
 

OFERTA SZKOLEŃ - STYCZEŃ 2021 

 
 

 

Uczymy (się) REALNIE, LEGALNIE, ZDALNIE  
 

Temat 

 

Termin Forma Miejsce Adresat Prowadzący 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych dotyczące 

egzaminu maturalnego z matematyki w roku szkolnym 

2020/2021. 

Liczba godzin: 2 

18.01.2021 

 

godz.14.30 

webinarium 

-część 

warsztatowa 

on-line 

(zapisz się) 

Nauczyciele 

matematyki z liceów. 

 

Piotr Darmas 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych dotyczących 

egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku 2021. 

                                                                      Liczba godzin: 2 

18.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 

(zapisz się) 

Nauczyciele języka 

niemieckiego. 

Renata 

Leszczyńska 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych dotyczące 

egzaminu maturalnego z matematyki w roku szkolnym 

2020/2021. 

Liczba godzin: 2 

19.01.2021 

 

godz.14.30 

webinarium 

-część 

ćwiczeniowa 

on-line 

(zapisz się) 

Nauczyciele 

matematyki z liceów. 

 

Piotr Darmas 

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym  

z języka angielskiego w roku 2021. 

 

Liczba godzin: 2 

19.01.2021 

 

godz. 17.00 

webinarium on-line 

(zapisz się) 

Nauczyciele języka 

angielskiego. 

Monika Podsiadło 

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z matematyki w 2021 r. 

 

Liczba godzin: 3 

19.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 

(zapisz się) 

Nauczyciele 

matematyki szkół 

podstawowych.  

Agnieszka 

Stępień 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie 

maturalnym z biologii. 

 

Liczba godzin: 3 

20.01.2021 

 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 

(zapisz się) 

Nauczyciele biologii. Ewelina Dębicka 

Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego w 

2021r. – UWAGA! ZMIANA DATY! 

 

Liczba godzin: 2 

20.01.2021 

28.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 

(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele. 

Agnieszka 

Kozakiewicz 
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Egzamin ósmoklasisty 2021 - Język polski. 

 

Liczba godzin:3  

20.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 

(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele. 

Małgorzata 

Boruta 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych dotyczących 

egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021. 

 

Liczba godzin: 3 

21.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 

(zapisz się) 

Nauczyciele języka 

niemieckiego. 

Renata 

Leszczyńska 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie 

maturalnym z informatyki. 

Liczba godzin: 2 

21.01.2021 

 

godz.16.30 

webinarium on-line 

(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele 

informatyki. 

Monika Pskit 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych dotyczące 

egzaminu maturalnego z matematyki w roku szkolnym 

2020/2021. 

                                                                         Liczba godzin: 2 

25.01.2021 

 

godz.14.30 

webinarium 

-część 

warsztatowa 

on-line 

(zapisz się) 

Nauczyciele 

matematyki z 

techników. 

 

Piotr Darmas 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych dotyczących 

egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku 2021. 

 

Liczba godzin: 2 

25.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 

(zapisz się) 

Nauczyciele języka 

niemieckiego. 

Renata 

Leszczyńska 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie 

maturalnym z wiedzy o społeczeństwie. 

 

 Liczba godzin: 3 

25.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 

(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele. 

Monika 

Skórnicka 

Egzamin ósmoklasisty 2021 - Język polski. 

 

Liczba godzin: 3 

25.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 

(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele. 

Małgorzata 

Boruta 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych dotyczące 

egzaminu maturalnego z matematyki w roku szkolnym 

2020/2021. 

Liczba godzin: 2 

26.01.2021 

 

godz.14.30 

webinarium 

-część 

ćwiczeniowa 

on-line 

(zapisz się) 

Nauczyciele 

matematyki z 

techników. 

 

Piotr Darmas 

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty  

z języka angielskiego w roku 2021. 

Liczba godzin: 2 

26.01.2021 

 

godz. 17.00 

webinarium on-line 

(zapisz się) 

Nauczyciele języka 

angielskiego. 

Monika Podsiadło 

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z matematyki w 2021 r. 

 

Liczba godzin: 3 

26.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 

(zapisz się) 

Nauczyciele 

matematyki szkół 

podstawowych.  

Agnieszka 

Stępień 
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Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie 

maturalnym z biologii. 

Liczba godzin: 3 

27.01.2021 

 

godz. 15.00 

webinarium on-line 

(zapisz się) 

Nauczyciele biologii. Ewelina Dębicka 

Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego w 

2021r. UWAGA! ZMIANA DATY! 

 

Liczba godzin: 2 

27.01.2021 

28.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 

(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele. 

Agnieszka 

Kozakiewicz 

Egzamin ósmoklasisty z historii. 

 

Liczba godzin: 2 

27.01.2021 

 

godz. 16.30 

webinarium on-line 

(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele. 

Agnieszka 

Rdzanek 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych dotyczących 

egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021. 

 

Liczba godzin: 3 

28.01.2021 

 

godz. 16.00 

webinarium on-line 

(zapisz się) 

Nauczyciele języka 

niemieckiego. 

Renata 

Leszczyńska 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie 

maturalnym z informatyki. 

Liczba godzin: 2 

28.01.2021 

 

godz.16.30 

webinarium on-line 

(zapisz się) 

Zainteresowani 

nauczyciele 

informatyki. 

Monika Pskit 
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