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42 . egzaMIN kRok Po kRoku

48 . RekRutaCja kRok Po kRoku

52 . oSWajaNIe egzaMINu

55 . jak Być koNkuReNCyjNyM Na

RyNku PRaCy. zaWóD + językI =

SukCeS

60 . BRaWa Dla NajlePSzyCh

64 . MetoDologIa RaNkINgu lICeóW

65 . taBele NajlePSzyCh lICeóW

70 . MetoDologIa RaNkINgu

teChNIkóW

71 . taBele NajlePSzyCh teChNIkóW

75 . MetoDologIa RaNkINgu

MatuRalNego lICeóW

76 . taBele RaNkINgu MatuRalNego

lICeóW

93 . MetoDologIa RaNkINgu

MatuRalNego teChNIkóW

94 . taBele RaNkINgu MatuRalNego

teChNIkóW

7�. Paleta MożlIWośCI

16 . Szkoła Dla… eINSteINa

22 . Szkoła Dla tWojego DzIeCka

26 . Szkoły NIePuBlICzNe 

– za Co WaRto zaPłaCIć

30 . PRzySzłość Należy 

Do faChoWCóW 

z MIęDzyNaRoDoWyM StażeM

36 . eWD Dla zaaWaNSoWaNyCh

38 . z Dala oD DoMu – INteRNat

40 . StyPeNDIa NIe tylko 

Dla zDolNyCh

Per�sPek�ty�wy�naj�bar�dziej�opi�nio�twór�czym�
mie�sięcz�ni�kiem�w pol�sce!

Dla wszyst kich naszych Czy tel ni ków, Sym pa ty ków i Part ne rów
ma my zna ko mi tą wia do mość: Per�spek�ty�wy są li de rem naj bar -
dziej opi nio twór czych me diów w Pol sce wśród mie sięcz ni ków!

Ran king opu bli ko wa ny zo stał przez pre sti żo wy In sty tut 
Mo ni to rowania Me diów, czo ło wą fir mę ana li zu ją cą ry nek 
me dial ny – w opar ciu o da ne za rok 2018. Bra no pod uwa gę
po wo ły wa nie się na da ny ty tuł przez in ne me dia (w pra sie, 
ra diu, te le wi zji i w por ta lach in ter ne to wych). Na Per�spek�ty�wy

po wo ły wa no się w ana li zo wa nym okre sie aż 2025 ra zy 
(dla przy kła du na dru gi w ze sta wie niu mie sięcz nik For�bes
po wo ły wa no się 1390 ra zy).

Ran king opiniotwórczości pol skich me diów obej mu je po -
nad 1000 ga zet i cza so pism oraz sta cje te le wi zyj ne. Wię cej:
imm.com.pl/imm�-naj�bar�dziej�-opi�nio�twor�cze�-me�dia�-2018-ro�ku

szkola.perspektywy.pl
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102 . śWIat Należy Do luDzI z BRaNży

112 . koMPeteNCje PRzySzłośCI

114 . zaWoDoWCy Na MeDal

jak�zamówić
informator�dla 8-klasistów

je śli twoi: ko le dzy, ro dzi ce, na uczy cie le czy do rad cy za -
wo do wi chcą mieć tę pu bli ka cję, po in for muj ich, że mo gą:

• za mó wić In for ma tor na stro nie szkola.per�spek�ty�wy.pl
(do ceny detalicznej pojedynczego egz. zostanie doliczony
koszt przesyłki) 

• ku pić bez po śred nio w sie dzi bie Wy daw nic twa Per spek ty -
wy w War sza wie, przy uli cy No wo grodz kiej 31, pok. 415 

•nabyć na tar gach edu ka cyj nych w swo im mie ście,  na  sta -
no wi sku Per�spek�tyw. Spo tka my się z Wa mi na tar gach
w War sza wie, łodzi, lublinie i kielcach - daty i miejsca na
stronie szkola.perspektywy.pl

•szukajcie nas też w sieci empik i księ gar niach edu ka cyj nych
w całym kraju.

Dodatkowe�informacje:�prenumerata@perspektywy.pl
UwA�GA: przy�zamówieniach�powyżej�3�egzemplarzy�koszt�wysyłki�pokrywa�Wydawca.�

130 jak koRzyStać 
z INfoRMatoRa 
Dla 8-klaSIStóW
I aBSolWeNtóW
gIMNazjóW 2019

licea�i�technika
w województwach

132� dolnośląskie
142 kujawsko-pomorskie
150 lubelskie
160 lubuskie
165 łódzkie 
174 małopolskie
187 mazowieckie
207 opolskie
211 podkarpackie
219 podlaskie
224 pomorskie
232 śląskie
248 świętokrzyskie
254 warmińsko-mazurskie
260 wielkopolskie
272 zachodniopomorskie

oraz:

279 Szkoły z maturą
międzynarodową

280 Szkoły z oddziałami
dwujęzycznymi

282 Szkoły mistrzostwa
sportowego

284 Szkoły mundurowe

285 Szkoły akademickie

286 licea plastyczne

287 Szkoły rolnicze i leśne

120 . RoDzINNy WaRSztat kaRIeRy

123 . SzyMek ze StołoWego

126 . MaSz taleNt

128 . o Co Pytać Na DNIu otWaRtyM
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