
1798zł/60 godz. lekcyjnych

Poziom biegłości 
językowej 

wg rady Europy

Oznaczenia 
poziomów 

w Katarinie
Ceny Kursów

stacjonarnych

Ceny Kursów
stacjonarnych

Ceny Kursów
online

Ceny Kursów
online

Tryb zajęć

A1
początkujący

A2
niższy 

średnio-zaawansowany

B1
średnio-zaawansowany

B2
wyższy

średnio-zaawansowany

C1
zaawansowany

G1
G2

G3
G4
G5
G6

M1
M2

M3
M4

100 zł zniżki do 31.08.2022r. 

2 razy w tyg. po 90 min:
w pon. i śr. lub wt. i czw. 

Zajęcia rozpoczynają się o godz.:
7:30; 9:15; 11:00; 12:45; 14:30; 
16:15; 18:00; 19:45.

1 raz w tyg. po 180 min:
w piątki w godzinach:
8:30; 12:30; 17:30.

1 raz w tyg. po 180 min:
w soboty w godzinach: 
9:00; 12:30.

Nazwa kursów Tryb zajęć

1798 zł/60 godz.
lekcyjnych

1798 zł/60 godz.
lekcyjnych

1798 zł/60 godz.
lekcyjnych

1798 zł/60 godz.
lekcyjnych

Jak w kursach standardowych

1 raz w tygodniu: 3 x 45 min 
w pt. o 16:30 lub sob. 
w godzinach: 10:00; 12:30

Kursy przygotowujące do egzaminów wg 
europejskiego systemu TELC na poziomach B1 i B2 
oraz do egzaminów Goethe Zertifikat na wszystkich 
poziomach

Kursy przygotowujące do zdania matury na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym

Istnieje możliwość utworzenia specjalnej grupy zamkniętej, stricte 
dostosowanej do potrzeb zapisujących się lub w określonym 
przedziale wiekowym. Program oraz ilość godzin do ustalenia.

•   Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
•   Podręczniki nie są wliczone w cenę kursu.

Cennik
Cennik zajęć grupowych standardowych w grupach od 4 do 6 osób w Katarinie

Cennik zajęć grupowych specjalistycznych w grupach od 4 do 6 osób w Katarinie

Cennik zajęć w systemie elastycznym w Katarinie stacjonarnie i online

Kurs biznesowy

Kurs dla 1 osoby
60 min.

90 min.

60 min.

90 min.
Kurs dla 2 osób

Nazwa kursów Tryb zajęć

125 zł

165 zł

135 zł

175 zł

Cena zajęć pojedynczych

120 zł

 155 zł

130 zł

170 zł

Cena zajęć w pakiecie
(od 5 spotkań)

•   Zniżka studencka - 5%
          

stacjonarnie i online

998zł/30 godz.
zegarowych

2 razy w tyg. po 60min:
w pon. i śr. lub wt. i czw.
Zajęcia w godzinach:
15:00-16:00 lub 16:00-17:00 

1 raz w tygodniu po 120min:
w piątki w godzinach:
15:00-17:00 

1 raz w tygodniu po 120min:
w soboty w godzinach:
10:00-12:00 lub 12:30-14:30

Kursy dla dzieci 
grupy dzielone są wiekowo: 7-10 lat, 11-13 lat 

ul. Batorego 39
przy Metrze Pole Mokotowskie

tel. 22 498 34 58
biuro@katarina.edu.pl

(obowiązuje od 28.12.2021r.) 


