
Indeks w Kieszeni

Oferta przygotowań
czyli czym jest Indeks w Kieszeni, dlaczego warto 

przygotowywać się wspólnie z nami oraz plan, dzięki któremu 
perfekcyjnie opanujesz zagadnienia do egzaminu ósmoklasisty!
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Indeks w Kieszeni

Kim jesteśmy?
Indeks w Kieszeni to 
ogólnopolska inicjatywa 
edukacyjna skierowana do 
uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. 

Zajmujemy się kompleksowym 
przygotowaniem i wsparciem 
młodych, ambitnych ludzi, 
którym zależy na osiąganiu 
dobrych wyników w nauce.

Mając ponad 10-letnie 
doświadczenie na rynku 
edukacyjnym możemy 
poszczycić się wysoką 
skutecznością w 
przygotowywaniu m.in. do 
matur i egzaminów 
ósmoklasisty. 

Zajęcia oferujemy w formie 
kursów stacjonarnych, 
webinarowych oraz               
e-learningowych.
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Indeks w Kieszeni

Dlaczego Indeks w Kieszeni 
to dobry wybór?
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Indeks w Kieszeni

Nauka pod okiem doświadczonych 
dydaktyków
W skład naszego zespołu wchodzą 
studenci oraz absolwenci 
najlepszych uczelni w Polsce!
Łączy nas pasja do nauki oraz 
przekazywania wiedzy. Prowadzący 
Indeksu w Kieszeni posiadają bogate 
doświadczenie dydaktyczne i 
potrafią w efektywny i 
profesjonalny sposób tłumaczyć 
nawet najbardziej zawiłe 
zagadnienia. 
Ze względu na mniejszą różnicę 
wieku między kursantem a 
prowadzącym, uczniowi łatwiej jest 
prosić o dodatkową pomoc i z 
zaangażowaniem uczestniczyć w 
zajęciach.
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Indeks w Kieszeni

Twoja nauka jest dużo bardziej 
efektywna
Materiał niezbędny do przyswojenia 
przed egzaminem ósmoklasisty jest 
stosunkowo obszerny.

Właśnie dlatego na kursie w 
pierwszej kolejności skupiamy się na 
powtórzeniu podstaw i najbardziej 
prawdopodobnych do wystąpienia 
zagadnień. Później poszerzamy 
informacje o szczegóły.

Prezentacje i opracowania zawierają 
odpowiednie wskazówki i 
podkreślenia, które ułatwiają 
zapamiętywanie.
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Indeks w Kieszeni

Skupisz się wyłącznie na zdobywaniu 
wiedzy zamiast na szukaniu materiałów, 
książek
Nasze prezentacje to zbiór autorsko 
opracowanych informacji, 
niezbędnych z punktu widzenia 
przygotowań do egzaminu, których 
normalnie trzeba by szukać w 
podręcznikach, repetytoriach i 
zbiorach zadań.

Wszystko skupione w jednym 
miejscu, tak, by uczeń poświęcał 
swój czas wyłącznie na chłonięcie 
wiedzy, a nie samo jej poszukiwanie.

Nasi prowadzący znają dokładnie 
całą podstawę programową, dzięki 
czemu stworzyli kompleksowy i 
skuteczny plan nauki.
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Indeks w Kieszeni

Jak wygląda nauka z 
Indeksem w Kieszeni?
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Przygotowaliśmy dla Was dwa alternatywne modele nauki

Kurs grupowy + e-learning:
zajęcia stacjonarne lub webinarowe
+ indywidualny e-learning

Kurs grupowy: 
zajęcia stacjonarne lub webinarowe



Indeks w Kieszeni

Dogodna lokalizacja oraz wysoki 
standard sal zajęciowych
Spotkania odbywają się w jednej z 
naszych dwóch siedzib 
zlokalizowanych przy placu 
Politechniki. Bliskość stacji metra 
oraz pozostałych środków 
komunikacji miejskiej gwarantuje 
bezproblemowe dotarcie na zajęcia 
oraz powrót z nich.

Sale są wyposażone w duże 
telewizory plazmowe do 
wyświetlania prezentacji. Oprócz 
tego uczniowie mają dostęp do 
stanowiska z napojami i wodą 
przez cały czas przebywania w 
lokalu.
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KURS GRUPOWY: ZAJĘCIA STACJONARNE



Indeks w Kieszeni

Specjalistyczna platforma 
Clickmeeting

Oprogramowanie, z którego 
korzystamy do przeprowadzania 
naszych zajęć zdalnych pozwala na 
całkowite oddanie warunków 
występujących w sali zajęciowej.

Uczniowie w każdej chwili mogą 
zabrać głos, zadając pytanie lub 
włączając się do prowadzonego 
wykładu. Prowadzący z 
wykorzystaniem funkcjonalności 
tablicy i rozwiązują przykładowe 
zadania.
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KURS GRUPOWY: ZAJĘCIA WEBINAROWE



Indeks w Kieszeni

Zajęcia raz w tygodniu po 2 godziny 
lekcyjne
Proponowana przez nas 
częstotliwość nauki połączona z 
sumiennym odrabianiem prac 
domowych i powtórkami pozwala 
osiągnąć wysoki wynik na 
egzaminie.

Na zajęciach oprócz części 
wykładowej uczniowie otrzymują 
materiały dodatkowe materiały, 
takie jak: próbne arkusze, 
kartkówki, skrypty, czy karty pracy.

10

KURS GRUPOWY



Indeks w Kieszeni

Dostęp do grupy na facebooku

Do dyspozycji wszystkich uczniów 
dajemy zajęciową grupę na 
facebooku. 

Uczniowie otrzymują tam wersję 
cyfrową wszystkich zrealizowanych 
na zajęciach materiałów, jak również 
dodatkowe zadania domowe. 
Prowadzący z kolei zapowiadają 
każde spotkanie i przypominają o 
tym, co trzeba było przerobić przed 
spotkaniem.

Istnieje również możliwość 
zadawania tam pytań Prowadzącym, 
dotyczących zarówno zagadnień 
merytorycznych, jak i 
organizacyjnych. 
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KURS GRUPOWY



Indeks w Kieszeni

WSZYSTKIE KORZYŚCI ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORAZ: 
Dostęp do dedykowanej platformy e-learningowej

Platforma posiada szereg 
funkcjonalności, dzięki którym jest 
idealnym uzupełnieniem tradycyjnych 
zajęć grupowych!

Na uczniów czekają tam dodatkowe, 
nieprzerabiane w trakcie zajęć 
grupowych materiały teoretyczne oraz 
testy, wraz z możliwością 
wielokrotnego podchodzenia do ich 
rozwiązywania i monitorowania 
postępów w nauce.

Jest to również świetne rozwiązanie dla 
rodzica, który chciałby mieć kontrolę 
nad postępami ucznia w nauce.

Dostęp do platformy zostanie 
przyznany w listopadzie.
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KURS GRUPOWY + E-LEARNING



Indeks w Kieszeni

WSZYSTKIE KORZYŚCI ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORAZ: 
10 godzin dodatkowych materiałów video!

Na platformie zgromadzonych 
zostało również kilkanaście nagrań, 
których łączny czas trwania 
przekracza 10 godzin zegarowych.

Są to rozwiązania przykładowych 
zadań, tłumaczenia najtrudniejszych 
zagadnień, czy uzupełnienia do 
materiału realizowanego na kursie 
grupowym.

Uczeń może je odtwarzać dowolną 
liczbę razy, wraz z możliwością 
zadawania pytań do treści na nich 
przekazywanych.
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KURS GRUPOWY + E-LEARNING



Indeks w Kieszeni

CENNIK KURSU „EGZAMIN ÓSMOKLASISTY”  
2022/2023
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W cenie otrzymujesz:
Regularny udział w zajęciach grupowych (stacjonarnych lub webinarowych)
Komplet materiałów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty
Stałe wsparcie ze strony prowadzącego podczas całego procesu nauki

Kurs grupowy (stacjonarnie lub webinarowo)
42 godziny lekcyjne (21 spotkań) 1099 zł

Kurs grupowy + e-learning 1399 zł

Możliwość dodatkowych zajęć indywidualnych 80 zł/h



Indeks w Kieszeni

Dopytaj o dodatkowe zniżki przy zapisie!

Zniżkę można otrzymać między innymi za:
• Zaproszenie wszystkich znajomych do polubienia naszego fanpage’a na 

Facebooku
• Dodanie 5 znajomych do naszej grupy „Egzamin ósmoklasisty 2022 –

przygotowania, nauka, testy”
• Grupowy zapis na zajęcia
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Pomóż nam dotrzeć do innych uczniów i zyskaj
dodatkowy rabat. Nasze przygotowania cieszą
się bardzo dobrymi opiniami, ale nasza oferta
dociera do niektórych osób zbyt późno.
Przekazanie informacji o naszych zajęciach
innym uczniom lub ich rodzicom to szansa na
uzyskanie dodatkowego rabatu.



Indeks w Kieszeni

Nie czekaj!
Zapisz się już dziś i zrób pierwszy krok by rozpocząć 

skuteczne przygotowania do egzaminu! ☺

16



Indeks w Kieszeni

Kontakt z nami
Jeszcze się wahasz? Masz jakieś pytania, wątpliwości – skontaktuj się z 
nami! Ciężko zawrzeć wszystko w tak krótkiej prezentacji, ale z 
przyjemnością przekażemy Ci szczegóły osobiście ☺

kontakt@sp.indekswkieszeni.pl

hHps://www.facebook.com/indekswkieszeni

(+48) 574 481 099
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Indeks w Kieszeni

Interesuje Cię przygotowanie z 
więcej niż jednego przedmiotu? 

Znasz kogoś, kto poszukuje kursu 
do egzaminu ósmoklasisty? 

Napisz do nas i uzyskaj korzystne 
rabaty z tytułu polecenia! 
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