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„Polska. Kompendium wiedzy‖ to ciekawa pozycja dla studentów zainteresowanych 

Polską, jej kulturą, sztuką, polityką i nauką. Jest zintegrowaną i spójną pracą napisaną 

przystępnym językiem, która zapoznaje czytelnika z szeroko pojmowaną polskością. 

Praca składa się z 12 rozdziałów, poświęconych geografii, świętom, a także tradycyjnej 

kuchni polskiej. W kolejnych rozdziałach przedstawione są biografie wybitnych 

Polaków – poetów, pisarzy, artystów, działaczy religijnych, sportowców, naukowców, 

władców i polityków. Do tekstów na określony temat dodano pytania stymulujące i 

zadania sprawdzające zrozumienie tekstu, a także ćwiczenia kreatywne, logiczne i 

leksykalne, frazeologiczne, gramatyczne, słowotwórcze oraz krzyżówki. Rozdział 

zatytułowany „Muzyka rozrywkowa‖ to przekrój przez polską muzykę – od utworów 

biesiadnych przez muzykę rockową, popową, jazzową i bluesową do muzyki 

najnowszej. Do rozdziału dodano zadania, które dają możliwość sprawdzenia 

rozumienia ze słuchu. Każdy rozdział kończy się częścią „Czy pamiętasz...‖, tj. 

pytaniami dotyczącymi najważniejszych informacji zawartych w tekście. Książka 

zawiera polsko-ukraiński słowniczek oraz ilustracje. Dzięki czytelnej strukturze, 

niebanalnemu materiałowi i różnorodności zadań „Polska. Kompendium wiedzy‖ jest 

pełnowartościową pracą, która pomoże zapoznać się z podstawowymi danymi nt. 

Polski, a także utrwalić poznany materiał. Niniejsza pozycja przeznaczona jest do pracy 

w trakcie ćwiczeń i lektoratów z języka polskiego. Z pewnością poszerzy wiedzę 

czytelnika na temat Polski. 
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