
OFERTA KURSÓW GIMNAZJALNYCH – 
przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 01  

 

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego 
 
Liczba godzin  30 

 

Ilość osób w grupie  14 – 20 

 

Wykładowcy  nauczyciele dyplomowani szkół 

ponadgimnazjalnych, egzaminatorzy 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu 

 

Cena za 1 osobę  240 zł 

 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 02 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego 
 
Liczba godzin  60 (3 godziny tygodniowo) 

 

Ilość osób w grupie  14 – 20 

 

Wykładowcy  nauczyciele dyplomowani szkół 

ponadgimnazjalnych, egzaminatorzy 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu 

 

Cena za 1 osobę  460 zł 

 

 



 

Forma  kurs 

Numer kursu 03 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z matematyki 
 
Liczba godzin  30 

 

Ilość osób w grupie  14 – 20 

 

Wykładowcy  nauczyciele dyplomowani szkół 

ponadgimnazjalnych, egzaminatorzy 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu 

 

Cena za 1 osobę  240 zł 

 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 03 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z matematyki 
 
Liczba godzin  60 (3 godzinny tygodniowo) 

 

Ilość osób w grupie  14 – 20 

 

Wykładowcy  nauczyciele dyplomowani szkół 

ponadgimnazjalnych, egzaminatorzy 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu 

 

Cena za 1 osobę  460 zł 

 

 

 

 

 



 

Forma  kurs 

Numer kursu 05 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z biologii 
 
Liczba godzin  30 

 

Ilość osób w grupie  14 – 20 

 

Wykładowcy  nauczyciele dyplomowani szkół 

ponadgimnazjalnych, egzaminatorzy 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu 

 

Cena za 1 osobę  240 zł 

 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 06 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z biologii 
 
Liczba godzin  60 (3 godzinny tygodniowo) 

 

Ilość osób w grupie  14 – 20 

 

Wykładowcy  nauczyciele dyplomowani szkół 

ponadgimnazjalnych, egzaminatorzy 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu 

 

Cena za 1 osobę  460 zł 

 

 

 

 

 



 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 07 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z chemii 
 
Liczba godzin  30 

 

Ilość osób w grupie  14 – 20 

 

Wykładowcy  nauczyciele dyplomowani szkół 

ponadgimnazjalnych, egzaminatorzy 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu 

 

Cena za 1 osobę  240 zł 

 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 08 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z chemii 
 
Liczba godzin  60 (3 godzinny tygodniowo) 

 

Ilość osób w grupie  14 – 20 

 

Wykładowcy  nauczyciele dyplomowani szkół 

ponadgimnazjalnych, egzaminatorzy 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu 

 

Cena za 1 osobę  460 zł 

 

 

 

 



 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 09 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z geografii 
 
Liczba godzin  30 

 

Ilość osób w grupie  14 – 20 

 

Wykładowcy  nauczyciele dyplomowani szkół 

ponadgimnazjalnych, egzaminatorzy 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu 

 

Cena za 1 osobę  240 zł 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 10 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z geografii 
 
Liczba godzin  60 (3 godzinny tygodniowo) 

 

Ilość osób w grupie  14 – 20 

 

Wykładowcy  nauczyciele dyplomowani szkół 

ponadgimnazjalnych, egzaminatorzy 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu 

 

Cena za 1 osobę  460 zł 

 

 

 



 

Forma  kurs 

Numer kursu 11 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z fizyki 
 
Liczba godzin  30 

 

Ilość osób w grupie  14 – 20 

 

Wykładowcy  nauczyciele dyplomowani szkół 

ponadgimnazjalnych, egzaminatorzy 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu 

 

Cena za 1 osobę  240 zł 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 12 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z fizyki 
 
Liczba godzin  60 (3 godziny tygodniowo) 

 

Ilość osób w grupie  14 – 20 

 

Wykładowcy  nauczyciele dyplomowani szkół 

ponadgimnazjalnych, egzaminatorzy 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu 

 

Cena za 1 osobę  240 zł 

 

 

 

 

 

 



 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 13 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 
 
Liczba godzin  30 

 

Ilość osób w grupie  14 – 20 

 

Wykładowcy  nauczyciele dyplomowani szkół 

ponadgimnazjalnych, egzaminatorzy 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu 

 

Cena za 1 osobę  240 zł 

 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 14 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 
 
Liczba godzin  60 (3 godziny tygodniowo) 

 

Ilość osób w grupie  14 – 20 

 

Wykładowcy  nauczyciele dyplomowani szkół 

ponadgimnazjalnych, egzaminatorzy 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu 

 

Cena za 1 osobę  460 zł 

 

 

 

 



 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 15 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego 
 
Liczba godzin  30 

 

Ilość osób w grupie  14 – 20 

 

Wykładowcy  nauczyciele dyplomowani szkół 

ponadgimnazjalnych, egzaminatorzy 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu 

 

Cena za 1 osobę  240 zł 

 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 16 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego 
 
Liczba godzin  60 (3 godziny tygodniowo) 

 

Ilość osób w grupie  14 – 20 

 

Wykładowcy  nauczyciele dyplomowani szkół 

ponadgimnazjalnych, egzaminatorzy 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu 

 

Cena za 1 osobę  460 zł 

 

 

 

 


