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Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge Assessment English 

 

MATURA 2021 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 

Kurs ten jest zaprojektowany specjalnie dla uczniów klas maturalnych, którzy w maju 2021 zdawać będą maturę na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego polskiego nauczyciela anglistę. Każdy 

uczestnik odbywa pisemny i ustny test diagnostyczny. Maturalny kurs dla licealistów to aż 48 lekcji w roku szkolnym. 

Kurs umożliwi kompleksowe powtórzenie materiału leksykalno-gramatycznego, pozwoli na nabranie biegłości w posługiwaniu 

się językiem mówionym i oswoi z sytuacją na egzaminie. W trakcie zajęć uczestnicy poznają techniki zdawania matury w jęz. 

angielskim oraz będą pracować na oryginalnych testach z lat ubiegłych. Nauczyciele wdrożą również techniki radzenia sobie ze 

stresem. 

Zajęcia prowadzone są w małych grupach do 12 osób, co umożliwia nauczycielowi indywidualne podejście do potrzeb każdego 

ucznia. Grupy 8 – 12 osobowe. 

 

Rok szkolny obejmuje pełne 24 tygodnie zajęć. Zajęcia rozpoczynają się 09.10.2020 i trwają do 23.04.2021.  

Dni wolne od zajęć: 

1 listopada 2020 i 11 listopada 2020 

21 grudnia 2020 – 3 stycznia 2021 (dni 21 i 22 grudnia 2020 są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć  i przeznaczone są na 

odrobienie lekcji, które nie odbyły się w zaplanowanym terminie) 

6 stycznia 2021 

15 lutego 2021 – 28 lutego 2021 

1 kwietnia 2021 – 6 kwietnia 2021  

W razie konieczności szkoła z zajęć stacjonarnych przejdzie na zajęcia prowadzone w formie online. 
 

CENA KURSU OBEJMUJE 

• Wstępny test diagnostyczny ustny i pisemny 

• 48 lekcji 1 x tygodniowo po 90 min. 

• Rabat na zakup podręcznika ( repetytorium)  

• Materiały dydaktyczne  

• Stałą ocenę postępów w nauce 

• Comiesięczne testy sprawdzające 

• Raport z postępów w nauce 

• Możliwość korzystania z biblioteki szkolnej 

• Konsultacje z nauczycielem             

• Próbną maturę pisemną i ustną 

 

CENA KURSU za zajęcia październik 2020 – kwiecień 2021 

płatne jednorazowo Płatne w 2 ratach Płatne w 4 ratach 

860 2 x 460 4 x 260 

 

TERMINY PŁATNOŚCI 

płatność wnoszona jednorazowo  

– przy zapisie 

płatności wnoszone w dwóch ratach  

I rata – płatna przy zapisie 

II rata – do 05.01.2021 

 

płatności wnoszone w czterech ratach 

I rata  – płatna przy zapisie 

II rata  – do 03.11.2020  

III rata  – do 05.01.2021  

IV rata  – do 24.02.2021 

 

 
 

RABATY I ZNIŻKI 

1. Zniżka dla stałego klienta - 100,- zł (50,- zł na semestr) – do odliczenia przy zapłacie ostatniej raty za semestr. 

2. Zniżka dla uczniów - 60,- zł (30,- zł na semestr) – do odliczenia przy zapłacie ostatniej raty za semestr. 

3. Zniżka rodzinna - 45,- zł na osobę, do wykorzystania przy wpłacie ostatniej raty za kurs. 

4. Rabat w wysokości 30 zł na wybrany egzamin Cambridge English Qualifications w sesji maj – czerwiec 2021 

 

*Zniżki nie sumują się, z wyjątkiem zniżki rodzinnej. 
 

FAKTURY  

Szkoła Program wystawi fakturę najpóźniej siedem dni po dokonaniu wpłaty po zgłoszeniu zapotrzebowania w sekretariacie Szkoły.             

Na fakturze zawsze widnieje imię i nazwisko uczestnika kursu.  
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