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Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge Assessment English 

Kurs dla uczniów 8 klasy 
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 

 

Proponowany przez nas kurs przeznaczony jest dla uczniów  klasy 8 szkoły podstawowej i ma za zadanie przygotowanie 

młodzieży do egzaminu na zakończenie 8 klasy na poziomie A2+/B1. W trakcie roku szkolnego uczniowie przyswoją i utrwalą 

sobie materiał gramatyczno-leksykalny obowiązujący na egzaminie. Pracować będą na oryginalnych materiałach 

obowiązujących na egzaminie, nauczą się technik egzaminacyjnych oraz powtórzą cały obowiązujący materiał zgodnie z 

podstawą programową. Zostaną też wdrożeni do obowiązującego na egzaminie tłumaczenia z języka angielskiego na polski. W 

oparciu o doskonale opracowane Repetytorium uczniowie nauczą się i przećwiczą techniki tłumaczeniowe, które umożliwią 

lepsze przygotowanie się do tej części egzaminu. Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik odbędzie pisemny i ustny test 

diagnostyczny, który pozwoli na dobranie poziomu do możliwości uczniów i indywidualizację celów. 

W trakcie kursu uczniowie odbędą próbny egzamin, który pozwoli na ocenę ich możliwości. 

Zajęcia prowadzone są w małych grupach do 10 osób*, co umożliwi nauczycielowi na indywidualne podejście do potrzeb 

każdego ucznia i monitorowanie jego postępów. Zajęcia prowadzić będzie doświadczony nauczyciel anglista, mający 

doświadczenie w przygotowaniu uczniów do egzaminów szkolnych, który doskonale zna wymogi i realia takiego egzaminu.  

Uczymy jak zdawać język obcy na egzaminie i pomagamy zminimalizować stres przed egzaminacyjny - nauka z nami to 

pestka! 

Nauczyciele będą w stałym kontakcie mailowym z Rodzicami i słuchaczami aby na bieżąco informować o postępach młodzieży. 
 

Rok szkolny obejmuje pełne 24 tygodni zajęć, tj. 48 lekcji. 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:

• Pisemny i ustny test diagnostyczny  

• Zajęcia 90min 1 x w tygodniu  

• 2 dodatkowe godziny w postaci egzaminów próbnych 

• Rabat na zakup podręcznika 

• Materiały dydaktyczne  

• Stałą ocenę postępów w nauce 

• Konsultacje z nauczycielem i nadzór metodyczny 

• Możliwość korzystania z biblioteki i mediateki szkolnej 

• Świadectwo ukończenia kursu 

 

CENA KURSU za rok (2 semestry) 

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 - 60,- zł od ceny kursu ( 30,-zł za semestr) do odliczenia przy zapłacie pierwszej raty za dany 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 do siedmiu dni po dokonaniu wpłaty. Osoby pragnące otrzymać fakturę proszone są o przyjście do biura 

szkoły z dowodem wpłaty w tym terminie. Na fakturze zawsze widnieje imię i nazwisko uczestnika kursu. 
 

 *Szkoła rezerwuje prawo umieszczenia w grupie jednej osoby więcej. 
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