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Ceny korepetycji z matematyki, biologii, fizyki, chemii, j. polskiego, j. 

angielskiego, informatyki (za 60 min.) 

Zajęcia indywidualne-75 zł 

Zajęcia z 2 osobami-60 zł 

Zajęcia z 3 osobami-50 zł 

Zajęcia z 4 osobami-40 zł 

 

Przygotowanie do Matury i Egzaminu 8-klasisty 

Zajęcia w grupach od 5 do 8 osób-50 zł za 90 min. 

(Płatne za cały miesiąc z góry na pierwszych zajęciach w danym 

miesiącu lub przelewem przed pierwszymi zajęciami w danym 

miesiącu) 

W grupach poniżej 5 osób ceny obowiązują jak w przypadku 

korepetycji. 
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Galileusz Junior 

• Zajęcia doświadczalne (chemia, fizyka, biologia)dla dzieci w 

wieku od 4 do 12 lat 

Zajęcia w grupach 3- 5/6 osób-40 zł za 60 min./2 osoby-45 zł 

 
• Nauka programowania (tworzenia prostych gier 2D i 3D)dla 

dzieci w wieku od 6 do 14 lat 

Zajęcia w grupach 3-5/6 osób-40 zł za 60 min./2 osoby-45 zł 

 
• Warsztaty matematyczne dla dzieci uzdolnionych w tym 

kierunku i chcących rozwijać zdolności matematyczne lub 

przygotować się do konkursu lub olimpiady 

Zajęcia w grupach 3-5/6 osób-40 zł/2 osoby-45 zł 

 
• Zajęcia plastyczno-artystyczne dla dzieci w wieku 4-12 lat 

Zajęcia w grupach 3-5/6 osób-40 zł za 60 min. 

 
• Zajęcia rozwijające dla dzieci w wieku 5-6 lat chcących się 

przygotować do 1 klasy 

Zajęcia indywidualne-70 zł za 60 min./2-3 osoby 50 zł 

 
• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci w wieku 6-12 lat 

które mają problemy z dysleksją, dysgrafią itp. 

Zajęcia indywidualne-70 zł za 60 min./2 osoby 50 zł 
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