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Chcesz dołączyć do GANGU Matura Chemia, ale nie wiesz od 
czego zacząć? 


Specjalnie dla Ciebie przygotowałam ten krótki przewodnik! 


Obiecuję, że zrobię wszystko, aby pomóc Ci jak najlepiej 
przygotować się do matury z chemii! 


Przecież właśnie taki jest NASZ WSPÓLNY CEL!  
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KURSY WAKACYJNE 2021 
Przygotowałam dla Was propozycje dwóch kursów wakacyjnych 

online! 
 

1) „Chemia przed pierwszym dzwonkiem - od podstaw” 

Podczas tego kursu omówimy podstawowe informacje dotyczące chemii nieorganicznej, 
organicznej oraz obliczeń. Nauczymy się także rozwiązywać proste zadania maturalne. 


2) „Chemia przed pierwszym dzwonkiem - mam już podstawy”. 
Podczas tego kursu przypomnimy sobie najważniejsze informacje dotyczące chemii 

nieorganicznej, organicznej oraz obliczeń. Tempo pracy będzie nieco szybsze. Będziemy 
rozwiązywać wspólnie zarówno proste zadania maturalne, jak i te nieco trudniejsze.


„Kiedy będą odbywały się zajęcia? Jakie będą tematy 
poszczególnych zajęć?” 

1) „Chemia przed pierwszym dzwonkiem - od podstaw” - zajęcia na platformie Zoom w 
godzinach 9:00 - 11:10 (w tym 10-minutowa przerwa) 

DATA TEMAT ZAJĘĆ

5 lipca 2021 (poniedziałek) 
układ okresowy, budowa atomu, tworzenie 

cząsteczek

7 lipca 2021 (środa) 
chemia nieorganiczna (tlenki, wodorotlenki, 

kwasy, sole)

9 lipca 2021 (piątek) stopnie utlenienia i reakcje redoks 

12 lipca 2021 (poniedziałek)
wstęp do obliczeń w chemii - pojęcie mola, 

stechiometria

14 lipca 2021 (środa) 
chemia roztworów - stężenie procentowe, 

molowe i gęstość

19 lipca 2021 (poniedziałek) chemia organiczna - węglowodory 

21 lipca 2021 (środa)
chemia organiczna - wprowadzenie do 

alkoholi, fenoli, związków karbonylowych i 
kwasów karboksylowych 

23 lipca 2021 (piątek)  stopień i stała dysocjacji 
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2) „Chemia przed pierwszym dzwonkiem - mam już podstawy” - zajęcia na platformie Zoom 
w godzinach 9:00 - 11:10 (w tym 10-minutowa przerwa) 

 
Po zajęciach na żywo macie nieograniczony czas na zadawanie pytań! 


„Jaka jest cena kursu? Co otrzymuję?” 

Cena kursu przy zakupie do końca maja 2021 r. to 299 zł, a od 1 czerwca 2021 r. 320 zł,  

obejmuje ona 8 dwugodzinnych zajęć na żywo  
ORAZ 

- możliwość zadawania pytań po każdej lekcji (zależy mi na tym, abyście WSZYSCY WSZYSTKO 
zrozumieli)


- dostęp do nagrań z zajęć (aż do majowej matury 2022)


- dostęp do prezentacji z każdych zajęć w formacie pdf (możliwość wydrukowania materiałów)


- krótkie quizy na platformie lub zadania w formacie pdf wraz z odpowiedziami, które będą 
dołączone do każdych zajęć - tak, abyście po KAŻDEJ lekcji mogli utrwalić wiedzę 


DATA TEMAT ZAJĘĆ

6 lipca 2021 (wtorek) 
układ okresowy, budowa atomu, tworzenie 

cząsteczek

8 lipca 2021 (czwartek) 
chemia nieorganiczna (tlenki, wodorotlenki, 

kwasy, sole)

10 lipca 2021 (sobota)
jak rozwiązywać zadania obliczeniowe - 

stechiometria 

13 lipca 2021 (wtorek)
chemia roztworów - stężenia roztworów i 

hydraty 

15 lipca 2021 (czwartek) chemia organiczna - węglowodory

20 lipca 2021 (wtorek) 
chemia organiczna - alkohole, fenole, 

związki karbonylowe, kwasy karboksylowe 
i estry

22 lipca 2021 (czwartek) szybkość reakcji i stan równowagi 

24 lipca 2021 (sobota) stopień, stała dysocjacji i pH 
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„Czy istnieje możliwość wykupienia pojedynczych zajęć z kursu 
wakacyjnego?” 

Nie ma możliwości wykupienia pojedynczych lekcji z kursu wakacyjnego. 
 

 Jeśli chcesz w wakacje przerobić dokładnie konkretny dział/temat/tematy, a nie chcesz brać 
udziału w całym kursie wakacyjnym, to zachęcam Cię do skorzystania z nagrań z zajęć z kursu 

całorocznego 2020/2021, które znajdziesz na stronie www.maturachemia.com w zakładce 
„Pojedyncze zajęcia” i „Pakiety zajęć”. 


Po zakupie otrzymujesz do nich dostęp na 365 dni.  

W ramach każdych zajęć (zarówno zakupionych w pakietach, jak i pojedynczo) otrzymujesz 
dostęp do nagrań z zajęć (2 godziny), prezentacji w formacie pdf, notatek, quizu lub quizów na 

platformie, zadań maturalnych oraz odpowiedzi do zadań maturalnych. 


„Nie wiem, który kurs wakacyjny wybrać” 
 
 

1) „Chemia przed pierwszym dzwonkiem - od podstaw” 

- dla osób, które maturę piszą w roku 2023 lub później


- dla osób, które piszą maturę w roku 2022 i czują, że brakuje im podstawowej wiedzy chemicznej 
ze szkoły


- dla osób, które piszą maturę w roku 2022 i chcą w wolniejszym tempie przypomnieć sobie 
podstawową wiedzę chemiczną potrzebną do napisania matury z chemii


- dla osób, które przygotowują się do matury z chemii po kilku latach od ukończenia szkoły 
średniej


2) „Chemia przed pierwszym dzwonkiem - mam już podstawy” 

- dla osób, które czują, że mają już jakieś podstawy wiedzy chemicznej, ale chciałyby 
uporządkować te informacje w głowie 


- dla osób, które chciałyby nauczyć się wykorzystywać posiadaną już wiedzę do rozwiązywania 
zadań maturalnych 


- dla osób poprawiających maturę z chemii 


UWAGA!  

Po pierwszych zajęciach (do godziny 19:00 dnia 6.07.2021) będziesz miał/a możliwość 
bezpłatnej wymiany kursu „Chemia przed pierwszym dzwonkiem - od podstaw” na kurs 

„Chemia przed pierwszym dzwonkiem - mam już podstawy” (i na odwrót). 
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W tym celu prosiłabym o maila na adres kontakt@maturachemia.com. 

 

Ze względów organizacyjnych będziemy uwzględniać tylko maile z prośbami o przeniesienie, 
które dotrą do nas do godziny 19:00 dnia 6.07.2021.


„Kiedy ruszają zapisy?” 
Zapisy na zajęcia już ruszyły. Zerknijcie na stronę www.maturachemia.com.


KURS CAŁOROCZNY 2021/2022 
W tym momencie na stronie www.maturachemia.com możesz uzyskać dostęp do kursu 

całorocznego, który odbył się w roku szkolnym 2020/2021 (zakładki „Pakiety zajęć” i „Pojedyczne 
zajęcia”). Po zakupie uzyskujesz dostęp do zajęć na 365 dni. 


W ramach każdych zajęć (zarówno zakupionych w pakietach, jak i pojedynczo) otrzymujesz 
dostęp do nagrań z zajęć (2 godziny), prezentacji w formacie pdf, notatek, quizu lub quizów na 

platformie, zadań maturalnych oraz odpowiedzi do zadań maturalnych.


Kurs całoroczny 2021/2022 wystartuje na początku września 2021 r.  Będzie on tak naprawdę 
nową wersją kursu, który odbywał się w roku szkolnym 2020/2021. 


Jest to idealna opcja dla osób, które po udziale w kursie wakacyjnym będą chciały kontynuować 
ze mną dalsze przygotowania do matury. 


Zajęcia będą odbywały się online, na platformie Zoom. Do kursu będą dołączone liczne materiały, 
takie jak notatki, quizy i pakiety zadań. 
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