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Więcej informacji o kursie na  
pearson.pl/highnote

Trudniejszy egzamin, wysokie ambicje uczniów i jeszcze większe wyzwania? 
Postaw na bezpieczną i sprawdzoną drogę do sukcesu!

	Rozwój znajomości środków językowych pod kątem trudniejszego egzaminu 
w oparciu o materiały autentyczne

	Wszystkie typy zadań maturalnych z informatorów CKE, w tym zadania  
do matury dwujęzycznej w poziomach 4 i 5

	Obszerny bank zadań na środki językowe na końcu podręcznika i zeszytu ćwiczeń
	JUŻ W CZERWCU  Próbny arkusz maturalny w formule 2023

High Note to sprawdzony kurs 
przygotowujący do wyzwań, jakie 
czekają na nastolatków: na maturze, 
studiach i w karierze zawodowej. 
Łączy wszechstronny rozwój 
językowy uczniów z praktycznym 
przygotowaniem do czekającego ich 
trudniejszego egzaminu dojrzałości.

BANK ZADAŃ NA MEDIACJĘ:
	zadania maturalne ćwiczące umiejętność mediacji w zakresie czytania i słuchania
	różnorodne typy zadań wskazane w informatorze, w tym mediacja z języka 

polskiego na angielski oraz z języka angielskiego na polski

SETY LEKSYKALNE BEZ TAJEMNIC:
	bank zadań maturalnych na sety leksykalne skorelowany z treścią każdego rozdziału
	aż 100 itemów do każdego poziomu kursu
	wszystkie typy zadań na sety leksykalne, w tym zadania otwarte oraz zamknięte, 

zgodne z informatorem CKE

	prawie 100 zadań maturalnych otwartych i zamkniętych do wszystkich części egzaminu
	kurs rozwiązywania zadań egzaminacyjnych na słuchanie i czytanie w formie ramek Active 

Listening i Active Reading
	ćwiczenia z wykorzystaniem listy słownictwa zwiększające skuteczność zapamiętywania 

słów, fraz i kolokacji
	wyjaśnienia w języku polskim zagadnień gramatycznych obowiązujących na maturze 2023 

opatrzonych ćwiczeniami utrwalającymi

W PODRĘCZNIKU:

	prawie 120 zadań maturalnych otwartych i zamkniętych do 
wszystkich części egzaminu

	trójstopniowy poziom trudności zadań na środki językowe rozwijający 
niezbędne umiejętności krok po kroku

	dodatkowe zadania maturalne na środki językowe na końcu książki
	ćwiczenia rozwijające prawidłową wymowę pod kątem matury 

ustnej (w tym matury ustnej na poziomie dwujęzycznym)

W ZESZYCIE ĆWICZEŃ:
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