
Oferta edukacyjna:

1. PLANETA ZIEMIA - AMERYKA, AFRYKA, AUSTRALIA

autorzy: Wiesława Gierańczyk, Arkadiusz Stańczyk, Edward Świtalski

Podręcznik geografii dla I klasy gimnazjum.

Podręcznik zawiera charakterystykę Ziemi jako części wszechświata, Ziemi jako środowisko 
życia, jej historię i obraz współczesny Ziemi, jako planety ludzi , charakterystyka kontynentów 
Ameryki Północnej, Południowej i Środkowej, Afryki, Australii.

Numer dopuszczenia MEN - 247/00
Format B5, 176 stron,
druk kolorowy, okładka lakierowana

2. PLANETA ZIEMIA - AMERYKA, AFRYKA, AUSTRALIA

autorzy: Edward Świtalski, Przemysław Świtalski, Bożena Wysota

zestaw zadań dla I klasy gimnazjum.

Ćwiczenia zamieszczone w zeszycie są ściśle powiązane z tematami zawartymi w podręczniku 
dla I klasy gimnazjum autorów: Wiesławy Gierańczyk, Arkadiusza Stańczyka oraz Edwarda 
Świtalskiego i służą poszerzeniu i utrwaleniu podstawowej wiedzy z zakresu wiadomości o 
planecie Ziemi i kontynentach, obu Amerykach, Afryce, Australii.

Format B5, 112 stron,
druk dwukolorowy.

3. AZJA i EUROPA

autor: Dariusz Sokołowski

Podręcznik geografii dla II klasy gimnazjum.

Podręcznik zawiera geograficzną charakterystykę kontynentu azjatyckiego oraz opis wybranych 
krajów takich jak: Chiny, Japonia, Indie, Indonezja, Turcja, Izrael; geograficzna charakterystyka 
kontynentu europejskiego oraz opis wybranych krajów takich jak: Rosja, Litwa, Białoruś, 
Ukraina, Czechy, Słowacja, Niemcy, kraje skandynawskie, Wielka Brytania, Francja, Włochy, 
była Jugosławia; także charakterystyka współczesnych konfliktów ekologicznych i społecznych.

Numer dopuszczenia MEN - 248/00
Format B5, 168 stron,
druk kolorowy



4. AZJA i EUROPA

autorzy: Ewa Czerwińska, Edward Świtalski

zestaw zadań dla II klasy gimnazjum.

Ćwiczenia zamieszczone w zeszycie są ściśle powiązane z tematami zawartymi w podręczniku 
dla II klasy gimnazjum autora Dariusza Sokołowskiego i służą poszerzeniu i utrwaleniu 
podstawowej wiedzy z zakresu wiadomości o kontynencie azjatyckim i europejskim.

Format B5, 88 stron,
druk dwukolorowy.

5. POLSKA

autorzy: Mieczysław Kluba, Edward Świtalski, Przemysław Świtalski

Podręcznik geografii dla III klasy gimnazjum.

Podręcznik zawiera treści dotyczące środowiska geograficznego Polski na  tle Europy, ogólną 
charakterystykę przynależności do organizacji międzynarodowych, zagadnienia ludnościowe, 
charakterystykę poszczególnych regionów; pozwala zdobyć pełną świadomość wartości 
własnego kraju, regionu miejscowości oraz ich dziedzictwa kulturowego. Każdemu tematowi 
odpowiada grupa zadań w zestawie, między innymi pytania dotyczące miejsca zamieszkania 
ucznia. 

Numer dopuszczenia ISBN 83-86781-89-0
Format B5, 188 stron,
druk kolorowy, okładka lakierowana.

6. POLSKA

autorzy: Danuta, Edward i Przemysław Świtalscy

Zestaw zanań dla gimnazjum.

Zestaw zadań zawiera treści dotyczące środowiska geograficznego Polski na  tle Europy, ogólną 
charakterystykę przynależności do organizacji międzynarodowych, zagadnienia ludnościowe, 
charakterystykę poszczególnych regionów; pozwala zdobyć pełną świadomość wartości 
własnego kraju, regionu miejscowości oraz ich dziedzictwa kulturowego. Każda grupa zadań w 
zeszycie odpowiada tematom w książce. 

Format B5, 132 strony,
druk dwukolorowy, okładka lakierowana.



7. GEOGRAFIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA ŚWIATA 2 - Książka

Autor: Wiesław Maik, Maria Przybecka-Maik

Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.

Podrecznik opracowano na podstawie programu nauczania geografii dla liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym, 
uzupełnione o kształcenie w zakresie rozszerzonym liceum ogólnokształcącego, liceum 
profilowanego i technikum, recenzowany przez dr Iwonę Piotrowską, mgr. Andrzeja Kasprzyka 
i mgr Joannę Szymańską.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kszatałcenia 
ogólnego i nauczania geografii (w zakresie podstawowym i rozszerzonym) na poziomie II klasy 
liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, na podstawie recenzji 
rzeczoznawców:

mgr. Andrzeja Kasprzyka - z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
prof. dr. hab. Jerzego Makowskiego - Uniwersytetu Warszawskiego,
dr Iwony Piotrowskiej - z rekomendacją Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
mgr. Wacława Wawrzyńska - z rekomendacją Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. 
Numer dopuszczenia: 259/03

Format B5, 200 stron,
Druk kolorowy, okładka foliowana.

8. GEOGRAFIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA ŚWIATA 2 - Ćwiczenia

Autor: Edward i Przemysław Świtalscy

Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.

Ćwiczenia zawarte w zeszycie są ściśle powiązane z tematami zawartymi w wyżej 
wymienionym podręczniku i służą poszerzeniu i utrwaleniu podstawowej wiedzy z zakresu 
geografii społeczno-gospodarczej świata.

Format B5, 100 stron,
Druk jednokolorowy, okładka foliowana.



9. PROGRAM NAUCZANIA GEOGRAFII

autor: Edward Świtalski, Arkadiusz Stańczyk

Program nauczania geografii dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. 
Kształcenie w zakresie podstawowym uzupełnione o kształcenie w zakresie rozszerzonym 
autorstwa Edwarda Świtalskiego, Arkadiusza Stańczyka przeznaczony dla liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, recenzowany przez dr Iwonę 
Piotrowaską, mgr. Andrzeja Kasprzyka i mgr. Joannę Szymańską.

Numer dopuszczenia: DKOS-4015-49/02
Format A5, 43 strony,
Druk jednokolorowy.

10. PODSTAWY GEOGRAFII FIZYCZNEJ 1

autor: Edward Świtalski, Zdzisław Preisner, Arkadiusz Stańczyk

Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.

Podręcznik otrzymał 4 pozytywne recenzje i jest zatwierdzony przez MENiS.

Numer dopuszczenia: 193/02
Format B5, 192 strony,
Druk kolorowy, papier kredowany, okładka foliowana.

Spis treści oraz przykłady stron (kliknij aby powiększyć):

Cena bezpośrednio dla szkół - 15 zł.
Egzemplarz sygnalny wraz z programem wysyłamy na zyczenie.

11. PODSTAWY GEOGRAFII FIZYCZNEJ 1

Autor: Przemysław Świtalski

Zestaw zadań dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.

Ćwiczenia zawarte w zeszycie są ściśle powiązane z tematami zawartymi w wyżej 
wymienionym podręczniku i służą poszerzeniu i utrwaleniu podstawowej wiedzy z zakresu 
geografii fizycznej.

Format B5, 120 stron,
Druk jednokolorowy, okładka foliowana.



12. PORADNIK METODYCZNY 1

Autor: Edward Świtalski

Poradnik metodyczny do nauczania geografii w klasie I liceum ogólnokształcącego, liceum 
profilowanego oraz technikum.

Niniejsze opracowanie należy traktować jako książkę pomocniczą przeznaczoną dla nauczycieli 
uczących w klasach pierwszychc liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. 
Opracowanie to ma pełnic role wskazówek metodycznych, w których starano się zaprezentować 
koncepcję metodyczną dostosowaną do podręcznika: E. Świtalski, Z. Preisner, A. Stańczyk 
"Podstawy geografii fizycznej" - nr dopuszczenia 193/02 oraz zeszytu zadań pod takim samym 
tytułem autorstwa Przemysława Świtalskiego. Celem opracowania jest także pokazanie na 
przykładach możliwości wykorzystania tych środków dydaktycznych w procesie kształcenia.

Format B5, 156 stron,
Druk jednokolorowy, okładka foliowana.

13. GEOGRAFIA POLSKI

opracowanie zbiorowe pod red. E. Świtalskiego i Z. Preisnera

Podręcznik dla szkół ponad podstawowych

Podręcznik zawiera podstawowe informacje o Polsce na tle Europy i świata, budowie 
geologicznej, ukształtowaniu powierzchni, sieci hydrologicznej, glebach, szacie roślinnej, 
ludności, przemyśle, gospodarce rolnej i leśnej, komunikacji, handlu zagranicznym, ochronie 
przyrody, turystyce a także przegląd krain geograficznych Polski.

Numer dopuszczenia MEN - 33/98
Format B5, 204 stron,
druk kolorowy, okładka foliowana,
80 fotografii, 77 ryciny.

14. GEOGRAFIA POLSKI

Autorzy: Edward i Przemysław Świtalscy

Zestaw zadań dla szkół ponad podstawowych

Ćwiczenia zawarte w zeszycie są ściśle powiązane z tematami zawartymi w wyżej 
wymienionym podręczniku i służą poszerzeniu i utrwaleniu podstawowej wiedzy z zakresu 
geografii fizycznej i gospodarczej.

Format B5, 132 strony, druk jednokolorowy, okładka foliowana.



15. GEOGRAFIA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA ŚWIATA

Autor: J. Falkowski, W. Maik, H. Rochnowski, red. Z. Preisner

Podręcznik dla szkół ponad podstawowych

Podręcznik zawiera podstawowe informacje o roli człowieka we współczesnym świecie, 
współzależnościach pomiędzy środowiskiem geograficznym, procesach globalizacji, 
międzynarodowych stosunkach gospodarczych, procesach urbanizacyjnych, problemach 
gospodarki żywnościowej, przemyśle, komunikacji, handlu zagranicznym.

Format B5, 156 stron,
druk kolorowy, okładka foliowana,
43 fotografie, 45 rycin.

16. GEOGRAFIA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA ŚWIATA

Autor: Edward Świtalski

Zestaw zadań dla szkół ponad podstawowych

Ćwiczenia zawarte w zeszycie są ściśle powiązane z tematami zawartymi w wyżej 
wymienionym podręczniku i służą poszerzeniu i utrwaleniu podstawowej wiedzy z zakresu 
geografii społeczno - gospodarczej świata.

Format B5, 56 stron,
Druk jednokolorowy, okładka foliowana.



Materiały naukowe:

1. ŚWIAT W PIGUŁCE

autor: Zdzisław Preisner

Zeszyty dotyczą wybranych krajów świata, zawierają podstawowe informacje o środowisku 
przyrodniczym, rzeźbie, budowie geologicznej, klimacie, wodach, ciekawych zjawiskach 
przyrodniczych, ludności, gospodarce, historii oraz wskazówki dla turystów. Całość uzupełniają 
mapy, wykresy, schematy, kolorowe fotografie.

Format B5, 40 stron,
druk barwny, papier kredowany, okładka foliowana,
40 fotografii, kilkanaście rycin.

Po kliknięciu na grafice można obejrzeć okładki kilku zeszytów.

2. ALBUM GEOGRAFICZNY - GRENLANDIA

autor: Zdzisław Preisner

Album geograficzny zawierający charakterystykę Grenlandii, wyspy arktycznej, osadnictwa, 
gospodarki, turystyki, historii badań wyspy, geologii, rzeźby terenu, klimatu, flory, fauny, 
lądolodu grenlandzkiego.

Format A4, 168 stron,
okładka kartonowa, druk kolorowy,
230 barwnych fotografii.

  



3. PRZEŹROCZA I ZDJĘCIA

autor: Zdzisław Preisner

Przeźrocza oraz zdjęcia z wszystkich kontynentów.
Tematy: krajobrazy, roślinność, zwierzęta ciekawe zjawiska przyrodnicze, osadnictwo, 
gospodarka, człowiek. Tematycznie dostosowane do tematów lekcji w podręczniku E. 
Świtalskiego pt.  "Podstawy geografii fizycznej z elementami geologii".

1. Wody Ziemi. Ich działalność rzeźbotwórcza ( 50 przeźroczy). 

2. Lądolody i lodowce. Formy egzaracji i akumulacji lodowcowej (36 przeźroczy). 

3. Procesy endogeniczne. Typy skał, ruchy górotwórcze, wulkanizm (36 przeźroczy). 

4. Procesy egzogeniczne. Wietrzenie, działalność wiatru, pustynie, procesy krasowe (36 
przeźroczy). 

5. Formy terenu na kontynentach. Góry, wyżyny, niziny (24 przeźrocza). 

6. Formacje roślinne na ziemi. (24 przeźrocza). 

  

Bogaty zbiór ponad 20 tys. zdjęć z wszystkich kontynentów świata

Turpress współpracuje z wydawnictwami i agencjami reklamowymi, które dzięki naszym 
fotografiom tworzą wspaniałe, niepowtarzalne publikacje zdobywające nagrody i cieszące się 
uznaniem klientów. W swojej bazie fotograficznej posiadamy ponad 20 tys. fotografii wysokiej 
jakości pochodzących z wszystkich stron świata.


