
Wstęp

Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz 
się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały 
w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem 
jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak jeśli czasu jest coraz 
mniej, a  po przeczytaniu tych setek stron nie starczyło go już na notatki 
i rysowanie tabel? Rozwiązanie stanowi właśnie ta publikacja. To kompak-
towe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajo-
mość pomoże w  zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie 
zarówno do nauki, jak i  do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłe-
mu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz 
i powtórzysz wiedzę, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym 
przeżyciem. 

Wydanie szóste zawiera pytania kontrolne, które pozwolą sprawdzić sto-
pień przygotowania do egzaminu.

Powodzenia! 
Redakcja
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