
Kurs obejmuje kompleksowe przygotowanie 

do matury z biologii i chemii z nastawieniem 

na osiągnięcie bardzo wysokich wyników. 

Zajęcia polecane są zarówno maturzystom jak 

i uczniom młodszych klas licealnych oraz absolwentom. 

Wszystkie zajęcia prowadzone są na najwyższym 

poziomie przez wysoko kwalifikowanego dydaktyka 

posiadającego stopień naukowy doktora, będącego 

specjalistą w obu dziedzinach. Nauka odbywa się od 

podstaw i skierowana jest do osób, które są 

zdeterminowane w chęci uzyskania najwyższych 

wyników. 

CO OFERUJĄ Cl NASZE KURSY? 

• powtórka z wiedzy merytorycznej od podstaw
• gotowe wykłady do pobrania
• nauka rozwiązywania zadań maturalnych
• nauka planowania i interpretowania

doświadczeń (rozróżnianie pojęć: hipoteza,

problem badawczy, obserwacje, wnioski)
• nauka rozwiązywania zadań rachunkowych
• praca z arkuszami maturalnymi
• wiele praktycznych wskazówek przydatnych na

maturze
• liczne bezpłatne materiały do nauki
• bezpłatne, indywidualne konsultacje

CO WYRÓŻNIA KURS 

• Na zajęciach skupiana jest uwaga na rozwiązywaniu

zadań sprawiających szczególne trudności (np.

planowanie i interpretowanie doświadczeń; praca

z tekstem)
• Motywowanie do systematycznej pracy
• Nauka odbywa się w miłej i sprzyjającej pracy

atmosferze

Nauka z nami to 

gwarancja solidnego i rzetelnego 

przygotowania do egzaminu maturalnego

na najwyższym poziomie 

SPECYFIKA NAUCZANIA Kurs maturalny prowadzimy 

w nowoczesny sposób, mając na uwadze atrakcyjność 

oraz przystępność prezentowanej wiedzy. Podczas 

spotkań nauczamy stosowania prostych technik 

rozwiązywania nawet bardzo skomplikowanych zadań. 

Naszym priorytetem jest prowadzenie zajęć w taki 

sposób, aby uczestnicy zrozumieli wszystkie 

zagadnienia. Używamy przy tym zrozumiałego 

i czytelnego języka. Wszystkie tematy, które dotychczas 

wydawały Ci się trudne, dzięki nam staną się proste. 

W czasie kursów ćwiczona jest stale umiejętność 

rozwiązywania zadań maturalnych. Bardzo wysoka 

skuteczność! Wielu uczestników uzyskuje wyniki 

powyżej 90% ! 

FORMA PRACY Zajęcia odbywają się w małych grupach 

co sprzyja indywidualizacji nauczania. Kurs prowadzony 

jest w profesjonalny i nowoczesny sposób z 

wykorzystaniem technik multimedialnych. 

Niestandardowe podejście, odmienne od szkolnego 

nauczania. 

PŁATNOŚĆ Grupowe nauczanie pozwala na obniżenie 

kosztów uczestnictwa z zachowaniem jakości jak przy 

indywidualnym nauczaniu. Płatność rozłożona jest na 

miesięczne raty. 

TERMIN Kurs trwa od maja 2019 do końca 

kwietnia 2020. Jeden przedmiot to 2 godziny zegarowe 

tygodniowo. 



Profesjonalne 
przygotowanie do matury 
z biologii i chemii 

Oferta skierowana głównie dla kandydatów na 

kierunki medyczne, gdzie wymagane są bardzo 

wysokie wyniki z matury. 

Zajęcia cieszą się ogromną popularnością z racji 

bardzo przystępnego, prostego i konkretnego 

nauczania oraz faktu uzyskiwania przez wielu 

uczniów wyników ponad 90% 

PROWADZĄCY KURSY 

Tadeusz Walczyński 

dr n. biol. spec. biochemia; mgr chemii; mgr 

biologii; od wielu lat doświadczony dydaktyk 

przedmiotów chemicznych i biologicznych, 

posiadający pasję nauczania i ogromne 

doświadczenie w przygotowywaniu do egzaminu 

maturalnego, popularyzator nauk chemicznych 

i biologicznych, autor i współautor publikacji 

krajowych i zagranicznych. 
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