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Bezpłatne zajęcia
dla uczniów szkół średnich
przygotowujących się do 
egzaminu maturalnego

z biologii



Stowarzyszenie Młodych 
Naukowców od 2013 roku 
prowadzi bezpłatne zajęcia 
dla maturzystów. Dzięki 
naszym kursom uczniowie 
mogli lepiej przygotować 
się do egzaminu a tym 
samym zwiększyć swoje 
szanse w rekrutacji na 
wymarzone studia. 



Zajęcia prowadzone są przez 
doświadczonych nauczycieli 
posiadających przygotowanie 
pedagogiczne oraz uprawnienia do 
nauczania danego przedmiotu. 
Uczestnictwo w zajęciach zapewnia 
wysoki poziom zdobytej wiedzy oraz 
kontakt z doświadczonymi 
naukowcami.



Obecność na zajęciach kursanta jest 
obowiązkowa.
Rejestracja uczestnictwa w kursie 
następuje przez wypełnienie formularza.   

Zajęcia obejmują
14 spotkań, z których każde  
będzie trwało ok. 100 min 
(łącznie ok. 27 godzin 
zajęć). 



Obowiązki kursanta

• Zachęcamy aby kursanci posiadali notatnik i długopis do 
robienia notatek z zajęć.

• Podręcznik do biologii (obojętnie jakiego wydawcy) będzie 
mile widziany i pomoże we wspólnej nauce. 

• Kursant powinien zachowywać się na zajęciach w taki 
sposób aby nie przeszkadzać kolegom i prowadzącemu.

• Spóźnianie się na zajęcia rozprasza grupę, dlatego zadbaj by 
zawsze być punktualnym.

Prowadzący może wykreślić kursanta z zajęć w przypadku 
uciążliwego zachowania lub nie stosowania się do zaleceń 
prowadzącego. 



Prawa kursanta

• Kursant ma prawo zadawać pytania i oczekiwać 
na nie odpowiedzi. 

• Kursant ma prawo opuścić zajęcia w każdej 
chwili bez podania powodu jednak z 
zachowaniem ciszy i nie przeszkadzając innym 
uczestnikom i prowadzącemu.

• Kursant ma prawo bez żadnych konsekwencji 
zrezygnować z udziału w kursie (rezygnacja 
powinna mieć charakter pisemny). 
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• Absolwent studiów magisterskich na kierunku biologia. 
Posiada uprawnienia pedagogiczne do nauczania biologii     
w szkole. 

• Ukończył studia doktoranckie w Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Lublinie. W tym czasie prowadził zajęcia ze 
studentami z biochemii, toksykologii żywności, chemii 
fizjologicznej i ksenobiotyków. 

Prowadzący zajęcia 
z biologii

Ukończył również studia z zakresu Analityki laboratoryjnej w 
ochronie środowiska oraz Psychodietetyki. Wykładowca 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obecnie zajmujący się popularyzacją 
nauki oraz badaniami na temat zaburzeń odżywiania. Fan górskich 
wędrówek, książek i miłośnik psów. 



Program kursu i terminy zajęć



Numer zajęć Termin zajęć Temat

1 9.11.2018 Informacje organizacyjne. Test diagnostyczny. Składniki budujące organizmy żywe. 

2 16.11.2018 Budowa i funkcjonowanie komórki roślinnej i zwierzęcej.

3 30.11.2018 Metabolizm komórki

4 14.12.2018 Klasyfikacja organizmów. Bakterie. 

5 11.01.2019 Wirusy. Protisty. Grzyby. 

6 18.01.2019 Budowa i funkcja tkanek i organów roślinnych.

7 31.01.2019 Mszaki. Paprotniki. Nagozalążkowe i okrytozalążkowe. Wybrane zagadnienia.

8 8.02.2019 Rozmnażanie roślin. Wybrane zagadnienia z fizjologii roślin.

9 22.02.2019 Tkanki zwierzęce. 

10 1.03.2018 Skóra – budowa i funkcja.



Numer zajęć Termin zajęć Temat

11 15.03.2019 Aparat ruchu. Układ nerwowy i dokrewny.

12 29.03.2018 Układ krwionośny, limfatyczny, oddechowy. 

13 12.04.2019 Odżywianie. 

14 19.04.2019 Odporność. Rozmnażanie i rozwój człowieka. Zakończenie kursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu kursu. Informację o zmianie terminów zajęć
będą podawane na portalu społecznościowym organizatora (www.facebook.com/smnorg/).
Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne. Organizator dopuszcza 30% nieobecności na zajęciach. Kursanci,
którzy przekroczą limit nieobecności zobowiązani są do pokrycia kosztu uczestnictwa w kursie w kwocie
300 zł. Uczestnik, może zrezygnować z udziału w kursie, składając pisemną rezygnację (wtedy liczba
nieobecności będzie obliczana na dzień wpłynięcia rezygnacji do Organizatora). Szczegóły: Umowa
uczestnictwa w bezpłatnym kursie „TRENING PRZED MATURĄ”.

http://www.facebook.com/smnorg/


Jak zapisać się na zajęcia?

• Udział w wydarzeniu należy zgłosić za pośrednictwem strony:
https://docs.google.com/forms/d/1GX17kDCXyIQiPYR13_rHuV0lrsS-
e_Ss_MXBoFtg_C0/edit

• Otrzymasz od nas potwierdzenie przyjęcia do grupy w wiadomości e-
mail. 

• Po zarejestrowaniu się prosimy o pobranie ze strony
www.naukowcy.org.pl UMOWY UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYM KURSIE. 
Umowę należy wypełnić drukowanymi literami. Wypełnioną i podpisaną
umowę Uczestnik dostarcza na pierwsze zajęcia w dwóch egzemplarzach. 

• W przypadku, gdy Uczestnik nie ukończył 18 roku życia umowę
podpisuje OPIEKUN PRAWNY. Niedostarczenie umowy, lub dostarczenie
umowy niewłaściwie wypełnionej uznaje się za rezygnację z udziału w 
kursie. Przed dokonaniem rejestracji prosimy o zapoznanie się z umową 
uczestnictwa w kursie. 

https://docs.google.com/forms/d/1GX17kDCXyIQiPYR13_rHuV0lrsS-e_Ss_MXBoFtg_C0/edit
http://www.naukowcy.org.pl/


Lokalizacja zajęć:
Sala szkoleniowa Stowarzyszenia Młodych Naukowców

al. Racławickie 24



Stowarzyszenie może organizować bezpłatne kursy dla 
maturzystów dzięki 1% podatku przekazanemu przez 

darczyńców. Prosimy o wsparcie naszej organizacji 
w najbliższym okresie rozliczeniowym. 

www.naukowcy.org.pl





Bądź na bieżąco!!! 
www.facebook.com/smnorg/
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