
 

CENNIK – WARSZAWA BIAŁOŁĘKA 

WAKACJE 2021 (cennik na rok szkolny 2021/2022 od kolejnej strony) 
 
 
KOREPETYCJE W PLACÓWCE (60 min; język polski, matematyka, język angielski, fizyka, chemia, biologia, historia, język łaciński) 
 

 Indywidualne Zajęcia z 2 os. Zajęcia z 3 lub więcej os. 

Płatność za pojedyncze 
zajęcia 

70 zł 45 zł / os. 35 zł / os. 

Przedpłata za pakiet 4 godzin 260 zł (65zł/h) - - 

 
 
 
 
KOREPETYCJE ON-LINE (60 min; język polski, matematyka, język angielski, fizyka, chemia, biologia, historia, język łaciński) 
 

 Indywidualne Zajęcia z 2 os. Zajęcia z 3 lub więcej os. 

Płatność za pojedyncze 
zajęcia 

60 zł 45 zł / os. 35 zł / os. 

Przedpłata za pakiet 4 godzin 220 zł (55zł/h) - - 



ROK SZKOLNY 2021 / 2022 
 
ROCZNE KURSY MATURALNE (matematyka poziom podstawowy, matematyka poziom rozszerzony, język polski poziom podstawowy, 
język angielski poziom rozszerzony, fizyka, chemia, biologia) 
 

 
Płatność 

jednorazowa 
Płatności ratalne - 

semestralne 
Płatności ratalne - 

miesięczne 
Rabaty 

Poziom podstawowy  
- matematyka, język polski 
56h zajęć (75h lekcyjnych) 

w tym 6h matur 

1450 zł 
(Płatne do 5.10.2021) 

2 x 775 zł 
(Płatne do:  
I. 5.10.2021 

II. 5.01.2022) 

7 x 235 zł 
(Płatne do 5 dnia 

każdego miesiąca od 
października do 

kwietnia) 

- 100 zł za rejestrację 
na kurs przed 

15.08.2021 
 

- 100 zł na drugi i 
trzeci kurs 

 
- 100 zł za rejestrację 

min. dwóch osób* 

Poziom rozszerzony 
- matematyka, język angielski, 

fizyka, chemia, biologia, geografia 
81h zajęć (108h lekcyjnych) 

w tym 6h matur 

2100 zł 
(Płatne do 5.10.2021) 

2 x 1100 zł 
(Płatne do:  
I. 5.10.2021 

II. 5.01.2022) 

7 x 330 zł 
(Płatne do 5 dnia 

każdego miesiąca od 
października do 

kwietnia) 

* zniżkę otrzymuje każda z zapisanych osób 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROCZNE KURSY ÓSMOKLASISTY (matematyka, język polski, język angielski) 
 

 
Płatność 

jednorazowa 
Płatności ratalne - 

semestralne 
Płatności ratalne - 

miesięczne 
Rabaty 

KURSY STACJONARNE 
- matematyka, język polski, język 

angielski 
42h zajęć (56h lekcyjnych) 

1300 zł 
(Płatne do 5.10.2021) 

2 x 700 zł 
(Płatne do:  
I. 5.10.2021 

II. 5.01.2022) 

7 x 215 zł 
(Płatne do 5 dnia 

każdego miesiąca od 
października do 

kwietnia) 

- 100 zł za rejestrację 
na kurs przed 

31.07.2021 
 

- 100 zł na drugi i 
trzeci kurs 

 
- 100 zł za rejestrację 

min. dwóch osób* 

KURSY ON-LINE 
- matematyka, język polski, język 

angielski 
42h zajęć (56h lekcyjnych) 

1100 zł 
(Płatne do 5.10.2021) 

2 x 600 zł 
(Płatne do:  
I. 5.10.2021 

II. 5.01.2022) 

7 x 185 zł 
(Płatne do 5 dnia 

każdego miesiąca od 
października do 

kwietnia) 

- 100 zł za rejestrację 
na kurs przed 

31.07.2021 
 

- 100 zł na drugi i 
trzeci kurs 

 
- 100 zł za rejestrację 

min. dwóch osób* 

* zniżkę otrzymuje każda z zapisanych osób 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEMESTRALNE KURSY ÓSMOKLASISTY (matematyka, język polski, język angielski) – rozpoczęcie w styczniu 2022 
 

 Płatność jednorazowa Płatności ratalne – miesięczne Rabaty 

Przedmioty egzaminacyjne 
- matematyka, język polski 
28h zajęć (37h lekcyjnych) 

850 zł 
 

4 x 255 zł 
 

 
- 80 zł na drugi kurs 

i trzeci kurs 
 

- 80 zł za rejestrację 
min. dwóch osób* 

 

* zniżkę otrzymuje każda z zapisanych osób 
 
 
FERYJNE KURSY ÓSMOKLASISTY (matematyka, język polski, język angielski) – rozpoczęcie w styczniu 2022 
 

 Płatność jednorazowa Rabaty 

Przedmioty egzaminacyjne 
- matematyka, język polski 

12h 30min zajęć (17h lekcyjnych) 

375 zł 
 

 
- 40 zł na drugi kurs 

i trzeci kurs 
 

- 40 zł za rejestrację 
min. dwóch osób* 

 

* zniżkę otrzymuje każda z zapisanych osób 
 
 
 
 
 



ROCZNE KURSY SIÓDMOKLASISTY (matematyka, język polski) 
 

 
Płatność 

jednorazowa 
Płatności ratalne - 

semestralne 
Płatności ratalne - 

miesięczne 
Rabaty 

KURSY STACJONARNE 
- matematyka, język polski  
30h zajęć (40h lekcyjnych) 

900 zł 
(Płatne do 5.10.2021) 

2 x 495 zł 
(Płatne do:  
I. 5.10.2021 

II. 5.01.2022) 

7 x 155 zł 
(Płatne do 5 dnia 

każdego miesiąca od 
października do 

kwietnia) 

- 100 zł za rejestrację 
na kurs przed 

31.07.2021 
 

- 100 zł na drugi i 
trzeci kurs 

 
- 100 zł za rejestrację 

min. dwóch osób* 

* zniżkę otrzymuje każda z zapisanych osób 

 
 
 
ZAJĘCIA GRUPOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

 Grupy od 2 do 6 osób Rabaty 

Cena spotkania (90 minut) 50 zł - 10% przy rejestracji min. 2 uczestników 

Płatności rozliczamy w formie rat wyliczonych na podstawie ilości zajęć zaplanowanych na dany miesiąc. W każdym miesiącu odbywają 
się 4 spotkania z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dokładne kwoty uczestnicy otrzymują pocztą elektroniczną na początek 

każdego okresu rozliczeniowego. 

 
 
 
 
 



KOREPETYCJE W PLACÓWCE (60 min; język polski, matematyka, język angielski, fizyka, chemia, biologia) 
 

 Indywidualne Zajęcia z 2 os. Zajęcia z 3 lub więcej os. 

Płatność za pojedyncze 
zajęcia 

70 zł 50 zł / os. 40 zł / os. 

Przedpłata za pakiet 4 godzin 260 zł (65zł/h) - - 

 
 
 
 
KOREPETYCJE ON-LINE (60 min; język polski, matematyka, język angielski, fizyka, chemia, biologia) 
 

 Indywidualne Zajęcia z 2 os. Zajęcia z 3 lub więcej os. 

Płatność za pojedyncze 
zajęcia 

65 zł 45 zł / os. 35 zł / os. 

Przedpłata za pakiet 4 godzin 236 zł (59zł/h) - - 

 


