
 

 
 

Jeśli planujesz studia medyczne, biologiczne                      
lub pokrewne, jeśli chcesz powtórzyć maturę, 

to serdecznie zapraszamy Cię do udziału 

 

WW  RREEPPEETTYYTTOORRIIUUMM  PPRRZZYYGGOOTTOOWWUUJJĄĄCCYYMM  
  

DDOO  MMAATTUURRYY  ZZ  BBIIOOLLOOGGIIII    

  
Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowywaniu uczniów                       

do matury. Repetytorium prowadzone jest przez doświadczonych nauczycieli  
– egzaminatorów.  Zajęcia odbywają się systematycznie  raz w tygodniu        

–  w piątki, w godzinach 17.00-19.00 (dwie godziny zegarowe), od 
października do kwietnia, wg szczegółowego grafiku tematycznego 

udostępnianego uczestnikom zajęć.  
Miejsce: PAŁAC MŁODZIEŻY W KATOWICACH, UL. MIKOŁOWSKA 26. 

 

WW  PPRROOGGRRAAMMIIEE  PPRRZZEEWWIIDDUUJJEEMMYY:: 
➢ Gruntowne powtórzenie oraz usystematyzowanie wiedzy z biologii                  

z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej; 
➢ Zapoznanie z zasadami zdawania  matury z biologii; 

➢ Regularne rozwiązywanie zadań maturalnych z biologii; 
➢ Zajęcia laboratoryjne z genetyki; 
➢ Końcowy egzamin sprawdzający. 

 

ZZ  NNAAMMII  MMAATTUURRĘĘ  ZZDDAASSZZ  NNAA  110000%% 
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Informacje, szczegóły i zapisy - PRACOWNIA BIOLOGII       
I EE PAŁACU MŁODZIEZY W KATOWICACH,  

UL. MIKOŁOWSKA 26, SALA 244-245, II p.,  
lub na adres: krysbh@wp.pl 
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UUWWAAGGAA  

  
11..  OOrrggaanniizzaattoorreemm  RReeppeettyyttoorriiuumm  jjeesstt  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  

EEkklloollooggiicczznnee  „„GGłłooss  NNaattuurryy””  pprrzzyy  wwssppóółłpprraaccyy  zz  PPaałłaacceemm  

MMłłooddzziieeżżyy;;  

22..  RReeppeettyyttoorriiuumm  jjeesstt  ooddppłłaattnnee  ((ww  ttyymm  oobboowwiiąązzkkoowwee  

wwppiissoowwee))  ––  sszzcczzeeggóółłyy  ppooddaawwaannee  bbęęddąą  zzaaiinntteerreessoowwaannyymm  

oossoobboomm;;  

33..  OOdd  11  kkwwiieettnniiaa  22001188  rroozzppoocczzyynnaammyy  zzaappiissyy;;  

44..  RReeppeettyyttoorriiuumm  zzoossttaanniiee  uurruucchhoommiioonnee  pprrzzyy  mmiinn..  1166  

zzaappiissaannyycchh  oossoobbaacchh;;  

55..  ZZee  wwzzggllęędduu  nnaa  rrooddzzaajj  ppoowwttaarrzzaanneeggoo  mmaatteerriiaałłuu,,                            

ww  rreeppeettyyttoorriiuumm  mmooggąą  uucczzeessttnniicczzyyćć  uucczznniioowwiiee  kkllaass  

mmaattuurraallnnyycchh  oorraazz  oossoobbyy,,  kkttóórree  ppllaannuujjąą  ppoonnoowwnniiee  

zzddaawwaaćć  mmaattuurręę..  

  

  

SSEERRDDEECCZZNNIIEE  ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY!!  
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