
Kurs maturalny z języka polskiego (poziom podstawowy): 

W czasie naszych zajęć solidnie przygotujemy Cię do egzaminu dojrzałości z języka polskiego. 

Będziesz zaskoczony, jak w przystępny i inspirujący sposób można powtórzyć cały materiał ze szkoły 

średniej. Nie obiecujemy, że nagle pokochasz literaturę staropolską ale na pewno zmieni się Twoje 

podejście do wielu lektur. Przekonasz się także, że pisanie rozprawek nie jest takie nudne czy 

trudne….a stąd już mały krok do świetnie zdanej matury! 

Nasz kurs obejmuje przygotowanie do dwóch części egzaminu; ustnej oraz pisemnej. Czego możesz 

się spodziewać na naszych zajęciach? 

Matura ustna: 

• Powtórzymy wiadomości z teorii literatury, komunikacji językowej, gramatyki, stylistyki i 

innych ważnych działów nauki o języku polskim☺ 

• Nauczymy analizować i interpretować ikoniczne teksty kultury. W ramach kursu wycieczka 

do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie uczniowie będą mogli zobaczyć dzieła 

Malczewskiego, Chełmońskiego, Gierymskiego…oraz podyskutować o obrazach, które z 

dużym prawdopodobieństwem pojawią się w puli pytań egzaminacyjnych. 

• Jak zrozumieć poezję? Pokażemy naszym uczniom, że każdy może czerpać przyjemność z 

czytania utworów lirycznych (czymże innym są chociażby teksty legendarnego składu 

Paktofonika?) a potem opowiedzieć o tych doświadczeniach komisji egzaminacyjnej. 

• Będziemy się ćwiczyć w retoryce, emisji głosu, sztuce autoprezentacji, w mowie ciała. 

Podpowiemy, jak zapanować nad stresem a nawet jak ubrać się na maturę ustną – by komisja 

z miejsca chciała przyznać 100%:-) 

• Przeanalizujemy wszystkie dotychczasowe tematy maturalne, będziemy ćwiczyć wypowiedzi 

ustne – gwarantujemy, że w dniu Twojej matury nic Cię nie zaskoczy! 

Matura pisemna: 

• Czytanie ze zrozumieniem nie jest Twoją mocną stroną? Pokażemy, jak pracować z tekstem 

egzaminacyjnym, by bez problemu wstrzelić się w klucz odpowiedzi ☺ 

• Dzięki nam odkryjesz, że życiorysy bohaterów literackich są naprawdę ciekawe…oraz, że to 

ludzie (choć wymyśleni przez pisarzy różnych epok) z bardzo podobnymi problemami i 

rozterkami do naszych. Gdy już będziesz mieć swoich ulubionych książkowych przyjaciół – bez 

trudu o nich opowiesz w swojej rozprawce. 

• Właśnie – rozprawka. Wbrew pozorom, to bardzo prosta i logiczna forma wypowiedzi 

pisemnej. Wystarczy poznać kilka schematów, odpowiednio dobrać słownictwo…i ćwiczyć, 

ćwiczyć, ćwiczyć… 

 

 

Masz jeszcze jakieś wątpliwości? Nie zwlekaj, zgłoś się na nasz kurs maturalny z języka 

polskiego a z przyjemnością je rozwiejemy! 


