
En Action! to kurs dla uczniów szkół  
ponadpodstawowych, rozpoczynających bądź 
kontynuujących naukę języka francuskiego. 

En Action! umożliwia realizację podstawy 
programowej III.2.0. (język francuski jako  
drugi od podstaw) i III.2 (kontynuacja nauki  
języka po klasie 7 i 8 szkoły podstawowej). 

Seria składa się z 3 tomów, które przygotowują 
uczniów do poziomu językowego B1+.

Mocne strony serii En Action!:
 ` nowoczesny podręcznik wieloletni  

dopuszczony do użytku szkolnego
 ` polska edycja podręcznika i zeszytu ćwiczeń
 ` systematyczna praca nad elementami 

komunikacji, słownictwem i gramatyką
 ` bogata obudowa multimedialna: podręcznik 

interaktywny dla klasy, nagrania wideo
 ` bilans kompetencji językowych
 ` bilans znajomości gramatyki
 ` solidne przygotowanie do matury ustnej 

i pisemnej
 ` rozwijanie strategii uczenia się i samooceny

Texto to nowoczesny kurs dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, rozpoczynających naukę 
języka francuskiego, zgodny z nową podstawą 
programową kształcenia ogólnego. Szeroka gama 
różnorodnych i multimedialnych komponentów 
dydaktycznych umożliwia dostosowanie kursu 
do potrzeb, zainteresowań i tempa nauki grupy. 
Podręcznik zapewnia harmonijne opanowanie 
wszystkich kompetencji językowych oraz 
kompetencji kluczowych.

Mocne strony serii Texto:
 ` nowoczesny podręcznik wieloletni  

dopuszczony do użytku szkolnego 
 ` polska edycja podręcznika i zeszytu ćwiczeń 
 ` systematyczna praca nad rozwojem  

wszystkich sprawności językowych
 ` atrakcyjna tematyka
 ` ciekawe nagrania wideo 
 ` zagadnienia kulturowe
 ` praca projektowa
 ` podręcznik interaktywny dla klasy
 ` ćwiczenia interaktywne do podręcznika  

na TV5 MONDE

WIĘCEJ NA WWW.ENACTTION.PL

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

WIĘCEJ NA WWW.PODRECZNIKTEXTO.PL

Propozycje Wydawnictwa Hachette dla szkół średnich 
dla 4-letniego liceum i 5-letniego technikum zgodne z nową podstawą programową

 ` przedstawiony materiał 
pozwala na użycie go w wielu 
konkretnych sytuacjach 
komunikacyjnych

 ` słownictwo zebrane w formie 
aktów mowy, pogrupowane 
tematycznie i sytuacyjnie 
ułatwia jego zapamiętanie

 ` do pracy samodzielnej 
i do wykorzystania w pracy  
zespołowej w klasie

 ` dokumenty pisane oparte 
o autentyczne źródła

 ` klucz z rozwiązaniami zadań

 ` solidna baza gramatyczna, 
jasna i przejrzysta budowa 
oraz bogata obudowa 
multimedialna

 ` testy na końcu rozdziałów
 ` klucz odpowiedzi i transkrypcja 

nagrań dołączone do książki

 ` prezentacja nowej formuły egzaminu DELF  
(opis, przebieg egzaminu, czas trwania,  
punktacja, kryteria oceniania)

 ` wskazówki dla ucznia i nauczyciela,  
zamieszczone przy różnych typach zadań,  
pomagające w przygotowaniu do egzaminu

 ` przykładowe testy egzaminacyjne
 ` DVD-ROM z nagraniami video 

autentycznych egzaminów DELF

Pobierz 

aby mieć dostęp 
do dodatkowych 

350 ćwiczeń 
gramatycznych

Nowości wydawnictwa Hachette FLE

                                        Exercices de grammaire A1-B2
 ` 4 poziomy zaawansowania językowego od A1 do B2
 ` zagadnienia gramatyczne zebrane w tabelach
 ` jasna i przejrzysta struktura
 ` gramatyka przedstawiona w kontekście

EXERCICES DE
GRAMMAIRE

en contexte

 300 exercices

 13 bilans

 Corrigés intégrés 

 Audio en téléchargement

B2
                                        Exercices de vocabulaire A1-A2

 ` jasna struktura: liczne tabele systematyzujące słownictwo
 ` testy podsumowujące znajomość leksyki
 ` klucz odpowiedzi

EXERCICES DE
GRAMMAIRE

en contexte

 300 exercices

 13 bilans

 Corrigés intégrés 

 Audio en téléchargement

B2

IMPORTER I DYSTRYBUTOR HACHETTE FLE:
EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa 
BOOKLAND – księgarnia o profilu romańskim
ul. Kredytowa 2, 00-062 Warszawa
 22 667 58 08  |   hachettefle@hachettefle.pl

EXERCICES DE
GRAMMAIRE

en contexte

 300 exercices

 13 bilans

 Corrigés intégrés 

 Audio en téléchargement

B2

EXERCICES DE
GRAMMAIRE

en contexte

 300 exercices

 15 bilans

 Corrigés intégrés 

 Audio en téléchargement

A2

EXERCICES DE
GRAMMAIRE

en contexte

 300 exercices

 16 bilans

 Corrigés intégrés 

 Audio en téléchargement

B1

EXERCICES DE
GRAMMAIRE

en contexte

 300 exercices

 15 bilans

 Corrigés intégrés 

 Audio en téléchargement

A1

 NAGRANIA AUDIO DO POBRANIA NA
ENCONTEXTE.HACHETTEFLE.FR
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niveau A2+/B1

1 dé + 2-5 pions
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7.

Décris tes  
dernières 
vacances.

Termine la 
phrase :  

Si tu regardes 
trop de 

feuilletons...

Termine  
la phrase :  
Si j’avais  

su...

Comment 
attirer les 

jeunes 
vers l’art ?

Conjugue au 
subjonctif  

le verbe 
« écrire ».

Cite 7 mots  
liés au monde 

du travail.

Que faut-il  

faire pour le 

sauvegarder 

l’environnement ?

À ton avis, uellec est 

la relation entre ces 

personnes ?

Quelles 
qualités faut-il 

avoir pour 
être juge au 
tribunal ?

Quelles qualités 
faut-il avoir pour 
être médecin ?

Propose  
une  

sortie.

Pose une question.

Cite  
5 mots  

liés avec 
l’écologie.

Termine  
la phrase :  

Elle a  
ajouté que... Quels sont les avantages et les inconvénients de la publicité ?

Termine  
la phrase:  

Il m’a  
dit que...

Qui voudrais-tu devenir 

dans le futur et pourquoi ? Termine la 
phrase :  

Il est  
interdit de...

Complète la phrase :  
La galerie est 

fermée... travaux.

Donne des conseils comment  
se préparer pour un  

                  entretien             
                                d’embauche.

     Quel musée  
  ou quel autre  
endroit voudrais-tu  
  faire decouvrir  
   à un touriste  
      étranger ?

Quelles informations fond 

dernièrement la une dans la presse 

nationale et internationale ?

Traduis :  
Nie wiem dlaczego  

zmieniliście  
decyzję.

Décris la photo.

Quel sont tes projets 
profesionnels ? 

Liste les éo-gestes que nus 

pouvons faire au quotidien.

Quels réseaux  
sociaux tu  
tilises ?  

Pour quoi faire ?

Quelle est la 
repartitions 
des tâches 
ménagères 

dans ta 
famille ?

Traduis :  
Mam nadzieję,  
że znaleźliście  

jakieś 
rozwiązanie.

Quelle activités 
artisitique tu 

pratiques ou 
tu voudrais 

pratiquer ?

ARRIVÉEARRIVÉE
BRAVO !BRAVO !

DÉPART
DÉPART

!!ÀÀ VOUSVOUS B1B1AUAUDEDE JOUERJOUER


