
ZAPROSZENIE NA KURSY 

Bractwo Miłośników „Piątki” zaprasza na kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z
języka  polskiego,  egzaminu  po  8  klasie szkoły  podstawowej  z  języka  polskiego  i  angielskiego,
egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, ustnego egzaminu maturalnego
z języka polskiego, a także na  kursy predyspozycji matematycznych i językowych. 

OFERTA SZCZEGÓŁOWA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ
GIMNAZJUM

KURS PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

Głównym  założeniem  kursu  predyspozycji  językowych  jest  badanie,  pobudzanie,
stymulowanie i rozwijanie kompetencji językowych oraz pozajęzykowych, gwarantujących sukces w
dalszym kształceniu językowym, a także przygotowanie do egzaminu z predyspozycji językowych do
klas dwujęzycznych szkół ponadpodstawowych. 

Kursy odbywają się:

poniedziałek, wtorek, czwartek – godz. 17.00 – 18.40

sobota – 9.00 – 10.40, 11.00 – 12.40

KURS PREDYSPOZYCJI MATEMATYCZNYCH

Kurs  predyspozycji  matematycznych  przygotowuje  uczniów  do  udziału  w  konkursach
matematycznych oraz rozwija kompetencje matematyczne. Przeznaczony jest dla uczniów klasy 6 i 7
szkół podstawowych.

Kursy odbywają się:

sobota – 9.00 – 10.40, 11.00 – 12.40

KURS  PRZYGOTOWUJĄCY  DO  EGZAMINU  Z  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO  PO  8  KLASIE  SZKOŁY
PODSTAWOWEJ 

Kurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów  7  klasy  szkoły  podstawowej,  obejmuje  zakres  nowej
podstawy programowej niezbędnej do egzaminu po 8 klasie.

Kursy odbywają się:

sobota – 9.00 – 10.40, 11.00 – 12.40

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

Kurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów  trzeciej  klasy  gimnazjum,  obejmuje  zakres  podstawy
programowej  niezbędnej  do  egzaminu  gimnazjalnego,  każde  zajęcia  podzielone  są  na  część
teoretyczną i praktyczną. 

Kursy odbywają się:



poniedziałek, wtorek, czwartek – godz. 17.00 – 18.40

OFERTA SZCZEGÓŁOWA DLA LICEUM

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU MATURALNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM Z JĘZYKA
POLSKIEGO

Kurs przeznaczony jest dla uczniów zdających egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym,
obejmuje materiał powtórzeniowy i ćwiczenia praktyczne.

Kursy odbywają się:

sobota – 9.00 – 10.40, 11.00 – 12.40

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

Kurs  przeznaczony  jest  dla  wszystkich  uczniów  zdających  egzamin  maturalny,  obejmuje
materiał powtórzeniowy i ćwiczenia praktyczne, wzbogacony o elementy wiedzy o sztuce.

Kursy odbywają się:

sobota – 9.00 – 10.40, 11.00 – 12.40

ZAPISY

Zapisy  na  wszystkie  kursy  rozpoczynają  się  25  września  2017  r.  wyłącznie  drogą
elektroniczną. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie BMP oraz zapoznać się z
regulaminem kursów.

Kursy prowadzone będą w cyklu 15 spotkań po dwie godziny lekcyjne, jeden raz w tygodniu,
od 21 października 2017 r. do 17 marca 2018 r.

Czesne za jeden kurs wynosi 390 zł - płatne jednorazowo.

Czesne należy wpłacić na konto BMP: 

BANK ZACHODNI WBK S.A. 14 1090 2806 0000 0001 0467 2245

podając w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka, symbol kursu: 

M – predyspozycje matematyczne, 

J – predyspozycje językowe, 

JP GIM – język polski egzamin gimnazjalny, 

JP 8 – język polski egzamin po 8 klasie, 

JA 8 – egzamin z języka angielskiego po 8 klasie, 

JP MR – matura z języka polskiego poziom rozszerzony, 

JP MA – matura ustna z języka polskiego  



oraz wybrany dzień tygodnia (PN, WT, CZW, SB), a w przypadku sobót - godzinę rozpoczęcia kursu
(9.00 lub 11.00).

Zapraszamy serdecznie!

Prezes BMP

Mirosława Chojnacka


