
 

 

 

 

 

 
KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU 8 KLASY (więcej o naszych kursach tutaj) 

Rodzaj kursu 
Cena średnia 
za miesiąc*) 

To ważne! 

   STANDARDOWY 280 
kurs trwa od połowy września do połowy maja, 
1 spotkanie w tygodniu po 2 godziny 

   INTENSYWNY 335 
kurs trwa od początku stycznia do połowy maja,  
1 spotkanie w tygodniu po 2,5 godziny 

   FERYJNY    980**) kurs trwa 5 dni po 4 godziny dziennie 

   ĆWICZENIA NA ARKUSZACH 335 
kurs trwa od połowy marca do połowy maja,  
1 spotkanie w tygodniu po 2,5 godziny 

*) koszt kursu w danym miesiącu zależy od liczby zajęć 
**) koszt za cały kurs 

 
KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY (więcej o naszych kursach tutaj) 

Rodzaj kursu Poziom kursu 
Cena średnia 
za miesiąc*) 

To ważne! 

   STANDARDOWY 
podstawa 390 kurs trwa od połowy września do końca kwietnia,  

1 spotkanie w tygodniu po 2 godziny rozszerzenie 435 

   INTENSYWNY podstawa 450 

kurs z matematyki trwa od stycznia do końca kwietnia,  
1 spotkanie w tygodniu po 2,5 godziny, z języka polskiego 
od lutego do końca kwietnia 1 raz w tygodniu po 3 
godziny 

   ĆWICZENIA NA ARKUSZACH podstawa 525 7 spotkań po 2,5 godziny 

   EKSPRES MATEMATYCZNY podstawa 480 
4 spotkania w kwietniu i maju po 4 godziny, łącznie  
16 godzin 

   EKSPRES Z POLSKIEGO podstawa 480 
4 spotkania w kwietniu i maju po 4 godziny, łącznie  
16 godzin 

   ROZPRAWKA MATURALNA podstawa    720**) 4 spotkania po 3 godziny w kwietniu, łącznie 12 godzin 

   MATURA USTNA Z  
   ANGIELSKIEGO KONWERSACJE 

podstawa 
rozszerzenie 

394 15 spotkań po 3 godziny, w 2 edycjach 

*) koszt kursu w danym miesiącu zależy od liczby zajęć 
**) koszt za cały kurs 

 

KURSY SZKOŁA PODSTAWOWA**) (więcej o naszych kursach tutaj) 

Rodzaj kursu 
Cena średnia  
za miesiąc*) 

To ważne! 

   MATEMATYCZNY 280 
dla 6 i 7 klas, kurs trwa od połowy września do połowy 
czerwca, 1 spotkanie w tygodniu po 2 godziny 

   CHEMICZNY 280 
dla 7 i 8 klas, kurs trwa od połowy września do początku 
czerwca, 1 spotkanie w tygodniu po 2 godziny 

   FIZYCZNY 280 
dla 7 i 8 klas, kurs trwa od połowy września do początku 
czerwca, 1 spotkanie w tygodniu po 2 godziny 

   ANGIELSKI A2, B1, B2 280 
dla 6 i 7 klas, kurs trwa od połowy września do połowy 
czerwca, 1 spotkanie w tygodniu po 2 godziny 

   PISZ GENIUSZU W GALILEUSZU 
250 

dla 7 klas w 2 edycjach w roku, 5 spotkań po 2 godziny  
1 raz w tygodniu 

335 
dla 8 klas w 2 edycjach w roku, 10 spotkań po 2 godziny  
1 raz w tygodniu 

   LEKTUR’LOVE’NIK   500**) 
dla 8 klas w 2 edycjach w roku, cena za cały warsztat, 5 
spotkań po 2 godziny 1 raz w tygodniu 

   CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 400 
dla 7 i 8 klas w 2 edycjach w roku, 8 spotkań po 2 godziny 
1 raz w tygodniu 

   ZADANIA OTWARTE NA 
EGZAMINACH 

300 dla 7 i 8 klas, 5 spotkań po 2 godziny 1 raz w tygodniu 

   PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH 300 dla klas 6 i 8, 8 spotkań po 1,5 godziny 

*) koszt kursu w danym miesiącu zależy od liczby zajęć 
**) koszt za cały kurs 
W przypadku zainteresowania jesteśmy gotowi uruchomić warsztaty z innych przedmiotów 

 
 

NASZ CENNIK 2022/2023 
ŁOMIANKI 

536 00 91 41   lomianki@galileusz.com.pl 
 

https://www.galileusz.com.pl/lomianki/kurs-sprawdzian-8-klasa.html
https://www.galileusz.com.pl/lomianki/kurs-maturalny.html
https://www.galileusz.com.pl/lomianki/pozostale-zajecia.html


 

 

KOREPETYCJE INDYWIDUALNE I GRUPOWE (więcej o korepetycjach tutaj) 

Poziom 
Cena za 1 osobę za 60 minut 

indywidualne 2 osoby 3-4 osoby 5-6 osób 

   SZKOŁA PODSTAWOWA 95 75 65 55 

   SZKOŁA ŚREDNIA PODSTAWA 105 85 75 60 

   SZKOŁA ŚREDNIA ROZSZERZENIE 120 100 85 65 

 

 

KURSY SZYBKIEGO CZYTANIA I EFEKTYWNEJ NAUKI (więcej o kursach tutaj i tutaj) 

Rodzaj kursu 
Cena za 1 osobę za pełen kurs 

Liczba osób Cena regularna To ważne! 

   SZYBKIE CZYTANIE i TECHNIKI  
   ZAPAMIĘTYWANIA 

1 2 000 

kurs trwa 6 tygodni, 2 spotkania w tygodniu  
po 1,5 godz. 2-3 1 600 

4-6 1 200 

   EFEKTYWNA NAUKA,  
   CZYLI UCZYMY, JAK SIĘ UCZYĆ 

1 2 200 

kurs trwa 6 tygodni, 2 spotkania w tygodniu  
po 1,5 godz. 2-3 1 800 

4-6 1 400 

 
 
DORADZTWO ZAWODOWE (więcej o zajęciach tutaj) 

Rodzaj zajęć Cena regularna To ważne! 

   DORADZTWO ZAWODOWE  

370 2 indywidualne spotkania po 1 godz. 

300 2 spotkania po 1,5 godz. w grupie 2 osób 

270 2 spotkania po 1,5 godz. w grupie 4 osób  

 

 
RABATY! RABATY! 

Rodzaj zniżki 2 kurs 3 i kolejny kurs 

   KURSY I WARSZTATY 5% 10% 

   JEDNORAZOWY RABAT  

   DLA FANÓW NASZEGO FB 
20 zł 

   JEDNORAZOWY BON RODZINNY 

   ZA 2 I KOLEJNE DZIECKO 
50 zł 

   KARTA DUŻEJ RODZINY*) 
10%  

na wszystkie kursy przygotowujące do egzaminów 8 klasy oraz matury 

*) zniżka dotycząca Karty Dużej Rodziny nie sumuje się z rabatami na kursy i warsztaty 

https://www.galileusz.com.pl/lomianki/korepetycje.html
https://kursylomianki.pl/szybkie-czytanie-i-zapamietywanie/
https://kursylomianki.pl/efektywna-nauka/
https://www.galileusz.com.pl/lomianki/pozostale-zajecia.html


 

 

 

   SPOSÓB PŁATNOŚCI 

• za pomocą platformy płatniczej TPAY dostępnej po dokonaniu  
rejestracji on-line na naszej stronie oraz linków do płatności wysyłanych 
na wskazany podczas rejestracji adres e-mail 

• przelewem na konto MASTER EDU nr  
85 1940 1076 3235 8162 0000 0000 w tytule wpisując imię i nazwisko 
Dziecka,  

• kartą w siedzibie placówki MASTER EDU 

   STREFA KOMFORTU 

Każdy z Uczestników naszych zajęć nie zazna pragnienia ani głodu,  
ciepłe i zimne napoje oraz przekąski uprzyjemnią nie tylko przerwy  
czy oczekiwanie na zajęcia 
 
Nauczycieli i wykładowców dobieramy z najwyższą starannością  
z uwzględnieniem ich umiejętności, osobowości oraz pasji pracy z Dziećmi 
i Młodzieżą 

 
  

   ZAJĘCIA SZYTE NA MIARĘ 
Jeżeli nie znalazłaś/eś w naszej propozycji szukanych zajęć edukacyjnych, 
chętnie przygotujemy kurs lub inną formę zajęć wedle Twoich indywidualnych 
potrzeb 

 

✓ Kursy i warsztaty uruchamiamy przy minimalnej liczbie 5 Uczestników 

✓ Przy płatnościach za kursy/warsztaty/zajęcia grupowe opłacasz wszystkie zajęcia niezależnie od 

uczestnictwa 

✓ Opłaty za korepetycje indywidualne czy w grupach oraz kursy i warsztaty opłacaj najpóźniej w dniu 

zajęć 

✓ Spóźnienie na zajęcia nie uprawnia Cię do rabatu 

✓ W miarę możliwości zajęcia mogą być przedłużone przez Nauczyciela 

✓ Nieobecności na zajęciach indywidualnych zgłaszaj w dniu co najmniej poprzedzającym dzień 

zajęć, brak powiadomienia skutkuje naliczeniem opłaty tak jakby Dziecko uczestniczyło w lekcji 

✓ W przypadku braku powiadomienia o nieobecności na zajęciach mamy prawo zagospodarowania 

terminu przez innego Uczestnika 

✓ Gdyby pojawiły się zaległości płatnicze poinformujemy Cię o tym drogą elektroniczną na wskazany 

adres e-mail lub/oraz sms-em na wskazany nr telefonu; w przypadku notorycznego nieregulowania 

płatności możemy odmówić Dziecku udziału w zajęciach 

 

Pełny Regulamin Master Edu Galileusz Łomianki znajdziesz tutaj 

https://www.galileusz.com.pl/lomianki/zapisy.html
https://www.galileusz.com.pl/lomianki/pliki/regulamin.pdf?rand=1629842207

