
 

CENNIK – WARSZAWA BIAŁOŁĘKA 

ROK SZKOLNY 2022 / 2023 
 
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 

1645 zł 
(Płatne do 5.10.2022) 

2 x 822 zł 
(Płatne do:  
I. 5.10.2022 

II. 5.01.2023) 

7 x 235 zł 
(Płatne do 5 dnia 

każdego miesiąca od 
października do 

kwietnia) 

- 100 zł za rejestrację 
na kurs przed 

15.08.2022 
 

- 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 

2310 zł 
(Płatne do 5.10.2022) 

2 x 1155 zł 
(Płatne do:  
I. 5.10.2022 

II. 5.01.2023) 

7 x 330 zł 
(Płatne do 5 dnia 

każdego miesiąca od 
października do 

kwietnia) 

* zniżkę otrzymuje każda z zapisanych osób 



PRZYSPIESZONE 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  
-  

56h zajęć (75h lekcyjnych) 
w tym 6h matur 

1645 zł 
(Płatne do 5.11.2022) 

2 x 822 zł 
(Płatne do:  
I. 5.11.2022 

II. 5.02.2023) 

6 x 275 zł 
(Płatne do 5 dnia 

każdego miesiąca od 
listopada do kwietnia) 

- 100 zł na drugi kurs 
 

- 100 zł za rejestrację 
min. dwóch osób* 

* zniżkę otrzymuje każda z zapisanych osób 
 
SEMESTRALNE KURSY MATURALNE (matematyka poziom podstawowy, język polski poziom podstawowy) 
 

 Płatność jednorazowa 
 

Płatności ratalne - miesięczne Rabaty 

 

Poziom podstawowy 
- matematyka, język polski 

24h zegarowe zajęć 
(32h lekcyjne) 

 

 
 

960 zł 
(Płatne do 5.02.2023) 

 

3 x 320 zł 
(Płatne do 5 dnia lutego, marca 

i kwietnia) 
 

 
- 80 zł na drugi kurs 

 
- 80 zł za rejestrację min. 

dwóch osób* 
 

* 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) 

1505 zł 
(Płatne do 5.10.2022) 

2 x 752 zł 
(Płatne do:  
I. 5.10.2022 

II. 5.01.2023) 

7 x 215 zł 
(Płatne do 5 dnia 

każdego miesiąca od 
października do 

kwietnia) 

- 100 zł za rejestrację 
na kurs przed 

31.07.2022 
 

- 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) 

1295 zł 
(Płatne do 5.10.2022) 

2 x 647 zł 
(Płatne do:  
I. 5.10.2022 

II. 5.01.2023) 

7 x 185 zł 
(Płatne do 5 dnia 

każdego miesiąca od 
października do 

kwietnia) 

- 100 zł za rejestrację 
na kurs przed 

31.07.2022 
 

- 100 zł na drugi i 
trzeci kurs 

 
- 100 zł za rejestrację 

min. dwóch osób* 

* zniżkę otrzymuje każda z zapisanych osób 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZYSPIESZONE 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) 

1505 zł 
(Płatne do 5.11.2022) 

2 x 752 zł 
(Płatne do:  
I. 5.11.2022 

II. 5.02.2023) 

7 x 215 zł 
(Płatne do 5 dnia 

każdego miesiąca od 
listopada do maja) 

- 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 2023 
 

 Płatność jednorazowa Płatności ratalne – miesięczne Rabaty 

Przedmioty egzaminacyjne 
- matematyka, język polski, język 

angielski 
28h zajęć (37h lekcyjnych) 

720 zł 
(Płatne do 5.02.2023) 

 
 

 

3 x 240 zł 
(Płatne do 5 dnia każdego miesiąca 

od lutego do kwietnia) 

 
 

- 80 zł na drugi 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 lutym 2023 
 

 Płatność jednorazowa Rabaty 

Przedmioty egzaminacyjne 
- matematyka, język polski,  

język angielski 
15h zajęć (20h lekcyjnych) 

600zł 
(Płatne do 8.01.2023) 

 

- 50 zł na drugi i trzeci 
kurs, 

- 50 zł za rejestrację 
min. dwóch osób* 

 

 
 
 
 
 
 
 
ROCZNE KURSY SIÓDMOKLASISTY (matematyka, język polski) 
 

 
Płatność 

jednorazowa 
Płatności ratalne - 

semestralne 
Płatności ratalne - 

miesięczne 
Rabaty 

KURSY STACJONARNE 
- matematyka, język polski  
33h zajęć (44h lekcyjnych) 

1188 zł 
(Płatne do 5.10.2022) 

2 x 594 zł 
(Płatne do:  
I. 5.10.2022 

II. 5.01.2023) 

7 x 170 zł 
(Płatne do 5 dnia 

każdego miesiąca od 
października do 

kwietnia) 

- 100 zł za rejestrację 
na kurs przed 

31.07.2022 
 

- 100 zł na drugi kurs 
 

- 100 zł za rejestrację 
min. dwóch osób* 

* zniżkę otrzymuje każda z zapisanych osób 
 



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 

90 zł 60 zł / os. 50 zł / os. 

Przedpłata za pakiet 6 godzin 486 zł (81zł/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 

80 zł 50 zł / os. 40 zł / os. 

Przedpłata za pakiet 6 godzin 432 zł (72zł/h) - - 

 


