
 

OFERTA KURSÓW MATURALNYCH –  

przygotowujących do egzaminu maturalnego 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 17 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego 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  270 zł 

 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 18 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego 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  540 zł 

 

 



 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 19 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego 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  270 zł 

 

 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 20 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego 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  540 zł 

 

 

 



 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 21 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego 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  270 zł 

 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 22 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego 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  540 zł 

 

 

 

 

 



 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 23 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego z języka rosyjskiego 
 
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  270 zł 

 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 24 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego z języka rosyjskiego 
 
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  540 zł 

 

 

 

 

 



 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 25 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego 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  270 zł 

 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 26 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego z matematyki 
 
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  540 zł 

 

 

 

 

 



 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 27 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego 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  270 zł 

 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 28 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego 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  540 zł 

 

 

 

 

 



 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 29 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego 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  270 zł 

 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 30 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego z chemii 
 
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  540 zł 

 

 

 

 

 



 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 31 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego 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  270 zł 

 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 32 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego z biologii 
 
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  540 zł 

 

 

 

 

 



 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 33 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego 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  270 zł 

 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 34 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego z geografii 
 
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  540 zł 

 

 

 

 



 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 35 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego z historii 
 
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  270 zł 

 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 36 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego z historii 
 
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  540 zł 

 

 

 

 



 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 37 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego z wiedzy o społeczeństwie 
 
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  270 zł 

 

 

 

 

Forma  kurs 

Numer kursu 38 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego z wiedzy o społeczeństwie 
 
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  540 zł 

 

 

 

 

 


