/354-niemiecki-365-na-kazdy-dzien.html
https://prestonpublishing.pl/francuski/244-francuski-365-na-kazdy-dzien-256.html


W tłumaczeniach. Sytuacje
Po angielsku, hiszpańsku, francusku... dogadasz się w każdej sytuacji! 

Prosisz o herbatę bez cukru, a dostajesz kawę z mlekiem? Wyznajesz miłość, mówiąc: Bardzo 
Cię nienawidzę? A może właśnie jedziesz do piekarni zamiast na lotnisko? 

Wiele sytuacji w życiu codziennym wymaga umiejętności posługiwania się językiem obcym. 
Dzięki serii W tłumaczeniach. Sytuacje nie tylko poznasz i wzbogacisz niezbędne do tego 
słownictwo, lecz także nauczysz się odpowiednio stosować je w różnych kontekstach.

Wybierz dla siebie książkę z 5 dostępnych wersji lub podaruj ją komuś, kto wpędził Cię 
w komunikacyjne tarapaty.

poziom:  
A2-B1+

liczba stron egzemplarza:  
208

Angielski w tłumaczeniach.  
Sytuacje  
autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej 
ISBN: 978-83-64211-51-5

Włoski w tłumaczeniach.  
Sytuacje 
autorka: Katarzyna Foremniak 
ISBN: 978-83-66384-04-0

Hiszpański w tłumaczeniach.  
Sytuacje  
autorka: Carmen Azúar 
ISBN: 978-83-64211-89-8

Niemiecki w tłumaczeniach.  
Sytuacje  
autorka: Katarzyna Remlein 
ISBN: 978-83-66384-40-8

Francuski w tłumaczeniach. 
Sytuacje  
autorka: Justyna Hołosyniuk 
ISBN: 978-83-66384-44-6

SYTUACJE W NOWEJ ODSŁONIE!

Angielski 365. Phrasal verbs 
na każdy dzień – kalendarz
Chcesz łatwo i przyjemnie nauczyć się phrasal verbs? Oto ilustrowany kalendarz biurkowy, 
który zawiera aż 365 angielskich czasowników złożonych – po jednym na każdy dzień!

Na każdej z kartek umieściliśmy  wybrany  phrasal  oraz przykład z jego zastosowaniem. 
Na odwrocie znajdziesz tłumaczenie i miejsce na wpisanie zdania. Tym sposobem codziennie 
nauczysz się nie tylko znaczenia danego czasownika, lecz także jego poprawnego użycia 
w kontekście.

Nie jest to kalendarz na konkretny rok – 
naukę możesz rozpocząć każdego dnia. 
Okładkę kalendarza wykorzystasz jako 
wygodną podpórkę.

Dodatkowo z kursem audio 
MP3 do pobrania poćwiczysz 
angielską wymowę i rozumie-
nie ze słuchu. Nagrania zostały 
przygotowane przez profesjo-
nalnego lektora natywnego.

Kalendarz Angielski 365. Phrasal verbs 
na każdy dzień sprawdzi się wszystkim 
samoukom, maturzystom oraz osobom 
przygotowującym się do egzaminów FCE 
lub CAE.

poziom: B1-C1 
autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej 

liczba stron: 632 
ISBN: 978-83-66384-71-2
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https://prestonpublishing.pl/angielski/93-angielski-w-tlumaczeniach-sytuacje-141.html
https://prestonpublishing.pl/francuski/123-francuski-w-tlumaczeniach-sytuacje-171.html
https://prestonpublishing.pl/hiszpanski/161-hiszpanski-w-tlumaczeniach-sytuacje-221.html
https://prestonpublishing.pl/wloski/185-wloski-w-tlumaczeniach-sytuacje-230.html
https://prestonpublishing.pl/niemiecki/110-niemiecki-w-tlumaczeniach-sytuacje-158.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/147-angielski-365-na-kazdy-dzien-197.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/147-angielski-365-na-kazdy-dzien-197.html


Angielski – idiomy i konwersacje
Angielski w tłumaczeniach. Idiomy
Czy wiesz, jak ważne są idiomy w codzien-
nym języku? Wyrażenia idiomatyczne spra-
wią, że Twój angielski będzie brzmiał natural-
nie i swobodnie. Angielski w tłumaczeniach. 
Idiomy prezentuje ponad 1500 najbardziej 
popularnych angielskich idiomów używa-
nych na co dzień. Dzięki tej książce poznasz 
idiomy zawierające określenia liczb, kolorów, 
części ciała, narzędzi, zwierząt czy elemen-
tów wyposażenia domu.

Na każdej stronie znajdziesz pakiet zdań pol-
skich do przetłumaczenia na angielski – z pra-
widłową odpowiedzią mniejszym drukiem 
poniżej. Dymki ze wskazówkami przybliżą Ci 
m.in. trudniejsze zagadnienia gramatyczne.

Angielski. Konwersacje A2-B2
Ból głowy, wynajem mieszkania czy… hodo-
wanie kurczaków? Dla nas każdy temat jest 
ciekawy! Specjalnie dla Ciebie opracowaliśmy 
serię z przeróżnymi angielskimi dialogami 
– po 120 w każdej części.  Dzięki niej szyb-
ko rozwiniesz swoje umiejętności rozumienia 
ze słuchu i mówienia. Osłuchasz się z ame-
rykańskim i angielskim akcentem, nauczysz 
się poprawnie konstruować odpowiedzi oraz 
zyskasz swobodę w wypowiadaniu się po 
angielsku.

Książki zawierają łącznie ponad 2000 przy-
datnych angielskich słówek i wyrażeń oraz 
3000 pytań do tekstów. Pożegnaj niepotrzeb-
ny stres i czuj się pewnie w rozmowach w ję-
zyku angielskim!

poziom: B1-C2 
liczba stron: 250 
ISBN: 978-83-64211-61-4 
 

autorzy: Andy Edwins,  
Joanna Imiela,  
Filip Radej 

poziom: A2-B1 
autorzy: Richard Brown,  
Conor McAlinden, Carmen 
Vallejo, David Waddell 
ISBN: 978-83-66384-45-3

Mów po angielsku

Spójniki bez paniki 
Praktyczny przewodnik po prawidłowym łą-
czeniu zdań. Jeśli chcesz posługiwać się spój-
nikami jak rodowity Anglik, ta książka jest dla 
Ciebie. Znajdziesz tu ciekawe ćwiczenia, wska-
zówki, porady i ponad 1000 użytecznych zdań 
z tłumaczeniami na język polski. Dzięki nim roz-
winiesz swoje umiejętności oraz poczujesz się 
swobodniej w świecie języka angielskiego.

 
poziom: A2-B2 
autor: Ahmad Jasim 

 
liczba stron: 224 
ISBN: 978-83-66384-35-4

Przyimki łap w lot
Ta książka to prawdziwa instrukcja obsługi 
angielskich przyimków – nie tylko tych łatwiej-
szych, ale też tych bardziej zaawansowanych. 
Wyćwiczysz ich stosowanie dzięki ponad 1000 
przykładowym zdaniom. Przyjrzysz się także 
najczęstszym błędom w wyborze prawidłowe-
go słówka. Przekonaj się, jak bardzo poprawi 
się jakość Twoich wypowiedzi!

 
poziom: A2-B2 
autor: Bryn Gonsalves Williams 

 
liczba stron: 240 
ISBN: 978-83-66384-41-5

Angielski w tłumaczeniach. 
Mów pełnymi zdaniami
Książka dedykowana jest osobom na poziomie 
średnio zaawansowanym (B1-B2) i zaawanso-
wanym (C1-C2), które chcą swobodnie używać 
bezbłędnych konstrukcji składniowych w co-
dziennej komunikacji w języku angielskim. Dzięki 
niej nauczysz się m.in. tworzyć zdania warunkowe 
i biegle stosować spójniki w zdaniach złożonych. 

 
poziom: B1-C2 
autor: Adam Urban 

 
liczba stron: 212 
ISBN: 978-83-66384-57-6

BEST
SELLER

poziom:  
A2-B2

liczba stron egzemplarza:  
272

poziom: B1-B2 
autorzy: Richard Brown, 
Carmen Vallejo, 
David Waddell 
ISBN: 978-83-66384-81-1

https://prestonpublishing.pl/angielski/271-mow-po-angielsku-spojniki-bez-paniki-255.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/251-mow-po-angielsku-przyimki-lap-w-lot-259.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/34-angielski-w-tlumaczeniach-mow-pelnymi-zdaniami-58.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/277-angielski-w-tlumaczeniach-idiomy-266.html


Angielski – repetytoria

Angielski w tłumaczeniach. Czasy
Doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą 
nie tylko zrozumieć angielskie czasy, lecz 
także wprawić się w ich swobodnym użyciu. 
Jeśli znasz już trochę język angielski, śmiało 
wykonaj zawarte w tym podręczniku zadania 
i przeanalizuj towarzyszące im komentarze. To 
sprawi, że będziesz stosować angielskie czasy 
płynnie i bezbłędnie.
 
poziom: A2-C1 
autor: Adam Urban 

 
liczba stron: 202 
ISBN: 978-83-64211-32-4

Angielski w tłumaczeniach. Phrasal verbs
Dzięki tej książce skutecznie przyswoisz cza-
sowniki złożone, a ćwiczenia, powtórki i testy 
sprawdzą Twoją wiedzę. Kurs audio pozwoli Ci 
ćwiczyć rozumienie ze słuchu oraz prawidło-
wą wymowę. Ten podręcznik może służyć jako 
praktyczne repetytorium dla osób przygotowu-
jących się do egzaminów FCE, CAE lub do matu-
ry, a także jako niezbędna pomoc dydaktyczna 
dla nauczycieli.
poziom: A2-C1 
autorzy: Magdalena Filak, Filip Radej 
 

liczba stron: 206 
ISBN: 978-83-66384-18-7

Angielski w tłumaczeniach. Dla orłów. 
Gerund, Infinitive, Participle
Naucz się wyrażać bardziej precyzyjnie i efek-
townie – w sposób bliższy native speakerowi. 
Dzięki temu podręcznikowi pogłębisz wiedzę 
na temat angielskich czasowników w ich 
trzech postaciach: gerund, infinitive i participle.

 
poziom: B1-C2 
autor: Adam Urban 

 
liczba stron: 208 
ISBN: 978-83-66384-46-0 

Angielski w tłumaczeniach. Czasowniki 
modalne
Ta książka ułatwi Ci zapamiętanie nowych kon-
strukcji z angielskimi czasownikami modalnymi 
dzięki setkom zdań do tłumaczenia wraz z od-
powiedziami. Przystępne wskazówki pomogą 
Ci w zapamiętaniu zastosowań poszczególnych 
czasowników modalnych.
 
poziom: A2-C2 
autor: Adam Urban 

 
liczba stron: 200 
ISBN: 978-83-66384-86-6 

Angielski w tłumaczeniach. Słownictwo

Angielski w tłumaczeniach. Słownictwo 1
Doskonała książka dla osób zaczynających 
przygodę z językiem angielskim i tych, którzy 
pragną powtórzyć znane już wyrazy. W książce 
znajdziesz aż 52 tematy z listami słówek, które 
zapamiętasz, tłumacząc zdania. Ich wymowę 
poznasz dzięki kursowi audio, a uzupełniające 
podręcznik testy pozwolą Ci sprawdzić wiedzę 
i utrwalić zapamiętany materiał.

 
poziom: A1-B2 
autorka: Magdalena Filak 

 
liczba stron: 208 
ISBN: 978-83-66384-08-8

Angielski w tłumaczeniach. Słownictwo 2
Świetna pozycja dla osób kontynuujących naukę 
z pierwszej części serii, a także dla poszukują-
cych nowych, skutecznych metod dalszego do-
skonalenia języka. Dzięki tej publikacji nauczysz 
się angielskich słówek związanych między inny-
mi z: przyrodą, motoryzacją, podróżami, zawo-
dami, kosmetykami, potrawami i kuchnią, czę-
ściami ciała czy ze sportem. Książkę uzupełnia 
kurs audio.

 
poziom: B1-B2 
autorka: Magdalena Filak 

 
liczba stron: 208 
ISBN: 978-83-64211-94-2

Angielski w tłumaczeniach. Słownictwo 3
Trzecia, ostatnia część serii do nauki angielskiego 
słownictwa. Obejmuje słówka na najwyższych 
poziomach zaawansowania – C1 i C2. To idealna 
książka dla tych, którzy chcą biegle posługiwać 
się językiem angielskim, tak jak native speake-
rzy. Pozycja zawiera 54 tematy z listami ponad 
2500 słów i zdaniami do przetłumaczenia. Ca-
łość dopełniają setki wskazówek w dymkach, te-
sty i kurs audio MP3.

poziom: C1-C2 
autorzy: Andrew Edwins,  
Joanna Imiela 

liczba stron: 270 
ISBN: 978-83-66384-64-4

https://prestonpublishing.pl/angielski/133-angielski-w-tlumaczeniach-modal-verbs-181.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/116-angielski-w-tlumaczeniach-gerund-infinitive-164.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/76-angielski-w-tlumaczeniach-czasy-123.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/61-angielski-phrasal-verbs-107.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/132-angielski-slownictwo-metoda-w-tlumaczeniach-cz-1-180.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/182-angielski-w-tlumaczeniach-slownictwo-2-b1-b2-mp3-226.html


Angielski biznesowy 

W czasach globalnego rynku język angielski jest niezbędny, aby Twoja firma prężnie się roz-
wijała. To lingua franca wszystkich rekinów biznesu! Zdajesz sobie z tego sprawę, ale masz 
kłopot z zapamiętaniem słówek potrzebnych w zawodowej komunikacji? To właśnie dla takich 
osób jak Ty stworzyliśmy stworzyliśmy zestaw podręczników do praktycznej nauki słownic-
twa biznesowego na trzech poziomach zaawansowania. Każda część zawiera ponad 1000 
słówek i ponad 800 zdań do tłumaczenia. Kurs uzupełniają nagrania MP3, dzięki którym wy-
ćwiczysz użycie słownictwa biznesowego w różnych kontekstach, a także płynność mówienia.

Angielski w tłumaczeniach. Business

Angielski w tłumaczeniach. 
Business 1 
poziom podstawowy 
ISBN: 978-83-66384-62-0

Angielski w tłumaczeniach.  
Business 2 
poziom średnio zaawansowany 
ISBN: 978-83-66384-65-1

Angielski w tłumaczeniach.  
Business 3 
poziom zaawansowany 
ISBN: 978-83-66384-70-5

Angielski w tłumaczeniach. 
Business (komplet) 
ISBN: 978-83-66384-73-6 

autorzy:  
Magdalena Filak, Filip Radej

liczba stron egzemplarza:  
168

Grammar Boss. Angielski biznesowy  
w ćwiczeniach gramatycznych
Chcesz władać angielskim like a boss? Ucz się 
zarówno słownictwa biznesowego, jak i zasad 
gramatycznych! Żeby zostać grubą rybą, wca-
le nie potrzebujesz opasłych tomów – książka 
Grammar Boss zawiera wszystko, czego Ci po-
trzeba. Materiał podzielony jest na 28 rozdzia-
łów poświęconych różnym zagadnieniom gra-
matycznym, a poszczególne zadania bazują na 
słownictwie biznesowym.

 
poziom: A2-B2 
autorka: Katarzyna Janda 

 
liczba stron: 240 
ISBN: 978-83-66384-61-3

Angielski w tłumaczeniach. Medyczny
Ta książka zagwarantuje Ci doskonały trening 
medycznego słownictwa specjalistycznego 
i typowych dla komunikacji lekarzy konstruk-
cji. Dzięki niej z łatwością przeprowadzisz 
wywiad z obcojęzycznym pacjentem czy 
stworzysz dokumentację medyczną w języku 
angielskim. Znajdziesz w niej wiele przydat-
nych wskazówek, pomocnych w zapamięty-
waniu skomplikowanych wyrażeń. Co więcej, 
zebrana w aneksie oryginalna dokumentacja 
medyczna pozwoli Ci oswoić się z przygoto-
wywaniem pism i opracowywaniem wyników 
badań w języku angielskim. Książkę uzupełnia 
kurs MP3, który rozwieje Twoje wątpliwości 
związane z wymową.

poziom: A2-B2 
autorka: Anna Podlewska 
 

liczba stron: 270 
ISBN: 978-83-66384-47-7

Angielski w tłumaczeniach. Prawniczy
Chcesz opanować słownictwo z dziedzi-
ny prawa, sprawnie porozumiewać się ze 
współpracownikami zza granicy i świetnie 
radzić sobie z nie do końca przetłumaczal-
nymi terminami? Angielski w tłumaczeniach. 
Prawniczy to książka dla Ciebie! Składa się 
ona z 35 rozdziałów tematycznych z listami 
słówek, które opanujesz, tłumacząc zdania. 
Dzięki nim poznasz słownictwo specjalistycz-
ne, a także konstrukcje typowe dla języka 
prawnego i prawniczego. Liczne wskazówki 
i ciekawostki wzbogacą zaś Twoją znajomość 
terminologii, którą posługują się angielscy 
i amerykańscy prawnicy. Książkę uzupełnia 
kurs audio MP3. 

poziom: B1-C2 
autorzy: Łukasz Augustyniak,  
Andrzej Dąbrowski, Roman Gąszczyk 

liczba stron: 240 
ISBN: 978-83-66384-84-2

Angielski specjalistyczny

KOMPLET 
W DOBREJ 

CENIE!

https://prestonpublishing.pl/angielski/547-grammar-boss-angielski-biznesowy-w-cwiczeniach-gramatycznych.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/143-angielski-w-tlumaczeniach-medyczny.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/150-angielskidlaprawnikow-209.html


Angielski w podróży i do poczytania

Angielski w podróży. 
Twój paszport do świata anglojęzycznego
Jedziesz w podróż? Weź ze sobą tę książkę! Znaj-
dziesz tu ponad ponad 500 kluczowych słów 
i 1000 podstawowych zwrotów przydatnych 
podczas kolejnych etapów Twojej przygody. 

 
poziom: A2-B2 
autor: Víctor Sanabria  

 
liczba stron: 232  
ISBN: 978-83-64211-98-0

Angielski – historie z ćwiczeniami
Zaczytaj się w aż  67 wciągających opowie-
ściach, w których przeplatają się losy 15 boha-
terów. Odkryj w każdej z nich nowe angielskie 
konstrukcje gramatyczne. Wsłuchaj się w nasze 
historie i wykonaj ćwiczenia.

 
poziom: A1-B2 
opracowanie zbiorowe 

 
liczba stron: 208  
ISBN: 978-83-66384-07-1

Opowieść o angielskich czasach
Liczba czasów gramatycznych Cię przytła-
cza? Chcesz zacząć poprawnie stosować je 
w praktyce? Ta książka to klucz do zrozumie-
nia wszystkich czasów języka angielskiego. 
Pozbądź się wątpliwości i swobodnie używaj 
angielskich czasów!

 
poziom: A2-C2 
autor: Adam Urban 

 
liczba stron: 288  
ISBN: 978-83-66384-63-7

English is not easy
Podręcznik z niebanalną treścią, z pikant-
nym humorem i niesamowitymi ilustracjami. 
Zawiera 17 zabawnych lekcji angielskiego, 
dotyczących gramatyki oraz słownictwa. 
Odważysz się do niego zajrzeć?

 
poziom: A1-B1  
autorka: Luci Gutiérrez 

 
liczba stron: 344 
ISBN: 978-83-64211-87-4

Notes do nauki języków obcych
Jesteś osobą chaotyczną? A może cenisz sobie dobrą organizację? Pożegnaj bałagan w no-
tatkach i postaw na zorganizowaną naukę! Dzięki Notesowi do nauki języków obcych zbie-
rzesz w jednym miejscu wszystko to, czego potrzebujesz.

Specjalny układ rozdziałów i stron naszego uniwersalnego notesu pomoże Ci uporządkować 
notatki, a wszystkie zagadnienia podzielić według odpowiednich kryteriów. Zapiszesz 
w nim m.in. kłopotliwe słówka, przydatne zdania i trudne do zapamiętania reguły 
gramatyczne.

Notes do nauki języków obcych dostępny jest w 4 kolorach:
czerwonym, niebieskim, zielonym i pomarańczowym

ISBN: 978-83-66384-69-9 (czerwony)
ISBN: 978-83-66384-76-7 (niebieski)  
ISBN: 978-83-66384-77-4 (zielony) 
ISBN: 978-83-66384-78-1 (pomarańczowy)

liczba stron egzemplarza:  
128
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W tej części wpisuj ciekawe rzeczowniki (nazwy rzeczy, 

miejsc, obiektów czy osób). Notuj tu wszystkie, które 

są dla Ciebie nowe i które chcesz zapamiętać – zawsze 

z tłumaczeniem.
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W tej części przygotowaliśmy dla Ciebie miejsce na wpisywanie nowych słów. Podzieliliśmy 

je na kategorie gramatyczne i tematyczne, co pozwoli Ci lepiej zapamiętać słówka. 

Zapisuj je razem z tłumaczeniem – dzięki temu w każdej chwili łatwo je przećwiczysz, 

zasłaniając jedną lub drugą stronę. Znajdziesz tu też trochę miejsca na zapisanie informacji 

dotyczących poszczególnych słów, np. form czasu przeszłego, wymowy czy przyimka,  

z którym dane słowo się łączy.

Zaczniemy od czasowników (czyli wyrazów określających czynności lub stany).  

Zapisuj tu wszystkie słówka, które są dla Ciebie nowe i które chcesz zapamiętać.

CZASOWNIKI

CZASOWNIK

ZNACZENIE

https://prestonpublishing.pl/angielski/153-english-is-not-easy-212.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/183-angielski-w-podrozy-twoj-paszport-do-swiata-anglojezycznego-228.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/186-angielski-historie-z-cwiczeniami-232.html


Bored? Games!
Męczą Cię tradycyjne metody nauki? Chcesz, żeby angielskie konstrukcje same wchodziły 
uczniom do głów? Bored? Games! to niezbędne narzędzie dla nauczycieli, a także dla każdego, 
kto lubi uczyć się angielskiego na luzie i w szerszym gronie. Z około 40 gier każdej części serii, 
obejmujących szeroki zakres tematów gramatyki i słownictwa, zawsze znajdziesz taką, która 
umili Ci naukę danego zagadnienia językowego.

Książki zawierają pełne instrukcje z przykładami, piękne plansze, wskazówki dotyczące słow-
nictwa oraz pomysły na rozszerzenie materiału o dodatkowe ćwiczenia.

Bored? Games! Cz. 1-3 
autorzy:  
Ciara FitzGerald,  
Daniel Łukasiak 
liczba stron: 160 
 
Cz. 1 
poziom: A1-A2  
ISBN: 978-83-64211-97-3 
 
Cz. 2 
poziom: B1-C1  
ISBN: 978-83-64211-76-8 
 
Cz. 3 Vocabulary 
poziom: A2-C1  
ISBN: 978-83-66384-67-5

- 46 -

- 47 -

- 13 -

- 115 -

https://prestonpublishing.pl/angielski/162-bored-games-english-board-games-for-learners-and-teachers-a1-b1-gry-do-nauki-angielskiego-222.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/144-bored-games-angielskie-gry-planszowe-dla-uczniow-i-nauczycieli-194.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/144-bored-games-angielskie-gry-planszowe-dla-uczniow-i-nauczycieli-194.html


Angielski dla dzieci

Z angielskim przez świat. 
Krzyżówki ze słowniczkiem obrazkowym
Ta bogato ilustrowana publikacja zawiera aż 
101 krzyżówek dla dzieci oraz słowniczki ob-
razkowe. Wyrusz wraz z dzieckiem w niezwykłą 
podróż do bliskich i odległych zakątków naszej 
planety. Poznaj z nim ponad 500 angielskich słó-
wek i ciekawostki dotyczące otaczającego nas 
świata. Dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat.

poziom: A1 
autorka: Marta Hałabis 
 

liczba stron: 112 
ISBN: 978-83-66384-50-7

Angielski w przedszkolu. Gry i zabawy na 
dni wyjątkowe
Uczysz angielskiego w przedszkolu? Brakuje Ci 
pomysłów na interesujące ćwiczenia dla dzie-
ci? Ta pozycja zawiera gotowe do kserowania 
obrazkowe karty pracy oraz scenariusze 160 
gier i zabaw dotyczące 18 wyjątkowych dni w 
roku. To świetnie urozmaicenie rocznego planu 
pracy z najmłodszymi adeptami języka angiel-
skiego. Gry i zabawy doskonale sprawdzą się 
także jako dodatki do zajęć (timesavers) lub za-
dania dla chętnych (fast finishers).

poziom: A1 
autorka: Daria Powałowska 
 

liczba stron: 144 
ISBN: 978-83-66384-66-8

Angielski z Leo i Lily. Gry i zabawy
Pięknie ilustrowany zestaw 66 kart obrazko-
wych, dzięki którym Twoja pociecha pozna swo-
je pierwsze angielskie słówka, nazywające bliską 
jej rzeczywistość. Miłe dla oka rysunki, podpisane 
zarówno po angielsku, jak i po polsku, pomogą 
jej zapamiętywać nowe wyrazy i utrwalać te 
poznane wcześniej. Do zestawu kart dołączona 
jest książeczka z instrukcjami, pokazująca, jak 
wykorzystać zestaw do gier takich jak Memory, 
Poszukiwany/Poszukiwana oraz Złotousty.

poziom: A1 
autorka: Marta Hałabis 
 

liczba kart: 66 
ISBN: 978-83-64211-71-3
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Angielski w przedszkolu. Gry i zabawy na dni wyjątkowe

JELLY
FISH

FISH

Scenariusz 2 ∙ Dzień Morza

Karta pracy Flashcar
ds

Angielski – sprawdź się! 

Testy z angielskiego. To Ci się przyda
Zestaw 60 testów z języka angielskiego to do-
skonała pomoc dla maturzystów, nauczycieli 
i osób ubiegających się o certyfikaty językowe. 
Dzięki niemu poznasz zadania najczęściej po-
jawiające się na egzaminach i wyćwiczysz ich 
sprawne rozwiązywanie.

poziom: A2-B2 
autorzy: Lidia Kosonocka, 
Filip Radej 
liczba stron: 240 
ISBN: 978-83-64211-73-7

Angielski bez tajemnic. 100 pułapek 
językowych, których unikniesz
Mylisz during z while, suit ze suite, a who z whom? 
Ta pozycja  rozwiewa wątpliwości, jakie nasuwa 
zastosowanie popularnych angielskich wyrazów 
i konstrukcji o zbliżonych funkcjach, znacze-
niach lub brzmieniu. Książka omawia różnice, któ-
re sprawiają największy kłopot obcokrajowcom,  
a zwłaszcza nam Polakom. Takiego ujęcia nie znaj-
dziesz w słownikach czy innych podręcznikach.
poziom: A2-C1 
autor: Adam Urban 
liczna stron: 196 
ISBN: 978-83-66384-06-4

Give me 5 ;-) 
Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne
Książka dla uczniów w wieku 10-14 lat. Poma-
ga przygotować się do sprawdzianów, w tym 
również do egzaminu ósmoklasisty. Nauczy-
cielom ułatwi opracowanie materiałów na zaję-
cia, a rodzicom – wspólną naukę z dziećmi.

poziom: A1-A2 
autorka: Katarzyna  
Kmieć-Krzewniak 
liczba stron: 208 
ISBN: 978-83-66384-33-0

https://prestonpublishing.pl/angielski/148-angielski-dla-dzieci-zdanie-po-zdaniu-206.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/146-angielski-z-leo-i-lily-gry-i-zabawy-196.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/118-z-angielskim-przez-swiat-krzyzowki-ze-slowniczkiem-166.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/115-angielski-give-me-5-cwiczenia-leksykalne-gramatyczne-poziom-podstawowy-163.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/38-testy-z-angielskiego-78.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/188-angielski-bez-tajemnic-100-pulapek-jezykowych-ktorych-unikniesz-234.html


Hiszpański w tłumaczeniach.  
Gramatyka 1-5
Seria podręczników do nauki i ćwiczenia gramatyki języka hiszpańskiego w przystępny i sku-
teczny sposób. Każda książka zawiera setki zdań i wyrażeń, ułożonych według coraz bardziej 
zaawansowanych zagadnień gramatycznych. Zrozumienie hiszpańskiej gramatyki ułatwiają 
czytelne wskazówki w języku polskim, a dołączone do każdej części nagrania w formie kursu 
audio pomogą w utrwaleniu przyswojonej wiedzy oraz ćwiczeniu prawidłowej wymowy. 

autorka:  
Magdalena Filak

liczba stron egzemplarza:  
152

Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 1 
ISBN: 978-83-66384-32-3 
poziom podstawowy (A1)

Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 2 
ISBN: 978-83-66384-36-1 
poziom podstawowy i średnio zaawansowany (A2-B1)

Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 3 
ISBN: 978-83-66384-37-8 
poziom średnio zaawansowany (B1)

Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 4 
ISBN: 978-83-66384-58-3 
poziom średnio zaawansowany+ (B2)

Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 5 
ISBN: 978-83-66384-38-5 
poziom zaawansowany (C1-C2)

Hiszpański w tłumaczeniach. Słownictwo
Chcesz mówić po hiszpańsku, ale wciąż masz 
problemy z opanowaniem słownictwa? Od-
kryj nasz kurs hiszpańskiego słownictwa 
od poziomu A1 do B2, podzielony na tematy 
z listami słówek. Opanuj je, tłumacząc zdania. 

Hiszpańska gramatyka inaczej
W tej książce zebraliśmy najbardziej kłopo-
tliwe  zagadnienia dotyczące hiszpańskiej 
gramatyki. Ilustrowane wierszyki ułatwią Ci 
zapamiętanie sprawiających trudności kon-
strukcji, a ich wyćwiczenie zapewnią liczne 
zadania. Ucz się gramatyki inaczej!

poziom: A1-B2 
autorka: Aleksandra Srokowska 
liczba stron: 208 
ISBN: 978-83-64211-56-0

poziom: A1-B2 
autorka: Magdalena Filak 
liczba stron: 224, 212 
ISBN: 978-83-66384-22-4  
ISBN: 978-83-66384-28-6

Angielski dla dzieci. Zdanie po zdaniu 
autorka: Marta Hałabis  

liczba stron: 144 
ISBN: 978-83-64211-78-2

Hiszpański dla dzieci. Zdanie po zdaniu 
autorka: Magdalena Filak  

liczba stron: 152 
ISBN: 978-83-66384-83-5

Dla dzieci. Zdanie po zdaniu
Każde dziecko wie, że nauka poprzez zabawę to najlepsza nauka. Atrakcyjnie 
ilustrowany podręcznik do języka obcego zachęci nawet najbardziej opornych do poznawania 
podstawowych słówek i tworzenia zdań!

Dwójka uroczych bohaterów pomoże najmłodszym w stawianiu pierwszych kroków w języku 
obcym. Bez względu na to, czy Twojemu dziecku bliżej jest do bycia małą księżniczką, czy 
treserem żab – ich przygodami zachwycą się wszyscy.

Seria Dla dzieci. Zdanie po zdaniu przeznaczona jest dla uczniów w wieku od 7 do 12 lat 
i może stanowić kurs do pracy samodzielnej lub uzupełnienie nauki szkolnej. Sprawdzi się 
również na lekcjach języka obcego w szkole. 

Każda książka składa się z 34 rozdziałów podzielonych zawsze na dwie części: 
dialog oraz zdania do tłumaczenia. Uzupełnia ją kurs audio MP3 – jego słuchanie 
pomoże dziecku w ćwiczeniu obcojęzycznej wymowy, rozumienia ze słuchu oraz 
utrwaleniu poznanego słownictwa. 

poziom:  
A1

JUŻ WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ:
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https://prestonpublishing.pl/hiszpanski/119-hiszpanski-w-tlumaczeniach-gramatyka-1-5-komplet-167.html
https://prestonpublishing.pl/hiszpanski/537-hiszpanski-w-tlumaczeniach-slownictwo-2.html
https://prestonpublishing.pl/hiszpanski/99-hiszpaska-gramatyka-inaczej-147.html
https://prestonpublishing.pl/hiszpanski/145-hiszpanski-w-tlumaczeniach-slownictwo-cz-1-195.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/148-angielski-dla-dzieci-zdanie-po-zdaniu-206.html


Francuski w tłumaczeniach.  
Gramatyka 1-4
Przystępny kurs języka francuskiego. Objaśnienia struktur gramatycznych wraz z przykłada-
mi zdań zostały uporządkowane w taki sposób, by można było z łatwością opanować język 
francuski na wszystkich poziomach zaawansowania. Każdy rozdział to jeden temat grama-
tyczny oraz 36 zdań do przetłumaczenia. Obok nich znajdziesz nie tylko wskazówki wyja-
śniające gramatykę języka francuskiego, lecz także uwagi dotyczące słownictwa i typowych 
błędów popełnianych przez Polaków oraz zasady francuskiej wymowy. Do każdej z książek 
dołączone są nagrania w formie kursu audio. 

autorka:  
Janina Radej

liczba stron egzemplarza:  
152

Francuski w tłumaczeniach. 
Gramatyka 1 
ISBN: 978-83-66384-19-4 
poziom podstawowy (A1)

Francuski w tłumaczeniach. 
Gramatyka 2 
ISBN: 978-83-66384-43-9 
poziom podstawowy+ i średnio zaawansowany (A2-B1)

Francuski w tłumaczeniach. 
Gramatyka 3 
ISBN: 978-83-66384-31-6 
poziom średnio zaawansowany (B1-B2)

Francuski w tłumaczeniach. 
Gramatyka 4 
ISBN: 978-83-66384-39-2 
poziom zaawansowany (B2-C1)

Francuski w tłumaczeniach. Słownictwo
Dzięki tym książkom nauczysz się przydatnych 
francuskich słówek na poziomie podstawo-
wym i średnio zaawansowanym. W każdej 
z nich znajdziesz aż 52 tematy z glosariusza-
mi. Nowe słówka opanujesz, tłumacząc proste 
i praktyczne zdania. Dołączone testy pozwolą 
Ci sprawdzić wiedzę i utrwalić materiał. Razem 
z natywnym lektorem przećwiczysz wymo-
wę oraz rozumienie ze słuchu. Poznasz wiele 
praktycznych wyrażeń i zwrotów oraz użyjesz 
ich we właściwych kontekstach, dzięki czemu 
unikniesz wielu typowych błędów.

poziom: A1-B1 
liczba stron: 224 
ISBN: 978-83-66384-26-2 

poziom: B1-B2 
liczba stron: 212 
ISBN: 978-83-66384-68-2 

autorka:  
Justyna Plizga

liczba stron egzemplarza: 
168

Niemiecki w tłumaczeniach.  
Gramatyka 1-5 
Nasz kurs języka niemieckiego składa się z pięciu książek: od podstaw aż po poziom zaawan-
sowany (C1). Każda z nich to ponad 1300 zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, uporząd-
kowanych według zagadnień gramatycznych o coraz wyższym stopniu trudności. Do każdej 
książki dołączone są nagrania, które tworzą 30-godzinny kurs audio.

Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 1 
ISBN: 978-83-64211-96-6 
poziom podstawowy (A1)

Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 2 
ISBN: 978-83-66384-30-9 
poziom podstawowy+ (A2)

Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 3 
ISBN: 978-83-66384-00-2 
poziom średnio zaawansowany (B1)

Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 4 
ISBN: 978-83-66384-14-9 
poziom średnio zaawansowany+ (B2)

Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 5 
ISBN: 978-83-66384-59-0 
poziom zaawansowany (C1)

Niemiecki w tłumaczeniach. Business
Książka przeznaczona jest dla wszystkich, któ-
rzy chcą poznać słownictwo, zwroty i wyrażenia 
typowe dla niemieckiego języka biznesowego. 
Zawiera 40 praktycznych rozdziałów opartych 
na zagadnieniach biznesowych na poziomie 
podstawowym i średnio zaawansowanym (A2-
B2). Dzięki tej książce opanujesz ważne oraz 
często używane słowa i wyrażenia z różnych 
dziedzin biznesu oraz nauczysz się używać je 
w kontekście. 

poziom: A2-B1 
autorka: Justyna Plizga 
liczba stron: 168 
ISBN: 978-83-64211-68-3

Niemiecki w tłumaczeniach. Słownictwo
Chcesz mówić płynnie po niemiecku, ale 
wciąż brakuje Ci słówek? Utrwal niemieckie 
słownictwo poprzez tłumaczenie zdań z jego 
użyciem!. Dołączone testy pozwolą Ci spraw-
dzić wiedzę i zapamiętać dany materiał. W tłu-
maczeniu poszczególnych przykładów pomoże 
Ci wiele przydatnych wskazówek. 

poziom: A1-B1 
autor: Bartosz Zelek 
liczba stron: 224 
ISBN: 978-83-66384-27-9 

poziom: B1-B2 
autor: Barbara Sieroslawski 
liczba stron: 212 
ISBN: 978-83-66384-80-4

autorka:  
Janina Radej

poziom:  
A1-B2
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https://prestonpublishing.pl/niemiecki/368-niemiecki-w-tlumaczeniach-slownictwo-1.html
https://prestonpublishing.pl/niemiecki/368-niemiecki-w-tlumaczeniach-slownictwo-1.html
https://prestonpublishing.pl/francuski/37-francuski-w-tlumaczeniach-gramatyka-1-4-76.html
https://prestonpublishing.pl/francuski/245-francuski-w-tlumaczeniach-slownictwo-1-a1-b1-265.html
https://prestonpublishing.pl/niemiecki/103-niemiecki-w-tlumaczeniach-gramatyka-komplet-151.html
https://prestonpublishing.pl/niemiecki/121-niemiecki-w-tlumaczeniach-business-1-169.html
https://prestonpublishing.pl/francuski/245-francuski-w-tlumaczeniach-slownictwo-1-a1-b1-265.html


Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 1-4
Przystępny kurs języka włoskiego, który łączy naukę gramatyki z rozwijaniem umiejętności mó-
wienia. Dzięki niemu poznasz wszystkie najważniejsze struktury gramatyczne języka włoskiego 
poprzez tłumaczenie zdań, a przy okazji przyswoisz wiele niezbędnych słówek. Na treść podręcz-
ników składają się sformułowania  przydatne w codziennej komunikacji, brzmiące naturalnie i uży-
wane przez Włochów. Uwagi o pułapkach językowych pomogą Ci uniknąć najczęstszych błędów 
popełnianych przez Polaków. Cztery części serii tworzą komplet pozwalający opanować grama-
tykę i słownictwo języka włoskiego na każdym poziomie trudności. 

autorka:  
Katarzyna Foremniak

liczba stron egzemplarza:  
160

autor:  
Przemysław Dębowiak

liczba stron egzemplarza:  
160

Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 
ISBN: 978-83-64211-88-1 
poziom podstawowy (A1)

Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 2 
ISBN: 978-83-66384-25-5 
poziom podstawowy + i średnio zaawansowany (A2-B1)

Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 3 
ISBN: 978-83-66384-60-6 
poziom średnio zaawansowany (B1-B2)

Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 4 
ISBN: 978-83-66384-03-3 
poziom średnio zaawansowany i zaawansowany (B2-C1)

Przystępny, trzyczęściowy kurs języka portugalskiego. Łączy naukę gramatyki z rozwijaniem umie-
jętności mówienia i rozumienia ze słuchu. Jeżeli chcesz krótkim czasie opanować podstawy grama-
tyki języka portugalskiego oraz przydatne zwroty w różnych sytuacjach komunikacyjnych, wybierz 
tę serię. W każdej z trzech części znajdziesz ponad 1200 użytecznych zdań i wyrażeń, przejrzysty 
opis zasad gramatycznych oraz kod do pobrania nagrań MP3.

Portugalski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 
ISBN: 978-83-64211-64-5 
poziom podstawowy (A1-A2)

Portugalski w tłumaczeniach. Gramatyka 2 
ISBN: 978-83-64211-95-9 
poziom średnio zaawansowany (B1-B2)

Portugalski w tłumaczeniach. Gramatyka 3 
ISBN: 978-83-66384-79-8 
poziom zaawansowany (C1-C2)

Portugalski w tłumaczeniach. Gramatyka 1-3

Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 1-4 
Kurs nauki języka rosyjskiego opracowany według metody nauczania w tłumaczeniach. W pro-
sty i logiczny sposób pomaga uczniom przyswoić struktury gramatyczne konieczne na poszcze-
gólnych etapach nauki, a także oswoić się z używaniem ich w praktyce. Każda książka to inno-
wacyjne połączenie cech rozmówek oraz przejrzystego wyjaśnienia zasad gramatycznych, co 
znacznie ułatwia skuteczne przyswajanie nowych informacji.

autorzy: Katarzyna Łukasiak, 
Jacek Sawiński, Anastasia Oshchepkova

liczba stron egzemplarza:  
160

Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 
ISBN: 978-83-66384-15-6 
poziom podstawowy (A1)

Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 2 
ISBN: 978-83-66384-48-4 
poziom podstawowy + i średnio zaawansowany (A2-B1)

Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 3 
ISBN: 978-83-66384-34-7 
poziom średnio zaawansowany (B1-B2)

Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka 4 
ISBN: 978-83-66384-10-1 
poziom średnio zaawansowany i zaawansowany (B2-C1)

Gramatyka języka polskiego wydaje się Twoim uczniom niemożliwa do opanowania, a brzmiące 
w szczebrzeskiej trzcinie chrząszcze nie dają im spać? Speak Polish. A practical self-study guide to 
propozycja dla Ciebie! W obu książkach zawarto wiele przydatnych zdań w języku polskim, wyko-
rzystywanych w codziennych sytuacjach, a także przystępne informacje na temat polskiej gramatyki 
przedstawione w języku angielskim. Do książek dołączone są kursy MP3.

autorka: 
Justyna Bednarek

liczba stron egzemplarza:  
160

Speak Polish. A practical self-study guide 1 
ISBN: 978-83-66384-16-3 
poziom podstawowy (A1-A2)

Speak Polish. A practical self-study guide 2 
ISBN: 978-83-64211-92-8 
poziom podstawowy+ i średnio zaawansowany (A2-B1)

Speak Polish. A practical self-study guide 1-2
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https://prestonpublishing.pl/wloski/120-wloski-w-tlumaczeniach-gramatyka-1-4-komplet-168.html
https://prestonpublishing.pl/portugalski/181-portugalski-w-tlumaczeniach-gramatyka-2-225.html
https://prestonpublishing.pl/portugalski/181-portugalski-w-tlumaczeniach-gramatyka-2-225.html
https://prestonpublishing.pl/portugalski/117-portugalski-w-tlumaczeniach-gramatyka-1-165.html
https://prestonpublishing.pl/polski/131-speak-polish-a-practical-self-study-guide-part-1-levels-a1-a2-cd-179.html
https://prestonpublishing.pl/rosyjski/253-rosyjski-w-tlumaczeniach-gramatyka-1-4-zestaw-253.html
https://prestonpublishing.pl/angielski/158-speak-polish-2-217.html


Aktualne ceny naszych książek
oraz zapowiedzi i nowości znajdziesz na 
www.prestonpublishing.pl

Obserwuj nas: @prestonpublishing


