
KATALOG 2023
materiały do nauczania języka francuskiego



Szanowni Państwo,

W 1953 r. wydawnictwo Hachette FLE wydało pierwszy podręcznik: Cours de 
langue et de civilisation française autorstwa pana Gastona Maugera. Pod-
ręcznik nazywano powszechnie Mauger Bleu lub Maugerem.

W 2023 r. Hachette FLE obchodzi 70. rocznicę powstania, a wydawnictwo 
dokłada wszelkich starań, by podręczniki szkolne nie tylko wprowadzały naj-
nowsze trendy metodyczne do klas, ale by ich atrakcyjność i innowacyjność 
zachęcała uczniów w każdym wieku do uczenia się języka francuskiego.

Wydawnictwo Hachette wraz z polskimi specjalistami praktykami opracowu-
je podręczniki zgodne z wymaganiami podstaw programowych na wszystkie 
etapy edukacyjne: dla szkoły podstawowej i szkół średnich. 

Nowością 2023 dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej jest podręcznik Explore. Dla 
4-letniego liceum i 5-letniego technikum przygotowaliśmy podręcznik Inspire 
Jeune.

Seria Alter Ego cieszy się niesłabnąca popularnością, dlatego też powstała 
nowa edycja serii – Mon Alter Ego.

Kolekcja FOCUS została wzbogacona o kolejne publikacje: Grammaire du 
français B1/B2 oraz Cultures.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również najnowsze wydania podręczni-
ków DELF, zgodnych z nową formułą egzaminów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem!
Zespół Hachette FLE

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Les Loustics 1
Les Loustics 2
Les Loustics 3
Sésame 1 / Super Max 1
Sésame 2 / Super Max 2
En Avant 1 / Explore 1
En Avant 2
Adosphère 1 / Adomania 1
Adosphère 2 / Adomania 2
Adosphère 3 / Adomania 3
Adosphère 4 / Adomania 4
Inspire Jeune 1
En Action ! 1
En Action ! 2
En Action ! 3
Texto 1
Texto 2
Texto 3
Inspire 1
Inspire 2
Inspire 3
Inspire 4
Alter Ego+ 1 / Cosmopolite 1
Alter Ego+ 2 / Cosmopolite 2
Alter Ego+ 3 / Cosmopolite 3
Alter Ego+ 4 / Cosmopolite 4
Alter Ego 5 / Cosmopolite 5
Objectif Express 1
Objectif Express 2
Objectif Diplomatie 1
Objectif Diplomatie 2

Podręczniki wydawnictwa Hachette FLE odpowiadają wskazanym poziomom biegłości językowej wg ESOKJ

poziomy biegłości językowej



nowości 2023

Odkryj nowy podręcznik
dla klasy 7 i 8 SP!

Poznaj nowy kurs dla
szkół średnich!

20
24



aplikacja MEDIA+

Ścieżki dźwiękowe i filmy są dostępne w bezpłatnej aplikacji MEDIA+. Aplika-
cję można pobrać na dowolny telefon z oprogramowaniem Android lub iOS.

Po zainstalowaniu aplikacji MEDIA+ należy zrobić zdjęcie strony podręcznika 
lub zeszytu ćwiczeń. Na ekranie telefonu pojawią się bezpośrednie linki do 
ścieżek audio i wideo. Wybrane ścieżki można przeglądać w historii skano-
wania (HISTORIQUE) lub dodać do ulubionych nagrań (FAVORIS), aby mieć 
szybki i wygodny dostęp do utrwalanego materiału (dialogu, listy słówek lub 
odmiany czasownika).

• Adomania
• Adosphère
• Alter Ego +
• Cosmopolite
• En Action !
• Explore
• Inspire
• Les Loustics

• Les Petits Loustics
• Mon Alter Ego
• Objectif Diplomatie
• Objectif Express
• Sésame
• Texto
• Totem

Kolekcje z dostępem do aplikacji MEDIA+

Aplikacja do 
pobrania:

strony serii z rekomendacją MEiN

Nagrania audio i wideo do kursów dopuszczonych do użytku szkolne-
go: Explore, En Avant !, En Action !, Inspire Jeunes oraz Texto dostęp-
ne są także na stronie internetowej hachettefle.pl

• Explore: hachettefle.pl/podrecznik-explore/
• En Avant !: hachettefle.pl/podrecznik-en-avant/
• En Action !: hachettefle.pl/podrecznik-en-action/
• Inspire Jeunes: hachettefle.pl/podrecznik-inspire-jeunes/
• Texto: hachettefle.pl/podrecznik-texto/

• Adomania: adomania.hachettefle.fr
• Alter Ego+ : alteregoplus.hachettefle.fr
• Cosmopolite: cosmopolite.hachettefle.fr
• DELF: delf.hachettefle.fr
• En Contexte: encontexte.hachettefle.fr
• Focus: focus.hachettefle.fr
• Inspire: inspire.hachettefle.fr
• LFF: lff.hachettefle.fr
• Mon Alter Ego: monalterego.hachettefle.fr
• Objectif Express: objectifexpress.hachettefle.fr
• Objectif Diplomatie: objectifexpress.hachettefle.fr
• Sésame: sesame.hachettefle.fr
• TEF: tef.hachettefle.fr

strony dedykowane seriom

Strony dedykowane seriom zawierają bezpłatny dostęp do nagrań audio i wideo 
naszych podręczników i materiały dodatkowe (transkrypcje nagrań, mapy Francji).

Nagrania wideo do podręczników:

• Adomania, Inspire, Objectif Express 3e édition dostępne na: 
enseigner.tv5monde.com

• Mon Alter Ego, Cosmopolite, Texto dostępne na:
apprendre.tv5monde.com

• Objectif Diplomatie dostępne na: apprendre.tv5monde.com

wideo na TV5 Monde

materiały
multimedialne



podręczniki
interaktywne

materiały online
dla nauczyciela

Podręczniki interaktywne dla klasy czyli cyfrowe wersje podręcznika 
i zeszytu ćwiczeń wzbogacone o dodatkowe narzędzia i materiały 
interaktywne są oprogramowaniem, które pomaga:

1. w przygotowaniu zajęć
• łatwy dostęp do podręczników przez platformę ehachettefle.

com to oszczędność czasu
• integrowanie własnych materiałów z podręcznikiem (zdjęć, 

dokumentów PDF, word, linków itp.) to tworzenie spersonali-
zowanych zajęć

2. w budowaniu interakcji klasowych
• dzięki dodatkowym narzędziom i funkcjom takim jak pisak, 

kurtyna czy mapy myśli, lekcje stają się ciekawe i aktywizują 
uczniów

• ćwiczenia interaktywne zachęcają do pracy zespołowej i in-
terakcji w grupie

3. podnoszeniu motywacji
• szybki dostęp do audio i wideo sprzyja dynamice zajęć
• uczniowie mogą aktywnie uczestniczyć w nagraniach dialo-

gów, tworzyć mapy myśli

4. prostej i szybkiej komunikacji
• możliwość tworzenia wirtualnej klasy zapewnia kontakt z na-

uczycielem i uczniami 
• zintegrowany komunikator służy przesyłaniu wiadomości, usta-

laniu terminu sprawdzianów itp.

hachettefle.pl

W Strefie nauczyciela udostępniliśmy do nieodpłatnego pobrania:

• materiały dla uczniów: nagrania audio i wideo, transkrypcje nagrań
• materiały dla nauczycieli: przewodniki metodyczne, programy nauczania 

i rozkłady materiału, mapy, karty obrazkowe, fragmen-
ty podręczników, fragmenty materiałów leksykalnych 
i gramatycznych a także testy i nagrania do testów 
(dostępne po zalogowaniu).

W zakładce Aktualności na bieżąco zamieszczamy informa-
cje o webinarach, nowościach wydawniczych, udostępnia-
nych funkcjonalnościach platform cyfrowych.

hachettefle.fr

Na stronie francuskiej znajdą Państwo:

• materiały dla nauczycieli: nagrania, przewodniki metodyczne, dodatkowe 
materiały dedykowane poszczególnym seriom

• blog Hachette FLE, na którym pojawiają się informacje o nowościach wydaw-
niczych, agenda spotkań online, liczne wskazówki metodyczne, wywiady 
z autorami, prezentacje podręczników wideo edukacyj-
ne na temat technik i metod pracy przygotowane przez 
LES ZEXPERTS FLE.

• podcasty o tematyce edukacyjnej prezentowane przez 
Ivana Kabacoffa, prezentera programu „Destination 
francophonie” emitowany na TV5 MONDE. Refleksje 
na temat praktyk, technik, metod dostępne są poprzez 
Apple podcast, Spotify, Google podcast.

ehachettefle.com

Biblioteka cyfrowa ehachettefle.com to platforma, na której można:

• aktywować wybrany podręcznik interaktywny dla nauczyciela
• aktywować dostęp do e-podręczników i e-ćwiczeń dla ucznia (z zestawu 

PACK NUMÉRIQUE)
• uzyskać dostęp do Parcours digital (dodatkowych ćwi-

czeń interaktywnych online)
• uruchomić wirtualną klasę
• zakupić podręczniki interaktywne dla nauczyciela lub 

podręczniki cyfrowe dla ucznia

to asystent web opracowany do kursów: Cosmopolite 1 i 2, 
Mon Alter Ego 1 i 2, Inspire 1 i 2

.lab daje możliwość:

• przygotowania scenariusza zajęć (stacjonarnych, zdal-
nych lub hybrydowych)

• personalizacji lekcji
• wprowadzenia odwróconej klasy

.lab

W wersji dla nauczyciela i dla ucznia – są dostępne na plat-
formie ehachettefle.com. Podręcznik można zainstalować 
na 4 wybranych urządzeniach. Każdy użytkownik ma nie-
ograniczony do e-podręcznika poprzez przeglądarkę na 
ehachettefle.com.

podręczniki interaktywne

to dodatkowe ćwiczenia interaktywne z funkcją sprawdza-
nia odpowiedzi

• automatyczna odpowiedź daje możliwość śledzenia 
postępów w nauce

• nauczyciel może tworzyć wirtualne zespoły i klasy
• dodatkowe ćwiczenia skorelowane z podręcznikiem 

pozwalają samodzielnie powtórzyć i utrwalić materiał

Parcours digital e-podręcznik (PACK NUMERIQUE)

to podręcznik papierowy z kodem aktywacyjnym do pod-
ręcznika w wersji cyfrowej. E-podręcznik można zainstalować 
na wybranym urządzeniu: komputerze, tablecie, smartfonie 
lub korzystać z niego w wersji online, logując się przez plat-
formę ehachettefle.com. Dostęp do podręcznika ważny jest 
24 miesiące od momentu aktywacji.
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multimedia

Les Petits Loustics to podręcznik dla dzieci w wieku przedszkolnym rozpoczynających przygodę 
z językiem francuskim.

Autorzy: Denisot, Capouet, Eubelen 

Les Petits Loustics
Nowy podręcznik przeznaczony dla uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej, wprowadzający 
w świat języka francuskiego.

Autorzy: Denisot, Capouet 

Les Loustics Les Loustics 1 • A1.1
Les Loustics 2 • A1
Les Loustics 3 • A2.1

multimedia

• przewodniki metodyczne, rozkłady materiału, ćwiczenia 
dodatkowe, karty obrazkowe, karty pracy dostępne na: 
hachettefle.pl

• nagrania audio, fragmenty podręcznika dostępne na: 
hachettefle.fr

• Podręcznik przedstawia świat bliski życiu dziecka, odwołując 
się do doświadczeń z życia codziennego i świata wyobraźni.

• Podejście ludyczne, liczne piosenki, wyliczanki, historyjki uła-
twiają zapamiętywanie.

• Zastosowanie metody multisensorycznej daje możliwość uroz-
maicenia ćwiczeń z rozumienia i wypowiedzi ustnej.

• Bogate i zróżnicowane materiały edukacyjne pozwalają na 
rozwijanie treści i dostosowanie zajęć do potrzeb dzieci w wie-
ku przedszkolnym.

• Materiały dodatkowe pozwalają na dostosowanie i rozbudo-
wanie zajęć w zależności od rytmu pracy grupy.

Les Petits Loustics 1&2 Karty obrazkowe 1&2 (x200) 9782016252819

Les Petits Loustics 1 Podręcznik ucznia 9782016252765
Les Petits Loustics 1 Zeszyt ćwiczeń 9782016252772
Les Petits Loustics 1 CD dla klasy 3095561992144
Les Petits Loustics 1 Przewodnik metodyczny gratis online
Les Petits Loustics 1 Karty pracy 9782016252802

Les Petits Loustics 2 Podręcznik ucznia 9782016252826
Les Petits Loustics 2 Zeszyt ćwiczeń 9782016252833
Les Petits Loustics 2 CD dla klasy 3095561992151
Les Petits Loustics 2 Przewodnik metodyczny gratis online
Les Petits Loustics 2 Karty pracy 9782016252796

• przewodniki metodyczne, program nauczania, rozkłady 
materiału, karty obrazkowe, karty pracy dostępne na: 
hachettefle.pl

• 18 animacji wideo, 15 animowanych wierszyków, 31 
piosenek w wersji karaoke, 28 kart pracy dostępnych na: 
lesloustics.hachettefle.fr

• podręcznik interaktywny: ehachettefle.com

• Podręcznik wyposażony jest w wiele dokumentów wizualnych 
i nagrań bliskich wyobraźni i wrażliwości dzieci.

• Podejście zadaniowe, kreatywne i zabawowe daje przyjem-
ność z nauki języka obcego.

• Podręcznik o spiralnej budowie i proste ćwiczenia ułatwiają 
interakcje w klasie.

• Obecny jest wymiar kulturowy i interdyscyplinarny.
• Propozycja realizacji projektów buduje poprawność językową.

Les Loustics 1 Podręcznik ucznia 9782011559036
Les Loustics 1 Zeszyt ćwiczeń + CD 9782011559050
Les Loustics 1 Przewodnik metodyczny 9782011559098
Les Loustics 1 CD dla klasy 9788364667008
Les Loustics 1 Karty pracy 9782011559104
Les Loustics 1 Podręcznik interaktywny 3095560000468

Les Loustics 1&2 Karty obrazkowe (x200) 3095561960266

Les Loustics 2 Podręcznik ucznia 9782011559043
Les Loustics 2 Zeszyt ćwiczeń + CD 9782011559067
Les Loustics 2 Przewodnik metodyczny 9782011559111
Les Loustics 2 CD dla klasy 9788364667190
Les Loustics 2 Karty pracy 9782011559128
Les Loustics 2 Podręcznik interaktywny 3095560000475

Les Loustics 3 Podręcznik ucznia 9782011559159
Les Loustics 3 Zeszyt ćwiczeń + CD 9782011559166
Les Loustics 3 Przewodnik metodyczny 9782011559173
Les Loustics 3 CD dla klasy 9788364667206
Les Loustics 3 Karty pracy 9782011559180
Les Loustics 3 Karty obrazkowe 3095561960372
Les Loustics 3 Podręcznik interaktywny 3095560000499
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Sésame to nowy podręcznik dla dzieci w wieku 10 -12 lat rozpoczynających naukę języka francu-
skiego, uwzględniający podejście zadaniowe i wymogi ESOKJ.

Autorzy: Capouet, Denisot

Sésame

multimedia

Nowość!

Sésame 1 Podręcznik ucznia 9782017112761
Sésame 1 Zeszyt ćwiczeń 9782017112778
Sésame 1 Przewodnik metodyczny 9782017112785

Sésame 2 Podręcznik ucznia 9782017112792
Sésame 2 Zeszyt ćwiczeń 9782017112808
Sésame 2 Przewodnik metodyczny 9782017112815

Sésame 1 • A1.1
Sésame 2 • A1

1. Główny cel komunikacyjny w formie pytania.

2. Zdjęcia i rysunki motywują do nauki, ułatwiają 

zapamiętywanie.3. Liczne gry, zabawy i ćwiczenia do wykonania 

w parach, grupach lub indywidualnie.

4. Dodatkowe ćwiczenia Activités+.

5. Rubryka Souviens-toi to przydatne zwroty 

i wyrażenia służące komunikacji.

5

4

2
3

1

• przewodniki metodyczne, rozkłady materiału, ćwiczenia 
dodatkowe, karty obrazkowe, karty pracy dostępne na: 
hachettefle.pl

• audio, wideo, mapa myśli, ćwiczenia interaktywne dostęp-
ne na: sesame.hachettefle.fr

• podręcznik interaktywny dostępny na: ehachettefle.com
• nagrania audio i wideo dostępne na smartfonie w aplika-

cji MEDIA+

• Liczne gry i zabawy, odwołania do inteligencji wielorakich uła-
twiają uczniowi postępy w nauce i motywują do pracy.

• W podręczniku wykorzystano odwołania do świata bliskiego 
młodszej młodzieży.

• Częste zadania poświęcone nauce komunikacji sprzyjają zapa-
miętywaniu i szybkiemu poznawaniu języka.

• Projekty klasowe budują relacje rówieśnicze.
• W każdym rozdziale zaproponowano zadania w formie escape 

room, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich sprawności 
i stopnia opanowania języka. 

• Dodatkowe ćwiczenia Activités+ pozwalają na realizację ob-
szerniejszego materiału, jeżeli nauczyciel dysponuje zwiększoną 
liczbą godzin przeznaczonych na naukę języka francuskiego.

• Podręcznik sprawdza się w nauce stacjonarnej, zdalnej lub 
hybrydowej.
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Super Max to podręcznik dla dzieci w wieku 10-12 lat rozpoczynających naukę języka francuskie-
go. Uwzględnia podejście zadaniowe i wymogi ESOKJ.

Autorzy: Denisot, Macquart-Martin

Super Max

multimedia

Super Max 2 Podręcznik ucznia 9782011558947
Super Max 2 Zeszyt ćwiczeń (wersja polska) 9788364667060
Super Max 2 CD dla klasy 9788364667497

Super Max 1 Podręcznik ucznia 9782011558930
Super Max 1 Zeszyt ćwiczeń (wersja polska) 9788364667053
Super Max 1 CD dla klasy 9788364667145

Super Max 1 • A1.1
Super Max 2 • A1.2

multimedia

En Avant ! to nowoczesny kurs języka francuskiego przeznaczony dla uczniów 7 i 8 klasy szkoły 
podstawowej.

Autorzy: Capelli, Gallon, Robein

En Avant !

En Avant ! 1 Podręcznik wieloletni 9788364667589
En Avant ! 1 Zeszyt ćwiczeń 9788364667749
En Avant ! 1 Zestaw metodyczny (DVD-Rom) 9788364667602
En Avant ! 1 Nagrania audio MP3 gratis online

En Avant ! 2 Podręcznik wieloletni 9788364667626
En Avant ! 2 Zeszyt ćwiczeń 9788364667756
En Avant ! 2 Zestaw metodyczny (DVD-Rom) 9788364667640
En Avant ! 2 Nagrania audio MP3 gratis online

En Avant ! 1 • A1.1
En Avant ! 2 • A1.2
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• przewodniki metodyczne, program nauczania, rozkłady 
materiału, karty obrazkowe, tablice gramatyczne, mapa 
Francji dostępne na: hachettefle.pl

• Dzięki przejrzystej budowie, wielu ćwiczeniom gramatycznym 
i leksykalnym uczniowie łatwo przyswajają język.

• Zastosowany kod kolorów i rubryki poświęcone gramatyce 
i leksyce porządkują wiedzę, znacznie ułatwiając szybkie 
i sprawne opanowanie języka, zapamiętywanie reguł grama-
tycznych i odmian czasowników.

• Gry i zabawy uatrakcyjniają i ułatwiają naukę języka.
• Polska wersja zeszytu ćwiczeń wzbogacona jest o dodatkowe 

ćwiczenia.

• przewodniki metodyczne, program nauczania, rozkłady 
materiału, karty pracy do nagrań wideo, kompendium 
leksykalne, nagrania audio, słowniczek francusko-polski 
dostępne na: hachettefle.pl

• nagrania audio, nagrania wideo dostępne na:  
hachettefle.pl/podrecznik-en-avant

• nagrania wideo dostępne na: enseigner.tv5monde.com

Nr dop. MEN 871/1/2017 Nr dop. MEN 871/2/2018

DOTACJA MEN: podręcznik wieloletni oraz materiał ćwiczeniowy

Podręcznik En Avant ! został stworzony z myślą o polskich nastolat-
kach rozpoczynających przygodę z językiem francuskim na II eta-
pie edukacyjnym.

• Kurs spełnia warunki ministerialne pod względem merytorycz-
nym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym.

• Treści językowe i proponowane zadania zachęcają uczniów 
do aktywnej nauki języka.

• Przejrzysta budowa działu sprzyja uczeniu się i nauczaniu po-
szczególnych kompetencji językowych.

• Liczne odwołania kulturowe wzbogacają przekazywane treści 
i zachęcają do odkrywania kultury francuskiej i frankofońskiej.

• Nowe wydanie zeszytu ćwiczeń En Avant ! zostało rozszerzone 
o ćwiczenia leksykalne i gramatyczne w każdym rozdziale.
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multimedia

Explore to nowoczesny kurs adresowany dla uczniów kl. 7-8 szkoły podstawowej, którzy dopiero 
rozpoczynają naukę języka francuskiego jako drugiego języka obcego.

Autorzy: Gallon, Himber, Gaudel

Explore

DOTACJA MEiN: podręcznik wieloletni oraz materiał ćwiczeniowy

Explore 1 Podręcznik wieloletni 9788364667770
Explore 1 Zeszyt ćwiczeń 9788364667787
Explore 1 Nagrania audio MP3 gratis online

W trakcie procedury MEiN

Explore 1 • A1.1

1. Różnorodne materiały źródłowe (pisemne lub/i ust-

ne) wzbudzają zainteresowanie i motywują do nauki.

2. Dokumenty semi-autentyczne służą wprowadzeniu 

tematyki lekcji w kontekście.
3. Modele odpowiedzi ułatwiają budowanie wypowie-

dzi w języku francuskim.
4. Ramki słownikowe zawierają kluczowe słownictwo.

5. Liczne nagrania audio pozwalają na kształcenie 

umiejętności rozumienia ze słuchu. 

6. Transkrypcja dialogów wbudowana jest w materiał 

lekcyjny.7. Ramki gramatyczne wskazują najważniejsze elemen-

ty gramatyczne poruszane w lekcji

8. Mini-projekty grupowe rozwijają umiejętności pracy 

w grupie i konsolidują zdobytą wiedzę.

• przewodniki metodyczne, rozkłady materiału, ćwiczenia 
dodatkowe, karty obrazkowe, karty pracy dostępne na: 
hachettefle.pl

• podręcznik interaktywny dostępny na: ehachettefle.com

Formuła kursu Explore odpowiada najnowszym trendom meto-
dycznym. Został opracowany we współpracy z polskimi nauczy-
cielami praktykami i odpowiada w pełni potrzebom polskiej szkoły.

• Explore gwarantuje łagodną progresję językową i harmonijny 
rozwój kompetencji w mowie i piśmie. 

• Bogaty materiał leksykalno-gramatyczny i systematyczna 
praca nad językiem to główne atuty serii.

• Podręcznik posiada przejrzystą strukturę, czytelny układ sekcji 
i kod kolorów, które ułatwiają naukę.

• Liczne ćwiczenia motywują do pracy indywidualnej, uczą 
pracy w parach i grupie.

• Mapy myśli, ilustrowane słowniczki i nagrania ułatwiają zapa-
miętywanie leksyki.

• Mini-projekty grupowe nie tylko konsolidują zdobytą wiedzę, 

ale również rozwijają umiejętności pracy zespołowej.
• Różnorodne materiały źródłowe wzbudzą zainteresowanie 

językiem i kulturą francuską i frankofońską.
• Nauka strategii uczenia się (w zeszycie ćwiczeń) wzmacnia 

samodzielność i odpowiedzialność ucznia w procesie nauki 
języka francuskiego.

• Wszystkie zagadnienia gramatyczne i fonetyczne posiadają ko-
mentarz w języku polskim, dzięki któremu uczeń w domu będzie 
mógł utrwalać materiał wprowadzony na lekcji.
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Adosphère to podręcznik dla starszej młodzieży rozpoczynającej naukę języka francuskiego.

Autorzy:  Adosphère 1&2: Himber, Poletti;
 Adosphère 3&4: Gallon, Grau, Macquart-Martin

Adosphère

Adosphère 1,2,3,4 DVD Adosphère 1-4 9788364667503

Adosphère 1 Podręcznik + CD 9782011557087
Adosphère 1 Zeszyt ćwiczeń + CD-ROM 9782011557094
Adosphère 1 Przewodnik metodyczny 9782011558824
Adosphère 1 Podręcznik nauczyciela 9782011557254
Adosphère 1 CD dla klasy 3095561959284
Adosphère 1 Podręcznik interaktywny 3095561961997

Adosphère 2 Podręcznik + CD 9782011557155
Adosphère 2 Zeszyt ćwiczeń + CD-ROM 9782011557179
Adosphère 2 Przewodnik metodyczny 9782011558817
Adosphère 2 Podręcznik nauczyciela 9782011557261
Adosphère 2 CD dla klasy 3095561959291
Adosphère 2 Podręcznik interaktywny 3095561992007

Adosphère 3 Podręcznik + CD 9782011557117
Adosphère 3 Zeszyt ćwiczeń + CD-ROM 9782011557131
Adosphère 3 Przewodnik metodyczny 9782011558770
Adosphère 3 CD dla klasy 3095561959628
Adosphère 3 Podręcznik interaktywny 3095561992014

Adosphère 4 Podręcznik + CD 9782011558718
Adosphère 4 Zeszyt ćwiczeń + CD-ROM 9782011558732
Adosphère 4 Przewodnik metodyczny 9782011558756
Adosphère 4 CD dla klasy 3095561959642
Adosphère 4 Podręcznik interaktywny 3095561992021

Adosphère 1 • A1
Adosphère 2 • A1/A2
Adosphère 3 • A2
Adosphère 4 • B1

multimedia

Nowoczesny kurs przeznaczony dla młodzieży starszych klas szkoły podstawowej rozpoczynającej 
naukę języka francuskiego.

Autorzy: Himber, Brillant, Erlich, Reboul

Adomania

Adomania 1 Podręcznik + CD-Rom 9782014015225
Adomania 1 Zeszyt ćw. + CD + Parcours digital 9782014015249
Adomania 1 CD dla klasy (x3) 3095561961621
Adomania 1 Podręcznik interaktywny 3095561961768

Adomania 2 Podręcznik + CD-Rom 9782014015232
Adomania 2 Zeszyt ćw. + CD + Parcours digital 9782014015256
Adomania 2 CD dla klasy (x3) 3095561961638
Adomania 2 Podręcznik interaktywny 3095561961751

Adomania 3 Podręcznik + CD-Rom 9782014015423
Adomania 3 Zeszyt ćw. + CD + Parcours digital 9782014015430
Adomania 3 CD dla klasy (x3) 3095561961829
Adomania 3 Podręcznik interaktywny 3095561961843

Adomania 4 Podręcznik + CD-Rom 9782016252710
Adomania 4 Zeszyt ćw. + CD + Parcours digital 9782016252727
Adomania 4 CD dla klasy (x3) 3095561992199
Adomania 4 Podręcznik interaktywny 9782016252758

Adomania 1 • A1
Adomania 2 • A1/A2
Adomania 3 • A2
Adomania 4 • B1
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• przewodniki, program, rozkłady dostępne na: hachettefle.pl
• przewodniki metodyczne, program nauczania, rozkłady 

materiału, fragmenty nagrań audio i wideo dostępne na: 
hachettefle.fr

• podręcznik interaktywny dostępny na: ehachettefle.com
• nagrania audio i wideo dostępne na smartfonie w aplikacji 

MEDIA+

• Podręcznik odzwierciedla świat współczesnego nastolatka.
• Poszczególne moduły to sfery życia młodego człowieka: przy-

jaciele, nowe technologie, sport itp.
• Podręcznik uwzględnia podejście zadaniowe, interdyscy-

plinarność i proponuje systematyczną pracę nad językiem 
mówionym i pisanym.

• Zaproponowane ćwiczenia kładą nacisk na samodzielną 
pracę ucznia.

• Bogata obudowa jest atutem serii.
• Podręcznik nauczyciela zawiera rozwiązania ćwiczeń, testy, 

komplet nagrań i ćwiczenia interaktywne.
• przewodniki metodyczne, karty pracy z wideo dostępne 

na: hachettefle.pl
• nagrania audio i wideo, materiały dodatkowe dostępne 

na: adomania.hachettefle.fr
• podręcznik interaktywny dostępny na: ehachettefle.com
• 350 ćwiczeń interaktywnych na Parcours Digital
• nagrania audio i wideo dostępne na smartfonie w aplika-

cji MEDIA+

• Podręcznik Adomania ma nowoczesną formułę. Został wypo-
sażony w bogate materiały multimedialne, które uzupełniają 
tradycyjne ćwiczenia podręcznikowe.

• Seria Adomania, proponując podejście zadaniowe, sprzyja 
dynamicznej nauce języka francuskiego.

• Tematyka poszczególnych rozdziałów odwołuje się do przeżyć 
i doświadczeń nastolatków, dzięki czemu uczniowie odnajdą 
bliskie im realia, a nauka języka staje się przyjemna i naturalna.

• Przejrzysta struktura, ciekawe dokumenty autentyczne, rozbu-
dowana ewaluacja i autentyczne nagrania wideo ułatwiają 
naukę języka i pozwalają na szybką progresję.

• Zeszyt ćwiczeń zawiera CD audio oraz kod dostępu do plat-
formy Parcours digital oferującej ćwiczenia interaktywne.
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Inspire Jeunes to nowa seria podręczników do nauki języka francuskiego w liceum i technikum. 
Kurs składa się z 4 części. Podręcznik umożliwia realizację nowej podstawy programowej dla szkół 
ponadpodstawowych.

Autorzy: Gallon, Mathieu-Benoît, Le Bougnec, Lopes

Inspire Jeunes

multimedia

Inspire Jeunes 1 Podręcznik ucznia 9782017230595
Inspire Jeunes 1 Zeszyt ćwiczeń 9782017230601

W trakcie procedury MEiN

Inspire Jeunes 1 • A1

1. Polecenia w języku polskim zostały opracowane 

z myślą o uczniach początkujących.

2. Cel komunikacyjny jest sformułowany.

3. Materiały autentyczne w sekcji COMPRENDRE wpro-

wadzają nowe treści.
4. Zwięzłe reguły gramatyczne, klarowne tabele 

i zastosowany kod kolorów ułatwiają zapamiętanie 

form gramatycznych.
5. Listy leksykalne przedstawiają podstawowy zakres 

słownictwa. 6. Zadania w sekcji AGIR zachęcają do zastosowa-

nia w praktyce nabytych umiejętności: ustnych 

i pisemnych.7. Informacje kulturowe pozwalają na zapoznanie się 

z kulturą francuską i frankofońską.

• Podręcznik wyróżnia się inspirującą tematyką, która odwołuje 
się do życia codziennego współczesnego nastolatka.

• Krótkie, proste teksty i towarzyszące im ćwiczenia w części 
Comprendre motywują do nauki.

• Polecenia w języku polskim zostały opracowane dla uczniów 
początkujących. Ciekawy materiał ikonograficzny przybliża 
kulturę francuską i frankofońską.

• Angażujące zadania w sekcji Agir zachęcają do pracy ze-
społowej i pozwalają na zastosowanie w praktyce nabytych 
umiejętności: ustnych i pisemnych. Nauka francuskiego służy 
komunikacji!

• Listy leksykalne zawierają podstawowy zakres słownictwa do 
zapamiętania z danej lekcji. W sekcji Lexique et communica-
tion słownictwo jest przedstawione w formie czytelnych map 
myśli i zawiera m.in. ilustrowany słowniczek.

• Indukcyjna i spiralna nauka gramatyki angażuje w proces po-

• przewodnik metodyczny, program nauczania, rozkład 
materiału, kryteria oceniania, testy dostępne na: 
hachettefle.pl

• nagrania audio i wideo, materiały dodatkowe dostępne 
na: hachettefle.pl/podrecznik-inspire-jeunes

• podręcznik interaktywny + Parcours digital dostępny na: 
ehachettefle.com

znawania struktur językowych. Klarowne tabele gramatyczne 
systematyzują wiedzę, zawierają zwięzłe komentarze grama-
tyczne w języku polskim.

• Nowatorskie ćwiczenia zespołowe w sekcji Technique pour... 
utrwalają kompetencje językowe i rozwijają umiejętność me-
diacji. Kreatywne mini-projekty angażują wszystkich uczniów.
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multimedia

En Action ! to ceniony i najczęściej wybierany kurs dla szkół ponadpodstawowych. Jest przezna-
czony dla uczniów rozpoczynających bądź kontynuujących naukę języka francuskiego.

Autorzy: Gallon, Himber

En Action !

En Action ! 1 Podręcznik ucznia 9782015135533
En Action ! 1 Zeszyt ćwiczeń 9782015135540
En Action ! 1 Zestaw metodyczny (DVD-Rom) 9788364667664

En Action ! 2 Podręcznik ucznia 9782017114734
En Action ! 2 Zeszyt ćwiczeń 9782017114741
En Action ! 2 Zestaw metodyczny (DVD-Rom) 9788364667725

En Action ! 3 Podręcznik ucznia 9782017114857
En Action ! 3 Zeszyt ćwiczeń 9782017114864
En Action ! 3 Zestaw metodyczny (DVD-Rom) 9788364667763

En Action ! 1 • A1/A2
En Action ! 2 • A2/B1
En Action ! 3 • B1/B1+

1. Dialogi wprowadzają w tematykę działu.

2. Ćwiczenia z rozumienia tekstu  pomagają w utrwa-

leniu nowych zwrotów.
3. Cele komunikacyjne wskazują na umiejętności, 

zakres gramatyczny i leksykalny.

4. Rozbudowane wyrażenia  pomagają w budowaniu 

wypowiedzi ustnej.
5. Bogato ilustrowane ćwiczenia utrwalające słowni-

ctwo motywują do nauki.
6. Trudniejsze słowa zostały wyróżnione i zilustrowane.

Nr dop. MEN 939/3/2021Nr dop. MEN 939/1/2018

En Action ! to podręcznik do nauki języka francuskiego przezna-
czony dla uczniów szkół ponadpodstawowych: 4-letniego liceum 
i 5-letniego technikum – zarówno początkujących (realizujących 
podstawę programową III.2.0) jak i kontynuujących naukę języka 
francuskiego rozpoczętą w VII klasie szkoły podstawowej (podsta-
wa programowa III.2).

• Nowoczesny podręcznik wieloletni dopuszczony do użytku 
szkolnego.

• Polska edycja podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
• Bogata obudowa multimedialna: podręcznik interaktywny dla 

klasy, nagrania wideo.
• Bilans kompetencji językowych.
• Bilans znajomości gramatyki.
• Solidne przygotowanie do matury ustnej i pisemnej.

• przewodniki metodyczne, program nauczania, rozkłady 
materiału, testy, karty pracy z wideo dostępne na:  
hachettefle.pl

• nagrania audio i wideo, materiały dodatkowe dostępne 
na: hachettefle.pl/podrecznik-en-action

• podręcznik interaktywny dostępny na: ehachettefle.com
• nagrania audio i wideo dostępne na smartfonie w aplikacji 

MEDIA+

Nr dop. MEN 939/2/2020
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Texto to nowoczesny kurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych: 4-letniego liceum i 5-letniego tech-
nikum, rozpoczynających naukę języka francuskiego, realizujących podstawę programową III.2.0.

Autorzy: Lopes, Le Bougnec

Texto Texto 1 • A1
Texto 2 • A2
Texto 3 • B1

multimedia

Texto 1 Podręcznik ucznia 9782015135564
Texto 1 Zeszyt ćwiczeń 9782015135571
Texto 1 Zestaw metodyczny (DVD-Rom) 9788364667671

Texto 2 Podręcznik ucznia 9782017114635
Texto 2 Zeszyt ćwiczeń 9782017114642
Texto 2 Zestaw metodyczny (DVD-Rom) 9788364667732

Texto 3 Podręcznik ucznia + e-podręcznik 9782014015942
Texto 3 Zeszyt ćwiczeń 9782014015959
Texto 3 Zestaw metodyczny gratis online

Nr dop. MEN 950/2/2020Nr dop. MEN 950/1/2019

Szeroka gama różnorodnych i multimedialnych komponentów 
dydaktycznych dla ucznia i nauczyciela umożliwia dostosowanie 
kursu do potrzeb, zainteresowań i tempa nauki grupy.

Podręcznik zapewnia harmonijne opanowanie wszystkich kom-
petencji językowych oraz kompetencji kluczowych. Uczniowie 
opanowują stopniowo wszystkie sprawności językowe. W każdym 
dziale uczeń zapoznaje się z elementami kultury, realizuje również 
projekty edukacyjne. W podręczniku położono nacisk na samo-
ocenę. Polecenia i komentarze gramatyczne w języku polskim to 
duży atut serii.

• Nowoczesny podręcznik wieloletni dopuszczony do użytku 
szkolnego.

• Polska edycja podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
• Przejrzysta budowa.
• Systematyczna praca nad rozwojem wszystkich sprawności 

językowych.
• Atrakcyjna tematyka i zagadnienia kulturowe.

• przewodniki metodyczne, program nauczania, rozkłady 
materiału, testy, karty pracy z wideo dostępne na: 
hachettefle.pl

• nagrania audio i wideo, materiały dodatkowe dostępne 
na: hachettefle.pl/podrecznik-texto

• podręcznik interaktywny dostępny na: ehachettefle.com
• nagrania audio i wideo dostępne na smartfonie w aplika-

cji MEDIA+

• Ciekawe nagrania wideo.
• Praca projektowa.
• Podręcznik interaktywny dla klasy.
• Ćwiczenia interaktywne do podręcznika na TV5 MONDE.

1. Zdjęcia ułatwiają zrozumienie dialogów.

2. Słownictwo jest często wprowadzone przez ilustracje.

3. Polecenia w języku polskim to ułatwienie dla osób 

początkujących.4. Zebrane słownictwo, zwroty i wyrażenia, służą 

sprawnej komunikacji.
5. W odmianach czasowników zastosowano kod kolo-

rów, nagranie pomaga w prawidłowej wypowiedzi.

6. Zwięzła gramatyka przedstawia niezbędne zagad-

nienia.7. W każdej lekcji zaproponowano ćwiczenia komu-

nikacyjne.
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multimedia

Mon Alter Ego to nowe wydanie znanej i cenionej serii Alter Ego+. Podręcznik jest przeznaczony dla 
starszej młodzieży i dorosłych rozpoczynających naukę języka francuskiego.

Autorzy: Himber, Hugo, Waendendries 

Mon Alter Ego

Nowość!

Mon Alter Ego 1 Podręcznik + Parcours digital 9782017153139
Mon Alter Ego 1 Zeszyt ćwiczeń 9782017153146
Mon Alter Ego 1 Przewodnik metodyczny 9782017230502

Mon Alter Ego 2 Podręcznik + Parcours digital 9782017230526
Mon Alter Ego 2 Zeszyt ćwiczeń 9782017230533
Mon Alter Ego 2 Przewodnik metodyczny 9782017230519

Mon Alter Ego 1 • A1
Mon Alter Ego 2 • A2

Podręcznik Alter Ego+ to unowocześniona wersja podręcznika Alter Ego. 

Autorzy: Berthet, Dail, Hugot, Sampsonis, Waendendries, 
Dollez, Pons, Trévisiol, Veillon, Leroux, Antier, Bonenfant, 
Chort, Guilloux, Guédon, Marty, Lainé, Richard

Alter Ego+

multimedia

Alter Ego+ 1 Podręcznik + CD-Rom + Parcours digital 9782011558107
Alter Ego+ 1 Zeszyt ćwiczeń + CD 9782011558114
Alter Ego+ 1 Podręcznik interaktywny 3095561960013

Alter Ego+ 2 Podręcznik + CD-Rom + Parcours digital 9782011558121
Alter Ego+ 2 Zeszyt ćwiczeń + CD 9782011558138
Alter Ego+ 2 Podręcznik interaktywny 3095561960075

Alter Ego+ 3 Podręcznik + CD-Rom + Parcours digital 9782011558145
Alter Ego+ 3 Zeszyt ćwiczeń + CD 9782011558152
Alter Ego+ 3 Podręcznik interaktywny 3095561960334

Alter Ego+ 4 Podręcznik + CD-Rom + Parcours digital 9782014015508
Alter Ego+ 4 Zeszyt ćwiczeń + CD 9782014015515
Alter Ego+ 4 Podręcznik interaktywny 3095561961584

Alter Ego 5 Podręcznik + CD-Rom + Parcours digital 9782011557971
Alter Ego 5 Zeszyt ćwiczeń + CD 9782011557988
Alter Ego 5 Podręcznik interaktywny 3095561960327

Alter Ego + 1 • A1/A2
Alter Ego + 2 • A2/B1
Alter Ego + 3 • B1
Alter Ego + 4 • B2
Alter Ego 5 • C1/C2
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Metodologia zastosowana w podręczniku zakłada, że uczeń jest 
aktywnym uczestnikiem procesu uczenia się, z pomocą nauczy-
ciela buduje świadomość struktury języka francuskiego, analizuje, 
wyciąga wnioski, co wspiera szybką progresję językową.

• Cele językowe realizowane są w oparciu o bogate i interesu-
jące materiały autentyczne.

• Podejście indukcyjne pozwala na poznanie struktury języka.
• Rubryki S’entraîner i À retenir pomagają w zapamiętaniu naj-

ważniejszych elementów.
• Dodatkowe ćwiczenia Classe+ pozwalają na realizację ob-

szerniejszego materiału.
• Rozbudowany system ewaluacji daje nauczycielowi narzędzie 

do skutecznego sprawdzania wyników nauczania.
• Wirtualny asystent monalterego .lab pozwala na tworzenie 

indywidualnych scenariuszy lekcji.

• przewodniki metodyczne, audio, wideo, ćwiczenia interak-
tywne dostępne na: hachettefle.pl

• nagrania audio i wideo, materiały dodatkowe: 
monalterego.hachettefle.fr

• podręcznik interaktywny dostępny na: ehachettefle.com
• wideo dostępne na: apprendre.tv5monde.org
• wirtualny asystent kursu dostępny na: monalterego.lab
• nagrania audio i wideo dostępne na smartfonie w aplika-

cji MEDIA+

• przewodniki metodyczne, audio, wideo, dostępne na: 
hachettefle.pl

• nagrania audio i wideo, materiały dodatkowe: 
alteregoplus.hachettefle.fr

• podręcznik interaktywny dostępny na: ehachettefle.com
• wideo dostępne na: apprendre.tv5monde.org
• nagrania audio i wideo dostępne na smartfonie w aplika-

cji MEDIA+

Podręcznik wyróżnia nowoczesna koncepcja serii i bogactwo 
treści. To jedna z niewielu serii proponująca naukę języka francu-
skiego od poziomu A1 do C1.

• Podejście indukcyjne to ciekawy sposób na stopniową naukę 
języka.

• Nowoczesne materiały, projekty, informacje kulturowe pozwala-
ją na doskonałe poznanie języka francuskiego.

• Tematycznie zebrane słownictwo, bogate kompendium gra-
matyczne, ćwiczenia z phonie-graphie to elementy ułatwiają-
ce naukę.

• Bogata obudowa multimedialna stanowi integralną część 
podręcznika.
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multimedia

Cosmopolite to innowacyjny podręcznik dla rozpoczynających naukę języka francuskiego.

Autorzy: Hirschsprung, Tricot, de Abreu, Veillon, Mous, Mathieu-
-Benoît, Mater, Antier, Rodrigues, Reboul, Mater, Lombardini, 
Capelli, Twardowski, Dorey-Mater

Cosmopolite

Cosmopolite 1 Podręcznik + CD-Rom + Parcours digital 9782014015973
Cosmopolite 1 Zeszyt ćwiczeń + CD 9782014015980
Cosmopolite 1 Podręcznik interaktywny 3095561961904

Cosmopolite 2 Podręcznik + CD-Rom + Parcours digital 9782014015997
Cosmopolite 2 Zeszyt ćwiczeń + CD 9782015135342
Cosmopolite 2 Podręcznik interaktywny 3095561961911

Cosmopolite 3 Podręcznik + CD-Rom + Parcours digital 9782015135472
Cosmopolite 3 Zeszyt ćwiczeń + CD 9782015135489
Cosmopolite 3 Podręcznik interaktywny 3095561992182

Cosmopolite 4 Podręcznik + CD-Rom + Parcours digital 9782015135601
Cosmopolite 4 Zeszyt ćwiczeń + CD 9782015135700
Cosmopolite 4 Podręcznik interaktywny 3095560000420

Cosmopolite 5 Podręcznik + Parcours digital 9782015135786
Cosmopolite 5 Zeszyt ćwiczeń + CD 9782015135830
Cosmopolite 5 Podręcznik interaktywny 3095560000543

Cosmopolite 1 • A1/A2
Cosmopolite 2 • A2/B1
Cosmopolite 3 • B1
Cosmopolite 4 • B2
Cosmopolite 5 • C1/C2

1. Jasno sprecyzowany główny cel komunikacyjny.

2. Tabele gramatyczne, leksykalne systematyzujące 

wiedzę na temat języka.
3. Systematyczna praca nad fonetykę, prozodią oraz 

pisownią.4. Zróżnicowane, współczesne dokumenty autentyczne. 

5. Liczne ćwiczenia komunikacyjne.

6. Zadania końcowe, których celem jest zastosowanie 

zdobytej wiedzy.

• przewodniki metodyczne, audio, wideo dostępne na: 
hachettefle.pl

• nagrania audio i wideo, materiały dodatkowe dostępne 
na: cosmopolite.hachettefle.fr

• podręcznik interaktywny dostępny na: ehachettefle.com
• 700 ćwiczeń interaktywnych online
• wirtualny asystent kursu: cosmolab.hachettefle.fr
• nagrania audio i wideo dostępne na smartfonie w aplika-

cji MEDIA+

Cosmopolite wprowadza stopniowo systematyczną pracę nad 
czterema kompetencjami. Uczący się odkrywają język i kulturę 
w codziennych sytuacjach życiowych.

• Podejście indukcyjne to ciekawy sposób na stopniową 
progresję językową, w którym uczeń zajmuje miejsce podmio-
towe.

• Liczne, nowoczesne materiały autentyczne, projekty edukacyj-
ne, wielopoziomowe odniesienia kulturowe podnoszą motywa-
cję do nauki.

• Cosmopolite wyróżnia się bogatą ofertą multimedialną, która 
stanowi integralną część podręcznika.
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multimedia

Inspire to nowoczesny podręcznik przeznaczony dla starszej młodzieży i dorosłych, rozpoczynają-
cych naukę języka francuskiego, pozwalający na stopniowe opanowywanie kompetencji rozwija-
jąc jednocześnie refleksję nad językiem i jego strukturami.

Autorzy: Le Bougnec, Lopes, Malcor, El Baraka, Marchandeau 

Inspire

Inspire 1 Podręcznik ucznia + Parcours digital 9782015135755
Inspire 1 Zeszyt ćwiczeń + audio MP3 9782015135762
Inspire 1 Przewodnik metodyczny 9782015135779

Inspire 2 Podręcznik ucznia + Parcours digital 9782015135793
Inspire 2 Zeszyt ćwiczeń + audio MP3 9782015135809
Inspire 2 Przewodnik metodyczny 9782015135816

Inspire 3 Podręcznik ucznia + Parcours digital 9782017133452
Inspire 3 Zeszyt ćwiczeń + audio MP3 9782017133469 
Inspire 3 Przewodnik metodyczny 9782017152873

Inspire 4 Podręcznik ucznia + Parcours digital 9782017175438
Inspire 4 Zeszyt ćwiczeń + audio MP3 9782017230489
Inspire 4 Przewodnik metodyczny 9782017230496

Inspire 1 • A1
Inspire 2 • A2
Inspire 3 • B1
Inspire 4 • B2

multimedia

Seria Le Nouveau Taxi skierowana jest do osób rozpoczynających naukę języka francuskiego. To 
adaptacja znanej i cenionej serii Taxi!

Autorzy: Capelle, Menand, Hutchings, Hirschsprung

Le Nouveau Taxi !

Le Nouveau Taxi 1 Podręcznik ucznia 9782011555489
Le Nouveau Taxi 1 Zeszyt ćw. (wersja polska) 9788364667091
Le Nouveau Taxi 1 Zeszyt ćw. (wersja międzynarodowa) 9782011555496
Le Nouveau Taxi 1 CD dla klasy 9788364667312

Le Nouveau Taxi 2 Podręcznik ucznia 9782011555519
Le Nouveau Taxi 2 Zeszyt ćw. (wersja polska) 9788364667107
Le Nouveau Taxi 2 Zeszyt ćw. (wersja międzynarodowa) 9782011555526
Le Nouveau Taxi 2 CD dla klasy 9788364667329

Le Nouveau Taxi 3 Podręcznik ucznia 9782011555588
Le Nouveau Taxi 3 Zeszyt ćwiczeń 9782011555595
Le Nouveau Taxi 3 CD dla klasy 3095561958195

Le Nouveau Taxi! 1 • A1
Le Nouveau Taxi! 2 • A2
Le Nouveau Taxi! 3 • B1

• Inspire wyróżnia się jasną, przejrzystą budową, która ułatwia 
poznawanie i przyswajanie nowych treści językowych i kulturo-
wych.

• Podejście zadaniowe stwarza wiele okazji do aktywnego 
uczenia się języka.

• Różnorodność proponowanych zadań i ćwiczeń ułatwia 
dostosowanie nauczanych treści do poziomu i zainteresowań 
uczących się.

• Wprowadzenie elementów nowoczesnych koncepcji uczenia 
się i nauczania, np. odwróconej klasy czy nauczania hybry-
dowego, daje możliwość przeprowadzenia nowoczesnych, 
dynamicznych lekcji.

• Włączenie do nauki języka różnorodnych narzędzi cyfrowych 
pozwala na uzupełnienie tradycyjnego toku zajęć o prze-
strzeń wirtualną, podnosząc motywację do nauki.

• przewodniki metodyczne, testy, audio, wideo dostępne na: 
hachettefle.pl

• nagrania audio i wideo, materiały dodatkowe: 
inspire.hachettefle.fr

• 400 ćwiczeń interaktywnych online
• podręcznik interaktywny dostępny na: ehachettefle.com
• wideo dostępne na: enseigner.tv5monde.com
• wirtualny asystent kursu dostępny na: inspirelab.hachettefle.fr
• nagrania audio i wideo dostępne na smartfonie w aplikacji 

MEDIA+

• Serię wyróżnia przejrzysta budowa: poszczególne lekcje oparte 
są prostych, odnoszących się do typowych sytuacji komunikacyj-
nych dialogach oraz tekstach

• Zwięzła gramatyka oparta jest na podejściu dedukcyjnym. Ob-
serwacja reguł pozwala na wyciąganie wniosków.

• Ciekawe materiały autentyczne zachęcają do odkrywania 
kultury francuskiej.

• Teksty nawiązują do sytuacji z życia codziennego.
• Polska adaptacja zeszytów ćwiczeń to duży atut serii.
• Nagrania wideo urozmaicają naukę i podnoszą motywację.

• przewodniki metodyczne, program, rozkłady materiału, 
audio, wideo dostępne na: hachettefle.pl

• nagrania audio i wideo, materiały dodatkowe: 
lenouveautaxi.hachettefle.fr 



3332

Objectif Express 1 • A1/A2
Objectif Express 2 • B1/B2.1

Intensywny kurs nauki języka francuskiego przewiduje opanowanie języka w stopniu pozwalającym 
na szybka adaptację w środowisku frankofonów, gdzie językiem roboczym jest język francuski.

Autorzy: Dubois, Tauzin, Gillet

Objectif Express 

multimedia

Objectif Diplomatie 1 Podręcznik 1 + Parcours digital 9782015135359
Objectif Diplomatie 1 Podręcznik 2 9782011555571

Objectif Express 1 3e édition Podręcznik + Parcours digital 9782017153115
Objectif Express 1 3e édition Zeszyt ćw. + Parcours digital 9782017175414
Objectif Express 1 3e édition Przewodnik metodyczny 9782017175421

Objectif Express 1 2e édition Podręcznik + Parcours digital 9782011560070
Objectif Express 1 2e édition Zeszyt ćw. + Parcours digital 9782011560087
Objectif Express 1 2e édition Przewodnik metodyczny 9782011560438
Objectif Express 1 2e édition CD dla klasy 3095561960235

Objectif Express 2 2e édition Podręcznik + Parcours digital 9782014015751
Objectif Express 2 2e édition Zeszyt ćw. + Parcours digital 9782014015768
Objectif Express 2 2e édition Przewodnik metodyczny 9782014015775
Objectif Express 2 2e édition CD dla klasy 3095561961614

Objectif Diplomatie
Autorzy: Riehl, Soignet, Amiot

Objectif Diplomatie 1 • A1/A2
Objectif Diplomatie 2 • B1/B2.1

Seria Les 500 exercices de grammaire jest skierowana do młodzieży i dorosłych. Odpowiada 
poziomom zaawansowania wg ESOKJ.

Autorzy: Akyüz, Bazelle-Shahmaei, Bonenfant, Gliemann, Caquineau-Gündüz, Delatour, 
Jennepin, Lesage-Langot

Les 500 exercices de grammaire A1-B2

Nouvelle Grammaire du Français
Autorzy: Delatour, Jennepin, Léon-Dufour, Teyssier

Nouvelle Grammaire du Français (Sorbonne) 9782011552716

Podręcznik + rozwiązania poziom A1 9782011554321
Podręcznik + rozwiązania poziom A2 9782011554352
Podręcznik + rozwiązania poziom B1 9782011554338
Podręcznik + rozwiązania poziom B2 9782011554383
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Podręcznik przygotowujący do płynnej komunikacji w strukturach 
europejskich od poziomu A1 do B2.

• Każdy poziom przeznaczony jest na 120-150 godzin nauki.
• Publikacja przygotowuje do dyplomu DFP-RI.
• ćwiczenia interaktywne online
• wideo dostępne na: enseigner.tv5monde.com 

• przewodniki metodyczne, audio, wideo dostępne na: 
hachettefle.pl

• nagrania audio i wideo, materiały dodatkowe: 
objectifexpress.hachettefle.fr

• ćwiczenia interaktywne on-line
• podręcznik interaktywny dostępny na: ehachettefle.com
• wideo dostępne na: apprendre.tv5monde.com 
• nagrania audio i wideo dostępne na smartfonie w aplikacji 

MEDIA+

• Treści osadzone są w realnych sytuacjach życiowych: w pracy, 
w restauracji, na dworcu i lotnisku, w sklepie, hotelu, banku itp.

• Materiał prezentuje zagadnienia przydatne w życiu zawodo-
wym: korespondencja służbowa, język biznesu i administracji.

Nowe, wzbogacone wydanie gramatyki języka francuskiego uzna-
nej serii Grammaire Sorbonne.

• Zwraca uwagę na pułapki i niuanse językowe, jak również na 
wieloznaczność użytych struktur gramatycznych.

• Zawiera tablice powtórzeniowe systematyzujące wiedzę.
• Uczy praktycznej znajomości języka na przykładach zaczerpnię-

tych z życia codziennego.
• Gramatyka przeznaczona jest dla osób średniozaawansowa-

nych (A2 wg ESOKJ).

• Intensywna nauka gramatyki w 3 etapach: obserwacja reguł, 
ćwiczenia, bilans umiejętności.

• Pytania i rysunki pomagają w zrozumieniu reguł.
• Różnorodne ćwiczenia osadzone są w różnych kontekstach 

sytuacyjnych.
• Słownictwo dostosowane jest poziomu zaawansowania ucznia.

• Seria Les 500 Exercices skierowana jest do młodzieży i dorosłych.
• Zagadnienia gramatyczne przedstawiono od poziomu począt-

kującego A1 do zaawansowanego B2.
• Z podręcznikami można pracować indywidualnie lub w klasie.
• Na każdym poziomie zaproponowano 500 ćwiczeń.
• W podręcznikach znajduje się klucz odpowiedzi.
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Grammaire du français • A1-B1
Grammaire du français • B1-B2

multimedia

Grammaire du français w kolekcji FOCUS to solidna baza gramatyczna z bogatą obudową multi-
medialną.

Seria wydawnicza: Focus
Grammaire du français
Autorzy: Akyüz, Bazelle-Shahmaei, Bonenfant, Orne-Gliemann

multimedia

Nowa kolekcja En Contexte pozwala na opanowanie gramatyki od poziomu A1 do B2.
Seria skierowana jest zarówno dla młodzieży jak i dorosłych.

Seria wydawnicza: En Contexte
Exercices de grammaire
Autorzy: Akyüz, Bazelle-Shahmaei, Bonenfant, Orne-Gliemann

Podręcznik ucznia + rozwiązania (A1) 9782014016321
Podręcznik ucznia + rozwiązania (A2) 9782014016338
Podręcznik ucznia + rozwiązania (B1) 9782014016345
Podręcznik ucznia + rozwiązania (B2) 9782014016352

A1-B2
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• Reguły gramatyczne zostały przedstawione w przystępnej 
formie z wieloma przykładami.

• Zagadnieniom gramatycznym towarzyszą ilustracje ułatwiające 
zrozumienie struktur.

• Książka posiada jasną, przejrzystą budowę, jest przeznaczona 
zarówno do pracy samodzielnej jak i w klasie. 

• Każdy użytkownik podręcznika Grammaire du français posiada 
dostęp do Parcours digital poprzez indywidualny kod umiesz-
czony wewnątrz podręcznika.
Parcours digital to 350 dodatkowych ćwiczeń, które pozwolą 
uczniowi samodzielnie wykonać proponowane ćwiczenia: 
nadrobić braki, utrwalić, poszerzyć wiadomości. Automatyczna 
odpowiedź wyświetli prawidłowe i nieprawidłowe rozwiązania.

Parcours digital może być używany indywidualnie lub w trybie 
platformy edukacyjnej, co daje nauczycielowi możliwość stwo-
rzenia własnej wirtualnej klasy, śledzenie postępów, wsparcie 
i pomoc.

Grammaire du 
français A1/B1

Grammaire du français A1-A2-
-B1 + Parcours digital 

9782011559647

Grammaire du 
français B1/B2

Grammaire du français B1-B2 + 
Parcours digital

9782016286524

• przewodniki metodyczne, audio, wideo, ćwiczenia interak-
tywne dostępne na: hachettefle.pl

• nagrania audio i wideo, materiały dodatkowe: 
focus.hachettefle.fr

• ćwiczenia interaktywne online

• Bogate aneksy dostarczają wskazówek nt.: samooceny, 
wymowy, ortografii, zawierają: transkrypcje nagrań i klucz 
odpowiedzi.

• Uczeń posiada do dyspozycji odpowiednio na każdym poziomie

A1-A2-B1 B1-B2
ćwiczenia 800 400

nagrania > 200 >100

ćwiczenia online z odpowiedziami 350 200
Przeznaczona do pracy w klasie lub samodzielnej nauki. Reguły 
gramatyczne, zilustrowane przykładami połączone są z wieloma 
ćwiczeniami. Słownictwo jest dopasowane do danego poziomu

• Struktury gramatyczne zebrane w tabelach są zilustrowane 
przykładami.

• Zastosowany kod kolorów ułatwia zapamiętywanie reguł 
gramatycznych.

• Każdy rozdział kończy się testem podsumowującym.
• Do każdej książki dołączono klucz rozwiązań.

• informacje oraz  fragmenty publikacji: spis treści i przykłado-
wy rozdział dostępne na: hachettefle.pl

• nagrania audio: encontexte.hachettefle.fr

• Zaproponowane ćwiczenia pozwalają na pracę indywidualną 
lub grupową, w klasie lub samodzielnie.

• Zadaniom gramatycznym często towarzyszą nagrania audio.
• Do książek dołączono transkrypcję nagran (dostepnych online 

w formacie MP3)
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Seria wydawnicza: Focus
Focus

Paroles en situation 
Autorzy: Guimbretière, Laurens

Kolekcja FOCUS – Sytuacje komunikacyjne do ćwiczenia samo-
dzielnie lub w klasie.

• Książka pozwala na ćwiczenie rozumienia ze słuchu.
• Przedstawiony materiał pozwala na reagowanie w konkret-

nych sytuacjach z życia codziennego.
• Słownictwo zebrane w formie zwrotów i wyrażeń zostało 

pogrupowane tematycznie i sytuacyjnie.
• Podręcznik zawiera kod aktywacyjny do wersji cyfrowej (Par-

cours digital) z funkcją autokorekty.

Écrits en situation - podręcznik ucznia + Parcours digital 9782014016000
Przewodnik metodyczny gratis online

multimedia

Nowość!

Culture
Autorzy: Meyer

Clés pour la France 
Autorzy: Meyer

A2-B1

Culture - podręcznik ucznia + rozwiązania 9782016286548

Apprendre à lire en situation - podręcznik ucznia 9782016286548

Podręcznik ucznia 9782011557360

Publikacje w kolekcji FOCUS służą pracy nad umiejętnościami językowymi na różnych poziomach 
zaawansowania – od A1 do B2. 

Apprendre à lire en situation
Autorzy: Forzy

Nowość!

Écrits en situation
Autorzy: Forzy, Laparade

Écrits en situation - podręcznik ucznia 9782014016147
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Bogato ilustrowana książka przedstawia najważniejsze aspekty rea-
lioznawcze z zakresu historii, literatury, kina, sztuki, gastronomii. Opra-
cowana z myślą o osobach pragnących pogłębić swoją wiedzę na 
temat kultury Francji. W książce przedstawiono 80 ikon kulturowych. 
Może stanowić uzupełnienie dowolnego kursu językowego.

• Podręcznik dedykowany osobom dorosłym, rozpoczynającym 
naukę języka francuskiego, którzy chcą doskonalić sprawność 
rozumienia tekstów pisanych.

• Autentyczne teksty, zróżnicowane pod względem treści, pod-
noszą motywację do nauki języka.

• Podręcznik składa się z dwóch części: pierwsza, której celem 
jest doskonalenie sprawności pisania i zapamiętanie ponad 
150 słów używanych na co dzień w kontaktach językowych 
i druga skupiająca się na rozwijaniu umiejętności linearnego 
przetwarzania tekstu.

• Formuła podręcznika sprawdza się zarówno w pracy na 
zajęciach lekcyjnych jak i w pracy samodzielnej, którą ułatwia 
typologia ćwiczeń, klucz odpowiedzi, dołączony przewodnik 
pracy z podręcznikiem.

• Podręcznik pozwala na odkrywanie francuskiej kultury.
• W 6 rozdziałach tematycznych takich jak: historia, sławne 

osoby, sztuka i inne, autor przedstawia najważniejsze ikony kul-
turowe Francji, wpisane w dziedzictwo kulturowe tego kraju.

• Książka proponuje dodatkowo indeks form gramatycznych i 
składniowych.

• Książka zawiera ponad 300 ćwiczeń w zakresie mówienia 
i pisania, łącząc przyjemność z odrywania francuskiej kultury 
z systematyczną progresją językową.

• Nagrania audio doskonalą sprawność rozumienia ze słuchu.
• Podręcznik zawiera klucz odpowiedzi.

Kolekcja FOCUS – podręcznik do pracy nad językiem pisanym 
od A1 do B1. Tematyka zgrupowana jest wokół 23 różnorodnych 
sytuacji z życia codziennego. Praca nad językiem pisanym obej-
muje następujące dziedziny: zakwaterowanie, czas wolny, usługi, 
zatrudnienie, szkoła, transport.
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Kolekcja FOCUS – nauka pisowni francuskich głosek samodzielnie lub w klasie.

Seria wydawnicza: Focus
Phonie-graphie du français 
Autorzy: Abry, Berger

Podręcznik ucznia + rozwiązania 9782014016291

• CD audio
• nagrania audio i wideo, materiały dodatkowe: 

focus.hachettefle.fr

Les 500 exercices de phonétiques
Autorzy: Abry, Chalaron

• Podręcznik zawiera zbiór 500 ćwiczeni fonetycznych.
• Zbiór przeznaczony jest dla młodzieży i dorosłych.
• Do pracy samodzielnej lub w klasie
• Zawiera nagrania i klucz odpowiedzi
• Materiał można zastosować zarówno w samodzielnej pracy 

nad fonetyką jak i w pracy w klasie.

Podręcznik ucznia + rozwiązania A1/A2 9782011556981
Podręcznik ucznia + rozwiązania B1/B2 9782011557544

Nowość! Nowość!

multimedia

Nowa seria skierowana do młodzieży i dorosłych pozwalająca na opanowanie słownictwa na 
dwóch poziomach zaawansowania językowego: A1 i A2.

Seria wydawnicza: En Contexte
Exercices de vocabulaire
Autorzy: Akyüz, Bazelle-Shahmaei, Bonenfant, Orne-Gliemann

A1-A2

Exercices de vocabulaire A1 – podręcznik + rozwiązania 9782014016420
Exercices de vocabulaire A2 – podręcznik + rozwiązania 9782014016437

• nagrania MP3
• nagrania audio i wideo, materiały dodatkowe: 

encontexte.hachettefle.fr

Exercices de vocabulaire 
Autorzy: Eluerd, Akyüz, Bazelle-Shahmaei, Bonenfant, Flament, 
Lacroix, Moriot, Renaudineau

Podręcznik (dla początkujących) 9782011553911
Podręcznik (dla średniozaawansowanych) 9782011551535

Nieoceniona pomoc we wzbogacaniu słownictwa, książka opa-
trzona licznymi ilustracjami.

• Podręcznik na dwóch poziomach zaawansowania: dla osób 
początkujących i średnio zaawansowanych.

• Graficzna prezentacja słownictwa ułatwia zrozumienie i za-
pamiętywanie.

• Proste ćwiczenia umożliwiają samodzielna pracę ucznia.

Książka pozwala przyswoić i utrwalić zasady pisowni francuskich 
głosek. Nauka odbywa się w 3 etapach:

• Je découvre – poznanie zasad pisowni.
• Je crée des liens – praca nad ortografią w oparciu o rozwijanie 

słownictwa i utrwalanie zasad gramatyki.
• J’écoute, j’écris, je dis – praca nad dźwiękiem w kontekście.

• Każdy rozdział kończy się testem podsumowującym.
• Książka przeznaczona jest do pracy w klasie lub samodzielnej 

nauki. 
• Ponad 200 nagrań w formacie MP3 można pobrać na: 

encontexte.hachettefle.fr
• Do książki dołączono klucz odpowiedzi.
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Nowa seria podręczników dla dorosłych przygotowująca do egzaminów DELF, pozwala na rozwija-
nie kompetencji komunikacyjnych wymaganych na egzaminie.

Autorzy: Gajdosova, Joudain, Lepage, Mègre, Mous, Risueno, Biras

DELF

Podręcznik DELF Tout public A2 9782017199526
Podręcznik DELF Tout public B1 9782016286593
Podręcznik DELF Tout public B2 9782016286647

Podręcznik ucznia 9782016286678

TEF
Autorzy: Mommé

multimedia

Nowa seria tout-en-un dająca możliwość samodzielnego lub wspieranego przez nauczyciela przy-
gotowane do egzaminów DELF opracowana dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Autorzy: Mous, Biras, El Baraka, Mègre, Azevedo, Rodrigues, Risueno

DELF Junior/Scolaire

Podręcznik DELF Junior/Scolaire A1 9782016286562
Podręcznik DELF Junior/Scolaire A2 9782016286401
Podręcznik DELF Junior/Scolaire B1 9782016286418
Podręcznik DELF Junior/Scolaire B2 9782016286425

Delf Prim
Autorzy: Launay, Marty

DELF Prim A1.1 podręcznik + CD 9782011559654
DELF Prim A1 podręcznik + CD 9782011559661

20
24

Nowa seria podręczników dla dorosłych przygotowująca do 
egzaminów Delf, pozwala na rozwijanie kompetencji komunika-
cyjnych wymaganych na egzaminie.

• Każdy podręcznik przedstawia szczegółowe wymagania egza-
minacyjne – strukturę egzaminu, przebieg oraz kryteria. 

• Materiał pozwala na samodzielne przygotowanie do egzaminu.
• Podręczniki zostały wzbogacone o próbne testy, przydatne listy 

słów, wyrażeń i zwrotów w układzie tematycznym.

• informacje dostępne na: hachettefle.pl
• strona serii: delf.hachettefle.fr

• Przygotowanie do egzaminu odbywa się w 3 etapach: 
Je découvre, Je m’entraîne, Je m’évalue.

• Wideo z nagraniami autentycznych egzaminów Delf, 4 ze-
stawy testów egzaminacyjnych i dialogi interaktywne dają 
możliwość przygotowania się do egzaminu.

• Podręcznik przedstawia strukturę egzaminu Test d’évaluation du 
français, a także kryteria oceniania i przebieg egzaminu.

• Ponad 330 ćwiczeń zapewnia skuteczne przygotowanie do 
egzaminu.

• Podręcznik wzbogacają wskazówki metodologiczne i przykłado-
wy test egzaminacyjny.

• W aneksach zamieszczono transkrypcje nagrań i klucz odpowiedzi.

• Każdy podręcznik prezentuje strukturę egzaminu (opis i prze-
bieg egzaminu, czas trwania, punktację, kryteria oceniania).

• Na końcu książki zamieszczono aneksy: przykładowe testy 
egzaminacyjne, tematyczną listę zwrotów i wyrażeń charak-
terystycznych dla danego poziomu językowego, transkrypcje 
i klucz odpowiedzi.

• Na stronie serii znajdują się nagrania wideo autentycznych eg-

• informacje dostępne na: hachettefle.pl
• strona serii: delf.hachettefle.fr

DELF PRIM to nowa seria przygotowująca do certyfikatów uczniów 
szkoły podstawowej. Seria przygotowana z myślą o najmłodszych 
kandydatach do egzaminów DELF PRIM zawiera zarówno ćwicze-
nia utrwalające jak i przykładowe testy egzaminacyjne.

zaminów DELF, prezentację zadań egzaminacyjnych, nagrania 
audio do zadań słuchowych, dialogi interaktywne służące jako 
trening do etapu ustnego egzaminu.

• Praca nad poszczególnymi kompetencjami odbywa się 
w trzech etapach: Je découvre, Je m’entraîne , Je m’évalue.
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Lire en français facile to kolekcja lektur uproszczonych na 4 poziomach zaawansowania (od A1 
do B2). Książki z audiobookiem motywują motywują do czytania po francusku już od pierwszych 
lat nauki.

Lire en français facile

Albert et Folio: Chez le vétérinaire (A1) 9782011559715
Albert et Folio: Une nouvelle famille (A1) 9782011559609
Rémi et Juliette (A1) 9782011556820
Enquête capitale (A1) 9782011557377
Mystère sur le Vieux Port (A1) 9782011557384
Enquête au labo (A2) 9782014016239
Lucas sur la route (B1) 9782011556752
Thomas et la main jaune (A2) 9782011554918
Les Chats du commissaire (A2) 9782014016444
Le Fantôme de l'Opéra (G. Leroux) (A2) 9782016286487
L'Ile aux trente cercueils (M. Leblanc) (A2) 9782016286692
La Vénus d'Ille, Carmen, Colomba (Merimée) (B1) 9782014016215
Le Conte de Monte-Cristo t.2 (A. Dumas) (B1) 9782011559692

Lire en français facile to kolekcja krótkich ilustrowanych historii moty-
wujących do czytania w języku francuskim.

• Tematyka z zakresu: lektur obyczajowych, fantastyki, powieści 
kryminalnych i przygodowych jest bliska zarówno zainteresowa-
niom dziewcząt jak i chłopców.

• Lektury odpowiadają poziomom od A1 do B1.
• Nagrania lektur dostępne są online.
• Trudniejsze słowa zostały wytłumaczone w prosty sposób.
• Na końcu książki zamieszczono ćwiczenia językowe związane 

z przeczytaną lekturą.

Kompletny katalog 
lektur dostępny na:

Kolekcja została podzielona na trzy segmenty:

• LFF A1 Albert et Folio – to książki dla najmłodszych np. Chez le vé-
térinaire (A1), Joyeux anniversaire (A1), Vive les vacances ! (A1).

• LFF FICTION A1/A2/B1 – opowiadania dla młodzieży i dorosłych 
np. Enquête capitale (A1), Bas les masques ! (A2), Attention aux 
pickpockets (B1).

• LFF CLASSIQUES A2/B1/B2 – adaptacje znanych dzieł literatury 
francuskiej, np. Le Tour du Monde en 80 jours (J. Verne) (A2), Cy-
rano de Bergerac (E. Rostand) (B1), Les Misérables t.3 : Gavroche 
(V. Hugo) (B1).

Zobacz fragment lektury oraz 
posłuchaj audiobooka LFF: Le 
Fantôme de l’Opéra:



kontakt do doradców FLE

Pytania dotyczące naszych podręczników pro-
simy kierować do doradców metodycznych:

realizacja zamówień

dołącz do grona Hachette FLE

tel. 0 501 571 086
b.klimek@hachettefle.pl

Barbara Klimek

tel. 0 697 108 008
d.ostrowska@hachettefle.pl

Dominika Ostrowska

Przy zakupie online podaj kod rabatowy: 
HACHETTE15, a otrzymasz 15% rabatu od cen 
katalogowych

informacje kontaktowe

%

Zamówienia prosimy składać:

• w księgarniach stacjonarnych BOOKLAND
• na stronie internetowej: bookland.com.pl
• telefonicznie: 22 667 58 08
• drogą elektroniczną: hachettefle@hachettefle.pl



Importer i dystrybutor
Hachette FLE w Polsce
EDU-KSIĄŻKA Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa

Biuro i punkt sprzedaży:
Księgarnia językowa
o profilu romańskim
BOOKLAND
ul. Kredytowa 2
00-062 Warszawa

tel. (22) 667 58 08
b.klimek@hachettefle.pl
d.ostrowska@hachettefle.pl

www.hachettefle.pl


