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Swobodna rozmowa w zakresie 
najcz´Êciej u˝ywanych słów i zwrotów 

gwarantowana ju˝ po 44 godzinach 
nauki systemem SITA
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Ewa Kulczakowicz-Saliƒska
Lektor j´zyka angielskiego

OPINIE U˚YTKOWNIKÓW SYSTEMU SITA

„Z punktu widzenia lektora system ten daje du˝e mo˝liwoÊci swobodnego 
stosowania ró˝nych metod i technik dydaktycznych, wprowadzajàc do zaj´ç 
element dajàcy przyjemnoÊç poznawania, przy jednoczesnej satysfakcji 
wynikajàcej z wzrastajàcej umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ j´zykiem.”

„åwiczenia relaksacyjne powodujà u mnie skutek, który mo˝na nazwaç »jasnoÊcià myÊli«. Zaczynam 
równie˝ g∏´boko, dobrze spaç.”  Bo˝ena S., Olsztyn 

„Jako lekarz cierpiàcy na chroniczny brak czasu, nie by∏am w stanie zmobilizowaç si´ do nauki j´zyka 
obcego w systemie grupowych lekcji, a nawet indywidualnych spotkaƒ z lektorem. Unikalny system 
SITA pozwala mi na luksus nauki indywidualnej w dowolnym czasie.”  Anna P., Jelenia Góra

„Urzàdzenie SITA kupi∏em jeszcze w trakcie wspó∏pracy z psychologiem Janem Blecharzem. Stosuj´ 
je ju˝ od kilku lat, pomaga mi ono zachowaç spokój przed najwa˝niejszymi konkursami i znaleêç 
koncentracj´ przed skokiem.”  Adam Ma∏ysz, Wis∏a 

„Prawda jest taka, ˝e SITA uczy 53. letnià kobiet´ j´zyka angielskiego i to z powodzeniem. Fakty mówià 
same za siebie – zapami´tuj´ nie tylko s∏ówka, ale ca∏e zdania. Co jeszcze zauwa˝y∏am?! SITA powo-
duje to, ˝e moja g∏owa lepiej pracuje (ten system wymiata mojà skleroz´).”  Halina C., Kobylin 

„Zakupiony produkt pozwala nam si´ relaksowaç i odstresowaç. Zakupi∏am go z myÊlà o mojej do ra-
stajàcej córce, ale sama tak˝e go stosuj´.”  Bo˝ena M., Cieszyn

SITA Sp. z o. o.

e-mail: sita@sita.pl 
www.sita.pl
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P∏atne przy odbiorze. Koszt przesy∏ki ponosi odbiorca. Urzàdzenie posiada 24. miesi´cznà gwarancj´. Dla dobra naszych klientów istnieje mo˝liwoÊç 
zwrotu urzàdzenia oraz kursów, dostarczonych wysy∏kowo, w ciàgu 14. dni. Urzàdzenie prosimy zatrzymaç tylko w przypadku, gdy jesteÊcie Paƒstwo 
przekonani o jego skutecznoÊci. W przypadku rezygnacji prosimy o odes∏anie zakupionego towaru i podanie numeru konta, na które odeÊlemy 
pieniàdze.

NIP: 739-30-00-146,  Regon: 510832600,  KRS: 0000163492,  Kapita∏ zak∏adowy: 485000 PLN,  Zarzàd: Karl-Heinz Gelsen, Jerzy Kowalewski
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SZYBKA NAUKA
Dzi´ki metodzie SITA opanujesz j´zyk obcy kil-

kakrotnie szybciej ni˝ metodami tradycyjnymi. 

Metoda SITA łàczy zapami´tywanie obcoj´zycznych 

słów i zwrotów w stanie relaksu z samodzielnà, 

aktywnà pracà. Najpierw w stanie relaksu, który 

osiàgasz i utrzymujesz z pomocà urzàdzenia SITA, 

zapami´tujesz słowa i zwroty obcego j´zyka, 

nast´pnie, podczas głoÊnych wypowiedzi, wyko-

rzystujesz zapami´tane słownictwo.

STAN RELAKSU
Stan relaksu jest naturalnym stanem, który towa-

rzyszy Ci codziennie, tu˝ przed zaÊni´ciem i chwil´ 

po przebudzeniu. Dzi´ki urzàdzeniu SITA osiàgniesz 

go o dowolnej porze dnia i pozostaniesz w nim 

tak długo, jak zechcesz. Aby osiàgnàç stan relak-

su, usiàdê wygodnie w fotelu i rozluênij mi´Ênie. 

Za∏ó˝ urzàdzenie SITA i zamknij oczy. Ustaw czuj-

nik oddechu. To bardzo wa˝ne. To on odbiera 

i przetwarza Twój oddech na sygna∏y Êwietlne 

i dêwi´kowe. W ten sposób osiàgniesz stan relak-

su w kilka minut. 

PRZYJEMNA NAUKA
W stanie relaksu szybciej nauczysz si´ j´zyka, 

∏atwiej zapami´tasz nowe s∏owa i zwroty. Pomo˝e 

Ci w tym metoda SITA, która korzysta ze stanu re-

laksu jako sposobu efektywnego przyswajania in-

formacji. Do osiàgania i utrzymywania si´ w stanie 

relaksu s∏u˝y urzàdzenie SITA. 

GWARANCJA SUKCESU
Nauka j´zyka obcego to nie tylko zapami´tywanie 

s∏ów i zwrotów oraz ich kojarzenie. To przede 

wszystkim umiej´tnoÊç p∏ynnego mówienia, 

znajomoÊç zasad pisowni i gramatyki. Dlatego 

system SITA zaleca specjalnà procedur´ nauczania.

Ka˝da lekcja podzielona jest na cztery etapy. 

Podczas etapu pierwszego i trzeciego pracu-

jesz z podr´cznikiem, czytasz i mówisz w j´zyku 

obcym. W etapie drugim i czwartym s∏uchasz 

lekcji w stanie relaksu. Praca z podr´cznikiem 

zajmie Ci 40% czasu przewidzianego na jednà 

lekcj´, praca z urzàdzeniem – 60%. Ca∏a proce-

dura jest starannie przemyÊlana i sprawdzona 

w praktyce. Gwarantujemy, ˝e osiàgniesz znako-

mite rezultaty.

OSZCZ¢DNOÂå CZASU
Ka˝dy poziom kursu SITA podzielony jest na 

dziesi´ç lekcji. Przerobienie jednej lekcji zajmie Ci 

dwie godziny i dwadzieÊcia minut, a wi´c na przy-

swojenie ca∏oÊci b´dziesz potrzebowaç dwudziestu 

dwóch godzin. Aby swobodnie porozumiewaç 

si´ w j´zyku obcym nale˝y pos∏ugiwaç si´ oko∏o 

tysiàcem najcz´Êciej u˝ywanych s∏ów i zwrotów. 

Taki stopieƒ znajomoÊci j´zyka mo˝na osiàgnàç 

po opanowaniu dwóch poziomów kursu, a wi´c po 

czterdziestu czterech godzinach nauki. Zbli˝ony re-

zultat osiàga si´ po roku nauki metodà tradycyjnà. 

System SITA pozwala na dowolne tempo nauki. 

Kolejne etapy lekcji mogà nast´powaç po sobie 

bezpoÊrednio lub te˝ z kilkudniowà przerwà. 

Grup´ osób w ró˝nym wieku i o ró˝nym po-

ziomie wykszta∏cenia poddaliÊmy pewne-

mu doÊwiadczeniu. Wszystkich ∏àczy∏a zerowa 

znajomoÊç j´zyka francuskiego. Uczestnicy eks-

perymentu mieli nauczyç si´ j´zyka w stopniu 

umo˝liwiajàcym komunikacj´. Materia∏ do przy-

swojenia obejmowa∏ 1708 s∏ówek. 

Po tygodniu nauki 6,5 godziny dziennie 

przeprowadziliÊmy test. Okaza∏o si´, ˝e uczestni-

cy opanowali 66,7% materia∏u przeznaczonego 

do przyswojenia. Test powtórzyliÊmy po trzech 

tygodniach, wynik poprawi∏ si´ o kolejne 25%. 

Warto przytoczyç zgodne opinie osób bioràcych 

udzia∏ w eksperymencie: „By∏o to przyjemne 

i interesujàce. Szczególnie stan odpr´˝enia jest 

g∏´bokim, pozytywnym doÊwiadczeniem”.

Podsumowujàc, system nauczania SITA 

stanowi kompleksowà, z naukowà 

kompetencjà i dok∏adnoÊcià zbadanà, 

i wielokrotnie potwierdzonà w dzia∏aniach 

praktycznych, metod´ nauczania j´zyków 

obcych.

WYNIK BADANIA
Osoby poddane testom przyswoi∏y 
w ciàgu tygodnia Êrednio 1138 s∏ów 
i zwrotów. Tyle, przeci´tnie, opanowuje 
s∏uchacz rocznego kursu, prowadzonego 
metodami tradycyjnymi. Badania powtó-
rzono wielokrotnie w polskich oÊrodkach 
naukowych i otrzymano podobne wyniki.

Prof. Rainer Dieterich
Wydzia∏ Psychologii Uniwersytetu Bundeswehry 
w Hamburgu jako pierwszy bada∏ system SITA 

Prof. Rainer Dieterich potwierdza:



Przyznane certyfi katy stanowià efekt 
ciàg∏ego udoskonalania kursów j´zykowych 
i urzàdzenia systemowego SITA.

Firma SITA otrzyma∏a presti˝owy certyfi kat 
Europejska Gwarancja Najwy˝szej JakoÊci 
oraz Europejski Certyfi kat Bezpieczeƒstwa. 

G∏oÊno wypowiadam w∏asne myÊli, wykorzystujàc 
zapami´tane s∏owa i zwroty. Tylko wypowiedze-
nie w∏asnych myÊli na g∏os gwarantuje póêniejszy 
dost´p do zapami´tanych informacji. Wykonuj´ 
çwiczenia z podr´cznika, odgrywam scenki. 
Zapoznaj´ si´ z wyjaÊnieniami gramatycznymi.

Rozpoczynam od ods∏uchania dialogu z nagrania 
inicjacyjnego. Dzi´ki temu poznaj´ melodi´ j´zyka. 
Nast´pnie g∏oÊno odczytuj´ dialog w j´zyku pol-
skim. Póêniej w∏àczam odtwarzacz i wys∏uchuj´ 
dialogu ponownie, Êledzàc równoczeÊnie wzrokiem 
jego tekst w podr´czniku. To pozwoli mi zapoznaç 
si´ z obcoj´zycznà pisownià.

Do ka˝dej lekcji powracam po trzech pierw-
szych etapach lekcji kolejnej i powtarzam faz´ 
zapami´tywania. W tym celu, tak jak poprzednio, 
wprowadzam si´ w stan relaksu i wys∏uchuj´ ca∏ej 
lekcji. Podczas s∏uchania koncentruj´ si´ na rytmie 
oddechu (pomaga mi w tym urzàdzenie SITA).

Do tego etapu wykorzystuj´ urzàdzenie SITA. 
Wprowadzam si´ w stan relaksu. Przyjemny dêwi´k 
gongu oznajmia mi poczàtek lekcji. Wys∏uchuj´ ca∏ej 
lekcji bez przerwy. To bardzo wa˝ne, wys∏uchanie 
ca∏ej lekcji decyduje o efekcie zapami´tywania. 
Podczas s∏uchania koncentruj´ si´ na rytmie moje-
go oddechu (pomaga mi w tym urzàdzenie SITA). 
Trzykrotny dêwi´k gongu informuje mnie o koƒcu 
lekcji. Powoli powracam do rzeczywistoÊci.

INICJUJ¢ ZAPAMI¢TUJ¢

AKTYWIZUJ¢POWTARZAM



KURSY J¢ZYKOWE
Jeden poziom kursu SITA zawiera od szeÊciu 
do dziesi´ciu godzin nagraƒ. Podzielony jest 
na dziesi´ç lekcji, w których wykorzystano ponad 
800 s∏ów i zwrotów. Nagrania to przede wszystkim 
dialogi wypowiadane przez doÊwiadczonych lekto-
rów. Ich t∏o stanowi spokojna muzyka, która sprzyja 
pozostawaniu w stanie relaksu. 

Kursy j´zykowe sk∏adajà si´ z podr´cznika, p∏yty 
inicjacyjnej oraz pi´ciu bàdê dziesi´ciu p∏yt z lekcja-
mi. Oprócz dialogów podr´czniki zawierajà cz´Êç 
gramatycznà i çwiczenia.

KURSY PODSTAWOWE
K∏adà nacisk na praktycznà komunikacj´. Dialogi 
wzi´te z ˝ycia, sprawià, ˝e w realnej sytuacji szybko 
zrozumiesz wypowiedê swojego rozmówcy, 
w pami´ci odnajdziesz w∏aÊciwy schemat odpowiedzi 
i odpowiednio zareagujesz.

KURSY ÂREDNIO 
ZAAWANSOWANE
Zawierajà powszechnie u˝ywane s∏owa i zwroty. 
Poszerzà Twoje umiej´tnoÊci w zakresie s∏ownictwa 
oraz tworzenia konstrukcji zdaniowych. Przygotujà 
Ci´ do porozumiewania si´ na wy˝szym poziomie.

[...] Na podstawie testów przeprowadzonych w kilku grupach mo˝na zaobserwowaç bardzo wysokà 

skutecznoÊç zapami´tywania nowych informacji w krótkim czasie oraz wielokrotnie wy˝szà trwa∏oÊç przy-

swojonej wiedzy. Niebagatelnà funkcj´ pe∏ni tu tak˝e element komfortu psychicznego podczas nauki, wyeli-

minowanie stresu oraz motywacja pojawiajàca si´ wraz z sukcesami osiàganymi ju˝ od pierwszych zaj´ç.

Stosujàc metod´ SITA, uczniowie byli w stanie opanowaç wybrany zakres materia∏u j´zykowego w ciàgu 

dwóch tygodni i zakoƒczyç kurs z przeci´tnym wynikiem: 85%. Tak wysokie noty przy standardowych 30% 

nie wymagajà dodatkowego komentarza.

Ta wysoce humanistyczna w swym charakterze metoda – bioràc pod uwag´ wynikajàcà z niej oszcz´dnoÊç 

czasu oraz jej skutecznoÊç – stanowi odpowiedê na wcià˝ rosnàce wymagania stawiane przed inteligent-

nym cz∏owiekiem przez wspó∏czesny Êwiat. Staje si´ niezastàpionym narz´dziem dla aktywnych zawodowo: 

biznesmenów, urz´dników, wojskowych, policjantów, naukowców, lekarzy i wielu innych grup spo∏ecznych. 

Mo˝e byç wyzwaniem dla Êwiata nauki, aby nie zaprzestawa∏ wysi∏ków: rozwój cz∏owieka nie jest jeszcze 

skoƒczony.

Prof. dr hab. Jacek Fisiak
Dyrektor Instytutu Filologii 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu

   Urzàdzenie SITA

Pomaga w osiàganiu stanu relaksu oraz w utrzymaniu si´ w tym stanie 

podczas ods∏uchiwania materia∏u dêwi´kowego, np: lekcji j´zyka, 

przeznaczonego do zapami´tania. 

Centralny OÊrodek Techniki Medycznej, na podstawie badaƒ Kolegium 

Naukowego Instytutu Kardiologii w Aninie, wyda∏ opini´, ˝e urzàdzenie 

SITA jest ponadto pomocne w terapii rehabilitacyjnej przy schorzeniach 

uk∏adu krà˝enia.

Nr katalogowy

US04120001

   1179 z∏

Certyfi kat Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci przyznany

w styczniu 2013 r.



   J´zyk angielski 
Kurs podstawowy, poziom 1

Tematy lekcji: Co u Ciebie s∏ychaç?, CzeÊç..., Rozmowy 
telefoniczne, List do Nelly, Na dworcu, Zakupy, Nowy dom, 
Urlopy, Lekcja w szkole wieczorowej, W biurze podró˝y.

   J´zyk angielski 
Kurs podstawowy, poziom 2

Tematy lekcji: U lekarza, W banku, Zaj´cia na wieczór, Jak 
korzystaç ze Êrodków komunikacji?, Na komisariacie policji, 
Na stacji benzynowej, Obiad u Bartonów, Czas wolny, 
Rozmowa o najÊwie˝szych wiadomoÊciach, Wycieczka po 
Londynie.

   J´zyk angielski
Kurs Êrednio zaawansowany, poziom 1

Tematy lekcji: Opinie na temat wp∏ywu Êrodków maso-
wego przekazu, Prywatne i paƒstwowe stacje nadawcze, 
Komputer w naszym codziennym ˝yciu, Jak staraç si´ 
o prac´?, Zbrodnia i przemoc, Zanieczyszczenie Êrodowiska 
jest sprawà ka˝dego z nas, Wra˝enia z Anglii, Rozwa˝ania 
o starzeniu si´, W poszukiwaniu nowego domu.

   J´zyk angielski
Kurs Êrednio zaawansowany, poziom 2

Tematy lekcji: Zmieniajàcy si´ przemys∏, Skutki bezrobocia, 
Sport i wypoczynek, Geografi a, Biblioteka, Transport, Niedole 
konsumentów, Teatr, Rzàd, Urlop.

CENY

 Nr katalogowy

 AP20509023

    297 z∏

Certyfi kat Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci przyznany

w styczniu 2013 r.

 Nr katalogowy

 AP10509022

    297 z∏
 Nr katalogowy

 AS10509024

    297 z∏

Certyfi kat Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci przyznany

w styczniu 2013 r.

Certyfi kat Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci przyznany

w styczniu 2013 r.

 Nr katalogowy

 AS20509025

    297 z∏

Certyfi kat Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci przyznany

w styczniu 2013 r.

CENY

 Nr katalogowy

 AI10509026

    297 z∏
 Nr katalogowy

 AI20509027

    297 z∏

Certyfi kat Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci przyznany

w styczniu 2013 r.

Certyfi kat Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci przyznany

w styczniu 2013 r.

   J´zyk angielski  
Idiomy, poziom 1

Poca∏owaç klamk´, wy∏o˝yç kaw´ na ∏aw´, odwróciç si´ 
do kogoÊ plecami... – powiedz to po angielsku! Dzi´ki 
Idiomom z ∏atwoÊcià opanujesz zwroty nieprzet∏umaczalne, 
specyfi czne dla j´zyka angielskiego. Poznasz znaczenie tych 
samych s∏ów w zale˝noÊci od kontekstów, w których zosta∏y 
u˝yte. Dzi´ki idiomom Twoje wypowiedzi nabiorà j´zykowej 
wiarygodnoÊci. 

Tematy lekcji: W kuchni, Na dworcu kolejowym, W biu-
rze, W pokoju, W banku, U dentysty, W hotelu, Wypadek 
drogowy, U chirurga. 

   J´zyk angielski  
Idiomy, poziom 2

Poznaj 250 idiomów niezb´dnych do porozumiewania si´ 
w j´zyku angielskim.

Tematy lekcji: W biurze podró˝y, Na lotnisku, Na pla˝y, 
Podczas kontroli celnej, W pubie, W biurze, W domu, 
W restauracji, Na ulicy.

2017
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 Nr katalogowy

 LTB2080138

    297 z∏

 Nr katalogowy

 LTB1080137

    297 z∏ Nr katalogowy

 MAR0801036

    297 z∏

Certyfi kat Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci przyznany

w styczniu 2013 r.

Certyfi kat Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci przyznany

w styczniu 2013 r.

Certyfi kat Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci przyznany

w styczniu 2013 r.

   J´zyk angielski 
Let’s Talk Business, poziom 1

Kurs zawiera s∏ownictwo i zwroty zwiàzane z prowadze-
niem fi rmy. 

Tematy lekcji: Spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, 
W dziale sprzeda˝y, Problemy w dziale sprzeda˝y, Zagro˝enie 
strajkiem, Problemy z wewn´trznym bezpieczeƒstwem, 
Rozwiàzanie problemu zwiàzanego z bezpieczeƒstwem, 
Poszukiwanie nowego rynku, Scedowanie odpowiedzialnoÊci, 
Wypadek w fabryce, WejÊcie na rynek amerykaƒski.

   J´zyk angielski 
Let’s Talk Business, poziom 2

Kurs zawiera s∏ownictwo i zwroty zwiàzane z prowadze-
niem fi rmy. 

Tematy lekcji: Reklamacja, Rozmowy z kandydatami, 
Wypadki si´ zdarzajà, Rewolucyjny prze∏om, Przygotowanie 
do targów, Problemy fi nansowe, Kryzys w rodzinie Crabtree, 
Na targach handlowych, Zmiana przywództwa, Ostateczny 
termin.

   J´zyk angielski 
Marketing

W tym kursie mówi si´ wy∏àcznie po amerykaƒsku. 
Dialogi czytajà zawodowi lektorzy. Kurs stanowi obszerne 
wprowadzenie do nowoczesnego marketingu: od ustalenia 
strategii, przez opracowanie polityki produktu, dystrybucj´, 
promocj´, a˝ do najdrobniejszych instrumentów polityki 
marketingowej.

Tematy lekcji: Wst´p do poj´cia marketingu, Zasady polityki 
produktu, Ukierunkowanie i segmentacja rynku, Dystrybucja, 
Opracowanie efektywnej strategii reklamowej, Promocja 
sprzeda˝y i tworzenie opinii publicznej, Zarzàdzanie 
sprzeda˝à i realizacja strategii, Marketing mi´dzynarodowy, 
Badanie rynku i kontrolowanie marketingu, Doroczny bankiet 
z okazji przyznania nagród Amerykaƒskiego Stowarzyszenia 
Mened˝erów Produktów. 

CENY

CENY

   J´zyk niemiecki
Kurs podstawowy, poziom 1

Tematy lekcji: Dzieƒ dobry, Mamy goÊci, Jak si´ tam 
dostaç?, Na dworcu, Przy kasie biletowej, Na peronie, Moja 
rodzina, W liÊcie, Rozmowa telefoniczna, W restauracji, 
W domu, W supermarkecie, Przy kasie, W banku, Na poczcie, 
Kto nakryje do sto∏u?, W rejestracji, U lekarza, W aptece.

   J´zyk niemiecki
Kurs podstawowy, poziom 2

Tematy lekcji: W domu, W piekarni, W sklepie mi´snym, 
Na targu, Na stacji benzynowej, Na miejscu wypadku, 
Przeprowadzka, W domu towarowym, W biurze podró˝y, 
Urodziny, Wieczorem, Przygotowanie do podró˝y, Uczniowie, 
W wolnym czasie.

   J´zyk niemiecki
Kurs Êrednio zaawansowany, poziom 1

Tematy lekcji: M´˝czyêni przy pracach domowych, 25. rocz-
nica naszego Êlubu, W restauracji, W knajpie, Monolog 
kelnera, Wymarzone mieszkanie, W domu towarowym, 
W dziale z konfekcjà, W dziale sportowym, Na poczcie, Przy 
okienku, W kabinie telefonicznej, Korespondencja.

   J´zyk niemiecki
Kurs Êrednio zaawansowany, poziom 2

Tematy lekcji: Podró˝, Na dworcu, Urlop, Dwa listy, Monolog 
sàsiadki, Troch´ literatury, W pociàgu, Na granicy, Na stacji 
granicznej, Nieporozumienie, Awaria na szosie.

 Nr katalogowy

 DS10509034

    297 z∏

 Nr katalogowy

 DS20509034

    297 z∏

Certyfi kat Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci przyznany

w styczniu 2013 r.

Certyfi kat Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci przyznany

w styczniu 2013 r.

 Nr katalogowy

 DP10509032

    297 z∏

 Nr katalogowy

 DP20509033

    297 z∏

Certyfi kat Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci przyznany

w styczniu 2013 r.

Certyfi kat Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci przyznany

w styczniu 2013 r.

2017

2017



   J´zyk francuski 
Kurs podstawowy, poziom 1

Tematy lekcji: Spotkanie, Na lotnisku, Wakacyjne plany, 
W nieznanym mieÊcie, W Pary˝u, Mi∏oÊnicy muzyki, 
Co jemy?, W sklepie mi´snym, Na targu, Niemka w Lyonie, 
Przygotowanie do podró˝y, W hotelu.

   J´zyk francuski
Kurs podstawowy, poziom 2

Tematy lekcji: Kradzie˝, W mieÊcie, Przy okienku kasowym, 
Grypa, U lekarza, Przed witrynà sklepowà, Zjednoczona 
Europa, List, W restauracji, Po posi∏ku, Audycja radiowa, 
SamotnoÊç, Wypadek samochodowy.

   J´zyk w∏oski 
Kurs podstawowy

Tematy lekcji: Przyjazd do Rzymu, Interesujàca rozmowa, 
Ile˝ pytaƒ, W hotelu Fontana, W gospodzie u Pankracego, 
Na targu, Carla kupuje bilety, Dwa wiele mówiàce listy, 
Co za niespodzianka!, Zaproszenie na kolacj´.

   J´zyk hiszpaƒski
Kurs podstawowy

Tematy lekcji: Pierwszy kontakt, … i troch´ póêniej, 
W barze, Rozmowa telefoniczna, Na ulicy, W domu towaro-
wym, W biurze podró˝y w Barcelonie, Czas wolny, Rodzina 
i przyjaciele, W katedrze Grenady.

 Nr katalogowy

 FP10509036

    297 z∏  Nr katalogowy

 IP10509038

    297 z∏

 Nr katalogowy

 FP10509037

    297 z∏
 Nr katalogowy

 HP10509039

    297 z∏

Certyfi kat Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci przyznany

w styczniu 2013 r.

Certyfi kat Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci przyznany

w styczniu 2013 r.

Certyfi kat Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci przyznany

w styczniu 2013 r.

Certyfi kat Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci przyznany

w styczniu 2013 r.

CENY

CENYMUZYKA RELAKSACYJNA
stanowi doskona∏e t∏o dla chwil odpoczynku, sprzyja pozytywnym emocjom, 
pobudza skojarzenia podczas twórczej pracy.

Kolekcja dwunastu p∏yt o nazwach znaków zodiaku skomponowana zosta∏a z myÊlà o fenomenie ludzkich podobieƒstw 

i przeciwieƒstw. Ka˝dy znak to indywidualnoÊç, inna osobowoÊç i usposobienie, ka˝da p∏yta to zestaw utworów 

odzwierciedlajàcych t´ odr´bnoÊç. Natomiast p∏yty „Energie ˝ycia” i „Spaces” stanowià êród∏o relaksu dla ka˝dego z nas. 

Sà niepowtarzalnà i jedynà tego typu pozycjà na polskim rynku.

Baran

 CDKO040001

Byk

 CDKO040002

Bliêni´ta

 CDKO040003

Rak

 CDKO040004

Lew

 CDKO040005

Panna

 CDKO040006

Waga

 CDKO040007

Skorpion

 CDKO040008

Strzelec

 CDKO040009

Kozioro˝ec

 CDKO040010

Wodnik

 CDKO040011

Ryby

 CDKO040012

Energie ˚ycia

 CDKO040013

 

49 z∏
ka˝da p∏yta

2017

2017



WartoÊç i u˝ytecznoÊç urzàdzenia SITA mo˝e byç rozpatrywana zarówno z punktu 
widzenia naukowo-poznawczego, jak i praktycznego. Obszary ˝ycia, w których 
stosowaç mo˝na ww. urzàdzenie to przede wszystkim uczenie si´ oraz dzia∏anie 
prozdrowotne. Ten drugi obszar (zdrowie) jest niezwykle interesujàcym i wa˝nym 
obszarem, w którym to urzàdzenie znajduje swoje miejsce. Mo˝e ono bowiem byç 
wykorzystywane do:
1.  nauki relaksu u chorych z chorobami somatycznymi (choroby uk∏adu krà˝enia, 

choroby przewodu pokarmowego, zaburzenia czynnoÊciowo-nerwicowe);
2.  wspomagania dzia∏aƒ rehabilitacyjnych (w rehabilitacji kardiologicznej, neurolo-

gicznej, ortopedycznej);
3.  radzenia sobie ze stresem – przestrajanie nadmiernej aktywnoÊci sympatycznego 

uk∏adu nerwowego na aktywne dzia∏anie ga∏´zi parasympatycznej;
4.  uczenia samokontroli i autoregulacji procesów wegetatywnych i reakcji emocjo-

nalnych (wa˝na dzia∏alnoÊç profi laktyczna).

O wielkiej popularnoÊci systemu Êwiadczy 

fakt, ˝e w czerwcu 2001 roku prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander 

KwaÊniewski, odznaczy∏ prezesa naszej 

fi rmy, Jerzego Kowalewskiego, Krzy˝em 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 

za wk∏ad w upowszechnianie wiedzy.

Nagroda IV Mi´dzynarodowych 
Targów Edukacyjnych

Nagroda VII Mi´dzynarodowych 
Targów Pracy i Wspó∏pracy

Podzi´kowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
za wsparcie Polskich Olimpijczyków

Krzy˝ Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski

Nagroda IV Targów 
Szkó∏ J´zykowych

prof. dr hab. Jan Tylka
Profesor Katedry Psychologii 
Klinicznej Uniwersytetu 
Kardyna∏a S. Wyszyƒskiego 
w Warszawie

Znak JakoÊç Roku Z∏oto
– nagroda przyznana przez 

Polskie Centrum Badaƒ 
Certyfi kacji S.A.

W styczniu 2013 r. fi rma SITA
otrzyma∏a certyfi kat

Europejska Gwarancja
Najwy˝szej JakoÊci

Nagroda FOLTEL LIDERA przyznawana 
najlepszemu przedsi´biorcy na Mazowszu 

po raz trzeci przypad∏a w udziale fi rmie SITA
2009, 2010 i 2011 r.

Zestaw do nauki 
j´zyka angielskiego

ZAMÓW W SKLEP I E LUB T E L E F O N I C Z N I E

www.sita.pl 22 636 90 91
Certyfi kat BezpieczeƒstwaEuropejska Gwarancja Najwy˝szej JakoÊciOpinia Instytutu Kardiologii

WYRÓ˚NIENIA I NAGRODY




