
ZIMA/ LATO 2023 

 

 

KURS MATURA 2023                

                                                    

W ofercie:                                                        
  
- 30 lub 50 godzin lekcyjnych zajęć                                              
- grupy 5 - 7 osób                                                                       
- poziomy: A2, B1, B2                                         

- intensywność zajęć: 1x 135 minut w tygodniu             

- czas trwania kursu: 3-4 miesięcy 

- harmonogram: wtorek 16:30-18:45, czwartek 16:30-18:45 lub sobota 09:00-11:15 

- tryb: online lub stacjonarnie 

-  termin realizacji: EXPRESS: 01-04.2023, OSTATNI DZOWNEK: 02-04.2023 

 

Opis:  
  
Celem szkolenia jest skuteczne przygotowanie do różnorodnych typów zadań egzaminacyjnych, 

solidna powtórka i rozwój słownictwa z wszystkich tematów maturalnych oraz usystematyzowanie 

wiedzy gramatycznej. Na początku nauczyciele zweryfikują i zdefiniują mocne i słabe strony językowe 

Kursantów i naprowadzą ich na właściwe „tory egzaminacyjne”.  
 

Uczestnicy zajęć rozwiążą kilkaset zadań i wiele arkuszy maturalnych, dzięki czemu nauczą się 

odpowiednio gospodarować czasem, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik maturalny. Kursy 

prowadzone są przez z czynnych egzaminatorów maturalnych, z wieloletnim doświadczeniem w pracy 

z młodzieżą, posiadający status nauczyciela dyplomowanego.  
 

W programie zajęć uwzględnione są praktycznie wskazówki przedstawione w informatorze 

maturalnym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Podczas lekcji rozwijane są wszystkie 

sprawności językowe, tak by Kursanci byli przygotowani nie tylko do egzaminu, ale również do 

używania języka w praktyce. 

 

Ceny i rabaty:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Informacje i zapisy: 
 
 

         www.eomnibus.pl  

       T: 48 601 674 529, +48 512 944 896 

       E: szkola@eOmnibus.pl 

        Szkoła Języków Obcych OMNIBUS, 

        ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań 

 

EXPRESS/ ONLINE 
 

0% 10% 20% 

RATY x 4 

300 PLN 270 PLN 240 PLN 

 
 
- 10% rabat – kontynuacja nauki 

- 10% rabat – uczniowie i studenci 

- 10% rabat – zapis „z polecenia” 

- 10% rabat – jednorazowa wpłata 

Rabaty sumują się do max. 20%  

OSTATNI DZWONEK/ ONLINE 
 

0% 10% 20% 

RATY x 4 

180 PLN 162 PLN 144 PLN 

Do każdego kursu GRATIS: 
 

- kontrola metodyczna 

- konsultacje z lektorem prowadzącym 

- dostęp do Strefy Kursanta, biblioteka 

- zaświadczenie o ukończeniu kursu, 

- pakiet egzaminacyjny: 3 próbne egzaminy 

maturalne, pisemne oraz ustne, 

doskonalące umiejętności niezbędne do 

zdania poszczególnych części egzaminu 

http://www.eomnibus.pl/

