Kurs z WOS-u
Darmowy kurs WOSu!
Chcemy zaproponować Ci udział w darmowym kursie z Wiedzy o Społeczeństwie.
Jest to kurs internetowy trwający 2 miesiące.
Formuła kursu jest bardzo prosta:
Po pierwsze kurs jest darmowy.
Po drugie przerabiamy dużą ilość materiału - omawiamy działy Społeczeństwo, Polityka, Prawo i świat.
Po trzecie z kursu możesz w każdej chwili zrezygnować.
Zapraszam już dziś na pierwszą lekcję którą otrzymasz na e-mail w ciągu 2-3 minut.
Pozdrawiam
Paweł Nowak - nauczyciel
Formularz zapisu na kurs z WOS function SprawdzFormularz(f) { if (f.email.value=='') { alert('Nie
podałeś/aś adresu e-mail.'); return false; } if ( ((f.email.value.indexOf('@',1))==1)||(f.email.value.indexOf('.',1))==-1 ) { alert('Podałeś/aś błędny adres e-mail'); return false; } if
(f.imie.value=='') { alert('Nie podałeś/aś swojego imienia'); return false; } if (f.pp.checked == false ) {
alert('Musisz zgodzić się z Polityką Prywatności.'); return false; } else { return true; } }

E-mail:
Imię:
Zgadzam się z Polityką Prywatności

P.S. Kurs z Wiedzy o Społeczeństwie zbiera doskonałe opinie:
- Lekcje z WOSu pobieram od 7 listopada 2008.
Moim zdaniem jest to dobre źródło informacji uzupełniające wiedzę z WOSu.
Wiadomości są przedstawione w przejrzysty sposób, bez zbędnego "baroku
słownego", co ułatwia
przyswajanie wiedzy.
Uważam, że warto skorzystać z lekcji ze strony
http://www.wos.org.pl ponieważ są one
bardzo
pomocne w przygotowaniach do matury.
Lekcje zawierają informacje nie tylko z poziomu podstawowego, ale także
elementy rozszerzone,
co gwarantuje pozytywny wynik na maturze zarówno na
poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.
Mój wynik matury próbnej z WOSu na
poziomie rozszerzonym wynosi 91% po części dzięki lekcjom
pobieranym z
wos.org.pl dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Mitsuki
- Witam! Niewątpliwie informacje przesyłane przez pana są ciekawe, ale co najważniejsze przydatne.
Do kolejnego meila, pozdrawiam sylwia

- Witam, lekcje z WOS mi pomagają. Jestem bardzo wdzięczna za pomoc i poświecenie mi
czasu.
- Dzień dobry
Bardzo dziękuję za lekcje z WOS-u, były mi bardzo pomocne. Jest to przedmiot
bardzo ciekawy. Jeszcze raz dziękuję.
http://www.wos.org.pl
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pozdrawiam
Marzena
- Tematy są jasno opracowane, fantastyczne na powtórki do matury !
- Jestem bardzo zadowolona z kursu maturalnego. Każdy temat jest opisany w
zrozumiały sposób i streszczony. Dziękuje za pomoc :)
- Tak, wasze kursy są bardzo przydatne. Korzystam tez z repetytoriów.
kawał dobrej roboty! :) Pozdrawiam i dziekuje!!

potocznie mozna by rzec :

- Witam kurs z wosu moze sie podobac zawiera krotkie definicje, wszystko na temat najwaznieszje
rzeczy sa w nim zawarte.

- Witam :):) tak,. kurs z WOSU mi się podoba.....nie mam zadnyc zastrzezen :) dziekuję ;)
- Kurs podoba mi sie.Prowadzony jest w ciekawy i zrozumiały sposób
- Jestem zachwycona :) dużo mi pomogło przed próbną maturą

- Kurs jest super jest to swietna pomoc:) pozdr
- Witam.
Kurs bardzo mi się podoba.Jest uzupełnieniem tego czego się uczę na lekcjach
są bardziej omówione niż w szkole.
Bardzo Dziękuję i Pozdrawiam
Mariola
- Kurs mi się bardzo podobał, dziekuje za wysłane lekcje napewno mi się
otrzymane wiadomości ;)

a niektóre tematy

przydadza na maturze

- Witam, Uważam, ze kurs ten jest przydatny do powtórek przed maturą. Treść jasna i zrozumiała.
Całość tekstu dobrze się czyta. Pozdrawiam gorąco Agata.

Witaj. lekcje mi się podobają jest super mam wiele przydatnych informacji dziękuję pozdrawiam
gosia:)

- Witam, tak kurs mi się podoba, bo dzięki niemu mogę utrwalić swoją wiedzę. Dowiedziałam się też
paru nowych rzeczy. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Iza

- Lekcje bardzo fajne, dobra powtórka. Świetne są wskazowki do pisania wypracowania na
http://www.wos.org.pl
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rozszerzeniu...:)

- Lekcje podobaja mi sie, są bardzo przejrzyste i pomagaja mi uszeregowac i utrwalić moja wiedze z
wosu.

- Dzień dobry. Kurs mi się podoba, tematy są ciekawie i przystepnie opracowane. Wiedza jasno
przekazana. Anna

- Jestem bardzo zadowolona z waszych lekcj , są wyczerpujące na powturzenie wiedzy jak i pomocy w
materjale którego jeszcze nie opanowaliśmy.Materjały są wyczerpujące i konkretne. Celina

- Witam!
Jestem jak najbardziej zadowolona, są tam zamieszczone najważniejsze informacje, ktore są bardzo
przydatne na mature. Pozdrawiam Asia

- Witam! Kurs z WOSU bardzo mi się podobał.Treść jasna i zrozumiała.Pełen ciekawych informacji i
pojęć.ŚWIETNA POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM! :) Dziękuje i polecam gorąco pozostałym maturzystom!
:D

- Oceniam kurs pozytywnie ;) Pozdrawiam Ola
Witam,
jestem bardzo zadowolony z kursu, jest on na wysokim poziomie , autorzy
profesjonalnie.
pozdrawiam

podeszli do tego

- Co prawda dopiero zaczełam kurs, ale bardzo mi się podoba.
Lekcje są przejrzyste i czytelne. Wszystko łatwo można zapamiętać.
Naprawdę dobry kurs.
- Kurs jest przydatny, okazał się dobrą powtórką z lekcji, a w połączeniu
daje szanse na dobrze zdaną maturę.
Dziękuję za pomoc, pozdrawiam :)
Ps. Strona www.wos.org.pl jest świetna :)

z dobrym podręcznikiem

- Ogólnie lekcje są przydatne

- Witam moja opinia na temat lekcji jest bardzo pozytywna oceniam je na 6+ bardzo przydatne
informacje. pozdrawiam

http://www.wos.org.pl
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- Dzień dobry:) mnie osobiście lekcje bardzo podobaja:) i przy okazji przydają mi sie na terazniejsze
lekcje WOSu :) poza tym poruszone tematy przez Pana sa czesto nei poruszane w czasie zwykłych lekcji i
to daje lepsze mozliwosci przygotowania sie do tegoś ważnego egzaminu:)

- Ciekawe informacje bardzo szczegółowe. Bardzo mi się spodobały.

- Bardzo podoba mi się ten kurs .Nie długo mam maturę próbną z WOSU. Bardzo mi się przyda

- Witaj Pawle. Twoje lekcje duzo mi dały. Są napisane jasnym językiem. Wiedza usystematyzowana jest
logicznie. Pozdrawiam
- Uważam ze kurs bardzo dobrze przygotowuje do matury i nie tylko przedaje
Pozdrawiam Diana:)

sie również w szkole

- Dziękuję :) Kurs jest bardzo przydatny, chociaż ja zdaję wos na poziomie
rozszerzonym i muszę
jeszcze duuużo uzupełnić. Poleciłam go nawet
przyjaciółce :)) dziękuję i pozdrawiam . Gosia M. :)
- Witam,
Uważam, że lekcje są dobrze i profesjonalnie przygotowane. Dużo z nich skorzystam. Kurs z WOSu i z
jezyka angielskiego bardzo mi się podobał. Był przejrzysty i pisany w zrozumiały sposób.Pozdrawiam

- Kurs bardzo przydatny, zawiera konkrety i przyklady ktorych szukam, bardzo dziekuje za materialy i
zycze sukcesow

- Kurs z wos przebiegał naprawde w miłej atmosferze,miły prowadzący odnoszący sie z
szacunkiem,lekcje dobrze tłumaczone,wszystkie najważniejsze tematy,naprawde polecam
wszystkim,którzy jeszcze nie skorzystali,polecam i pozdrawiam zespół kursu

- Bardzo mi się podoba, dużo się uczę z niego do matury w maju, także proszę dalej kontynuować

- Kurs bardzo mi pomógł, jest dobrze i ciekawie przedstawiony. Poleciłabym go każdemu!!

- Kurs bardzo mi się podoba, ponieważ zawsze jestem na bieżąco...zwłaszcza że niechętnie zaglądam do
podręcznika.

- Dzien dobry :) lekcje sa bardzo konkretnie opracowane tak, ze szybko sie powtarza materiał. Uwazam
ze dobre :)

- Witam bardzo! Szczerze, bardzo mi pomógł ten kurs, mam dużo informacji o tym co mam i będę miała.
http://www.wos.org.pl
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Dzięki bardzo. Pozdrawiam.

- Uważam,że kurs jest niezły. Jest dobrym uzupełnieniem do wiedzy podręcznikowej. Jest nieźle
opracowany, a maile są
przejrzyste.

- Witam serdecznie! Tak, jestem bardzo zadowolona z kursu. Pomaga mi w przygotowaniach do matury

- Tak, tak jestem zadowolona i uważam, że kurs jest dobry z tym, że to pobieżna opinia bo jeszcze nie
czytałam wszystkiego
dokładnie... W każdym razie, na pewno jest to użyteczna rzecz. Pozdrowienia dla autora/autorów ! :)
- Witam!
kurs bardzo mi się podoba;0 z matury z WOS-u już wcześniej zrezygnowałam ale
mimo artykuły
przydają mi się nawet na zwykłe zajęcia w szkole. Materiały są
rzeczowe, zostały w nich ujęte
najważniejsze informacje.
serdecznie dziękuję za przygotowanie i pozdrawiam
Iwona

- kurs jest świetny ,poleciłam koleżance.

- Witam, kurs bardzo mi się podoba ;) tematy są dokładnie opisane i nawet rzeczy,których nie
przerabiam na lekcji.
Reasumując kurs wzbogaca moją wiedze i za to dziękuje ;)

- Witam!kurs bardzo mi się przydał,próbną maturę z OPERONU,zdałam na prawie 50%,każdą
lekcje,wysłaną przez Pana analizowałam i uczyłam się,w miarę systematycznie.Jestem Bardzo
zadowolona z tego internetowego kursu. Takie lekcje,są bardzo przydatne.Pozdrawiam. Roksi.

- Witam.kurs jest bardzo dobry.bardzo pomógł mi w nauce.zawiera na prawdę dobre dobre i przydatne
informacje.

- Dzień Dobry!! Jestem ogromnie wdzięczna Panu za przesyłane materiały.....Są one niezmiernie
pomocne...Teoretycznie trudne rzeczy są opisany w tak przejrzysty sposób, że wszystko od razu staje się
jasne...;) Mam nadzieje, że wynik matury będzie bardzo dobry a to w dużej mierze dzięki Pańskiej
pomocy...dziękuję bardzo:) Agata

- Witam! kurs oceniam naprawde bardzo dobrze,,, polecilem juz go nawet kilku swoim znajomym

- W szkole mieliśmy próbną maturę z wosu i lekcje które mi przesyłasz bardzo mi pomogły. Zdałam na
http://www.wos.org.pl
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59%.

- Witam! Musze przyznac ze podobaja mnie sie te lekcje i przede wszystkim sa bardzo przydatne :-)
Bardzo dziekuje za pomoc :-)
Pozdrawiam...

- Kurs bardzo fajny! Dziekuje za materialy. Pozdrawiam Aneta

- Witam serdecznie, Kurs jest bardzo przydatny i jestem z niego zadowolona. Pomaga mi w
przygotowaniu się do zajęć oraz pozawala na szybsze uczenie się. Oby więcej takich kursów! :)
Pozdrawiam. Milena.

- Dzien Dobry:) Sądzę,że przekazywane przez Pana informacje dotyczące przygotowania do matury z
WOS-u za pośrednictem komputera bardzo mi ułatwiły systematyczne przyswajanie
wiedzy.Materiały,które do mnie docierały były jasne i klarowne.Problematyka i zagadnienia " z lekcji na
lekcje" w zupełności nie mijały się z zagadnieniami programowymi wprost przeciwnie były łatwe do
przyswojenia .Korzystając z okazj i,ktróra mi sie nadarzyła chcę podziękowac Panu za te "lekcje"
Pozdrawiam Anna

- Świetny pomysł. I przekaz ;) Również pozdrawiam :) i dziękuję Paulina

- Powiem Ci Pawle ze na samym poczatku myslalam ze z tych lekcji nic nie wyniose lecz sie mylilam sa
wspaniale nawet probna mature zaliczylam na 80%:)

- Kurs okazał się niezwykle przydatny i ciekawy. Wszystkie materiały zostały napisane w ciekawym
języku i przekazały wszelakie potrzebne aspekty danego tematu.

- Jestem bardzo zadowolona z lekcji. Były zwięzłe, konkretne i pomogły mi poukładać wiedzę w głowie.
Dają możliwość szybkiej powtórki materialu w bardzo przejrzysty sposób.

- Witaj,kurs może być z uwagi na to,że uczę WOS w gimnazjum.pozdrawiam Beata

- Kurs spoko mam nadzieje ze zdam mature za pomoca tego kursu

Wasze lekcje pomogły mi po części uporządkować materiał oraz zwrócić uwagę na rzeczy bardziej i
mniej istotne. Na pewno były bardzo pomocne i z pewnością wrócę do tych treści tuż przed majowym
egzaminem maturalnym.
Szczerze dziękuję ;)

http://www.wos.org.pl

Kreator PDF

Utworzono 22 August, 2018, 06:45

Witam serdecznie.
Lekcje są zwięzłe na temat, nie ma w nich nie potrzebnych tematów. Poprostu
jednej pigułce. Kurs jest rewelacyjny.
Pozdrawiam Joanna

cała wiedza w

- Dzień dobry. Jeśli chodzi o kurs, to bardzo mi się podoba, ciekawe tematy, dokładnie omówione.

- Dziękuję bardzo za pomoc w przygotowaniu do matury;) Pozdrawiam.

- witam:)kurs podoba się.najwazniejsze informacje przedstawione sa w sposob zrozumialy.dziekuje i
pozdrawiam

- Tak bardzo mi sie podobaja kursy z wosu. Mysle ze wiecej sie nauczylam dzieki nim. Dziekuje
- Dzień dobry, uważam że tematy są dobrze opracowane i mogą pomóc w przygotowaniu się do matury.
Tak więc moja ocena jest jak najbardziej pozytywna. Pozdrawiam Ola

- Ten kurs jest bardzo interesujący. pozdrawiam ;)

- Kurs mi podobał dużo się dowiedziałam dzięki niemu. Uzyskałam dużo potrzebnych informacji.

- Tak oczywiście, kursy są super i napewno mi sie przydadza jako powtorka do matury ;)
- Moim zdaniem kurs jest bardzo interesujący i spełnia moje oczekiwania. Ale mam pytanie. Czy na tym
kursie są opracowywane wszystkie zagadnienia z matury rozszerzonej? czy tylko dowolne tematy?
pozdrawiam Daria

- Lekcje bardzo mi się przydały, pozdrawiam.
- Tak kurs mi sie podoba :) jestem zadowolona z lekcji ;) dziekuje bardzo:)
- Dobry wieczór Panie Pawle! Jak najbardziej podobały mi się lekcje z Panem i kurs oceniam bardzo
pozytywnie.Dziękuję za wyczerpująco opracowane tematy.
- Kurs z WOSU jest rewelacyjny
.
- Tak bardzo mi sie podobalo:) dziekuje bardzo za materialy:)Zostawiam je sobie oczywiscie by jeszcze z
http://www.wos.org.pl
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nich korzystac:)
Pozdrawiam:)

- Dzień dobry;)
Więc kurs był naprawde bardzo dobrze prowadzony a zagadnienia były przejrzyscie wyjaśnione. Jestem z
niego bardzo zadowolona. Pozdrawiam, Angelika
- Pewnie że kurs mi się podoba , jest bardzo rzeczowy a informacje w nim zawarte są idealne do nauki i
przygotowania.
- Szczerze mówiąc nie spodziewałam się tak świetnych informacji. Dostaję wszystko co najważniejsze z
tak obszernego materiału.
- Napisane prostym, przystępnym językiem oraz maile nie są długie - nie przytłaczają, łatwo się je czyta.
:) z tych materiałów
uczę się do sprawdzianów a na koniec semestru z WOSu mam okrągłe 5, czy to nie sukces...? Ogromnie
pozdrawiam i....dziękuję!!! Martyna

- Szkolenie jest świetne!

- Witam, lekcje bardzo mi się przydają, są bardzo pomocne, ciesze się, że mogę brać w nich udział.
Pozdrawiam
- Podoba bo jest krótko napisane ale meritum sprawy jest zawarte, sa same najważniejsze wiadomości
bez lania wody;). Dla mnie to akurat wazne bo studiuje i nie mam za bardzo czasu.
- Witam! lekcje oceniam pozytywnie ,są szczegółowe i zrozumiałe,jestem zadowolona z omawianych do
tej pory tematów,Dziękuje i Pozdrawiam;)

- kurs bardzo mi sie podoba i jestem z niego zadowolona.

- Podoba mi się bardzo. W szczególności ostatnie lekcje o organizacjach
międzynarodowych i
konfliktach na świecie. Są one dobrze zrealizowane i
bardzo pomocne, szczególnie przed próbną
maturą we wtorek.
- Witam ! Musze przyznac ze wiele sie dowiedzialem z Pana lekcji :) Bardzo za to dziekuje i bede polecał
Pana znajomym.

- Informacje były przekazane przez Pana w sposob łatwy i zrozumiały :) Taka nauka byc wszedzie w
szkołach :) Pozdrawiam
serdecznie.
- Kurs oceniam na bdb, ponieważ jest wygodnym źródłem informacji. Partie materiału są nie są ani za
http://www.wos.org.pl
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małe ani za duże - można łatwo je przyswoić.
- Witam, kurs z wosu jest bardzo ciekawy, i przystępnie napisany. cieszę się że się na niego zapisałam.
- Ten kurs oczywiście, że oceniam pozytywnie.Informacje pomagają mi w
do egzaminu maturalnego, który bębę miał w
najbliższym czasie.

lepszym przygotowaniu się

- A dzień dobry :) ogólnie kurs bardzo mi się podobał. było w nim wszytsko
maturę. teraz wystarczy się tylko tego nauczyć..
hehe :)

co jest mi potrzebne na

- kurs jest bardzo dobry, wszystko co potrzebne jest rzetelnie opracowane,
taki swietny kurs. pozdrawiam

przejrzyste. gratuluje za

- Dziękuje bardzo za materiały są interesujące i przy tym przydatne;)

pozdrawiam Monika.

- UWIELBIAM WASZE LEKCJE. SA BEZPLATNE I SWIETNIE PRZYGOTOWUJA. KTOS WPADL
NA
SWIETNY POMYSL Z TYMI LEKCJAMI. UCHYLAM KAPELUSZA DLA POMYSLODAWCY TEGO
PROJEKTU.
LEKCJE BARDZO MI SIE PODOBAJA
- Lekcje mi odpowiadają. Kurs spełnia moje oczekiwania.
- Dzień dobry Pawle, przepraszam że długo nie odpisywalam ale
jest naprawde fajny :)) pozdrawiam Ania

przygotowania do studniówki :) kurs

- Dzień dobry Pawle...twój kurs jest napisany super.są wszystkie ważne
wiadomości zrozumiale
napisane....bardzo mi się podoba...poleciłam twój kurs
kilku znajomym, oni też mówią że jest fajny.
- Tak serdecznie dziekuje za te informacje bardzo mi sie podoba.nie ktore
rzeczy sa takie ktorych
nawet na lekcji nie mam wiec naprawde bardzo
dziekuje.napewno mi sie to przyda.mam nadzieje ze
zdam ja jak
najlepieej.pozdrawiam
- Dzien dobry! bardzo podobaja mi sie kursy i polecam je innym!
- Bardzo mi sie podobają wasze lekcje...są bardzo jasno i dokladnie
napisane....na temat....Szybciej
sie zapamietuje niz jakby to mialo miec
opis na 10 stron.... Aż chce się uczyć tego.
- Witam internetowego nauczzyciela,
Kurs bardzo mi sie podoba, dzięki tym lekcjom poznaję nowe wiadomości lub
uzupełniam wiedzę,
którą już posiadam. Lekcje są przystępnie podzielone,
zawsze znajdę czas żeby przeczytać i się
zastanowić. Dziękuję bardzo za nie.
Pozdrawiam Małgorzata
- Dzień dobry. Lekcje są bardzoo pomocne oraz potrzebne do nauki na
maturę.
Są profesjonalnie tworzone i przejrzyste, które są zrozumiałe dla każdego
Pozdrawiam Adrian
- Mysle ze tego rodzaju kurs jest dobrym rozwiazaniem jesli sie nie ma
http://www.wos.org.pl
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osobiscie sie bardzo przydaje.
- Dzien dobry. Kurs bardzo mi sie podoba, czesto choruje dlatego jest to
bardzo pomocne bo nie
jestem w tyle. Lekcje sa opisane w ciekawy sposob, nie
ma obszernych regułek i to chyba
najwazniejsze bo komu chcialoby sie to
czytac ;) Informacje sa bardzo rzeczowe czyli krótko, zwięźle i
na temat.
Ciesze sie że mogę brać w nim udział.
Bardzo ciekawy kurs bardzo mi pomógł w nauce i przygotowaniu do próbnej
Pozdrawiam:)))

- Kurs bardzo mi się podoba. Lekcje są ciekawe, nie ma w nich zbędnych
bardzo mi pomógł.
Dziękuję, pozdrawiam.
Bernadetta

matury. Serdecznie

informacji. Na pewno

- Kurs był dla mnie bardzo przydatną rzeczą,ponieważ dzięki niemu mogłam
dowiedzieć się wiecej niż
na lekcjach znalazły się w nim np.różne konflikty
na świecie,które nie były omawiane na zajęciach w
szkole.Ogólnie kurs bardzo
mi się podobał.
- Witam Paweł, lekcje Wiedzy o społeczeństwie, które dostałam od Ciebie
były i są wspaniałą
powtórką do egzaminu maturalnego. Zawarłeś tam wszystkie
potrzebne informacje w formie zwięzłej i
zrozumiałej. Nie zauważyłam tam
niepotrzebnych zdań, wyrażeń, opracowań. Wszystko było proste i
przejrzyste,
szybkie w czytaniu i nauce.
Dziękuję za pomoc w nauce WOSu, po zdanej maturze odezwę się i podziękuję
raz jeszcze.
Trzymaj kciuki :)
Pozdrawiam,
Magda.
- Dzień dobry. Chciałam podziękować za bezpłatne lekcje z wosu. Kurs
na temat. Jeszcze raz serdecznie dziękuje.
- Dzień dobry.Lekcje były bardzo fajne,podobały mi się.Bardzo ciekawie

podobał mi się. Był zwięzły i

opracowane tematy. Dziękuję

- Witam:) Kurs jest bardzo ciekawy, zawiera ważne informacje, które są
wymagane i
pomocne do zdania matury. Ja ogólnie jestem zadowolony i kurs mi się
podobał. Uważam że tego typu nauka w sposób uporządkowany i podzielony
według konkretnej tematyki bardzo pomaga w przyswojeniu sobie materiału.
Pozdrawiam serdecznie:)
Proszę wybaczyć, że nie zrobiłam tego wcześniej.
Z kursu jestem bardzo zadowolona!
Wszystko przejrzyste i dobrze przekazane.
Jestem niezmiernie wdzięczna.
Natalia

Kurs jest przydatny w nauce :)

- Kurs bardzo mi się podoba. Lekcje są klarowne i przyjemne w odbiorze.
http://www.wos.org.pl
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pojedynczych tematów przesyłanych pocztą, zawsze
Dziękuję i trzymajcie tak dalej!

można powrócic do pierwszych tematów.

- Bardzo przydaje mi się ten kurs ze względu na to,że jestem w trakcie
przygotowywania się do
matury. wszystko jest bardzo przejrzyście podane,
lekcje pozwalają na powtórkę materiału oraz
podają nowe wiadomości.
- Dzień dobry kurs bardzo mi się podobał i bardzo mi się przydał..

Pozdrawiam Mariola

- Jestem zadowolona z przesłanych mi materiałow. Na pewno przydadzą mi się
matura!:) dzieki serdeczne

przy powtórce przed

- Witam serdecznie. Kurs bardzo mi się podoba, pomaga mi w przygotowaniu
sie do matury. Układa
moją wiedzę, dzięki temu kursowi porzadkuję wszystko
to gdzie juz kiedys słyszałam. Jest też wiele
nowych zagadnien, które
również są bardzo przydatne.
Jeśli miałabym postawić ocenę w skali 1-6 z pewnością byłaby to 6:)
Pozdrawiam
- Witam.
Kurs się podoba,mało tego ,przydał się.
Ja mimo swojego wieku ,poszłam do szkoły do LU jestem w III semestrze.
Teraz zdaje egzaminy, WoS zdalam na 4, w następnym semestrze tez będe miała
WOS
Jestem ci wdzięczna ,piszesz prosto i zrozumiale,czytało mi się dobrze a
najwarzniejsze że cos
zostało w pamięci.
- Bardzo dziekuje za kurs jestem zadowolona z lekcji i z testow. Dziekuje
- Uważam ,że kurs naprawde super!! Wszystko co potrzebne na mature w
wytlumaczona :)

jednej calości dobrze

- Nie spodziewałem się ze otrzymam tyle potrzebnego materiału
jestem bardzo zadowolony z pana pomocy. Poleciłem pana kursy swoim znajomym
pomoc.

dziękuje za

- Sadzę, iż te lekcje są i na pewno będą dla mnie użyteczne. Dziękuje
- Witam!
Państwa lekcje oceniam bardzo pozytywnie. Zawierają wiele informacji,
których nie można znaleźć
w książkach, przykłady zjawisk itd. wzięte z
życia, przez co np mi jest dużo łatwiej zapamiętać dane
zagadnienie.
Dziękuję także za testy , które z chęcią rozwiązywałam podczas przerwy
świątecznej.
Pozdrawiam Katarzyna
- Witam Panie Pawle :) Kurs bardzo mi się podobał:) i polecam go wszystkim
zdającym matruę z
WOSu :) Materiały zawierają ciekawe i szczegółowe
informacje napisane przystępnym językiem:)
- Na początku konserwatywnie podchodziłam do tzw. wirtualnego nauczania.
Uważałam, iż jest to
całkowicie niemożliwe, aby nauczyć się czegokolwiek (na
poziomie bardziej rozszerzonym niż w
szkole, gdyż jestem na profilu mat-inf)
w tak nowatorski sposób. Jednakże teraz, jako wirtualny uczeń
e-kursu z
wos-u, zauważyłam iż nauczanie elektroniczne może być ciekawe. W lekcjach
wysyłanych przez Pana brakuje mi na pewno ciekawostek. Często piszę na
różnych forach
http://www.wos.org.pl
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internetowych(oczywiście o tematyce politycznej, gdyż takie
tematy są wręcz bliskie mojemu sercu),
a wiadomości, które otrzymuję dotyczą
wyłącznie suchych regułek i ogólnikowych wiadomości. Kurs
ten praktycznie
nie pokazał tego, na czym mi zależało. Wiem, kurs ten jest przygotowaniem
przed
maturą z wos-u, jednakże nie zmienia to faktu, że niektóre wiadomości
można by przedstawić w
sposób dużo ciekawszy i obszerniejszy.
Podsumowując: kurs ten wykonany jest bardzo profesjonalnie i na pewno będzie
pożyteczny dla
wszystkich maturzystów pragnących zdawać maturę z wos-u.
Pozdrawiam serdecznie.
Oktawia.
- Witam,
kurs maturalny z wosu bardzo mi się podoba. Tematy są niezwykle interesujące
i na
pewno przydadzą mi się do matury. Informacje zostały zebrane i przedstawione
w
formie przejrzystej, co ułatwia ich przeglądanie oraz uczenie się. Ponadto
zamieszczone linki do innych materiałów są świetną pomocą. Z pewnością
polecę ten
kurs znajomym. Serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam
Aga
- Moim zdaniem kurs byl bardzo przydatny i bardzo mi sie podobal i
dziekuje i pozdrawiam

oczywiscie bardzo za niego

Podobały mi się lekcje :)
Oceniam na piątkę z plusem :)
Pozdrawiam

- Myślę, że dzięki temu kursowi uda mi się szybciej i lepiej opanować
Chętnie polecę ten kurs znajomym:)
Pozdrawiam
Karolina
- Kurs okazał się przydatny. Utrwaliłam materiał i nauczyłam się kilku
Witam kurs mi się bardzo podoba i jest mi bardzo przydatny

potrzebną wiedzę z WOSu.

innych zagadnień.

proszę o wysyłanie nastepnych lekcji

- Bardzo ten kurs był mi pomocny w przygotowaniach do matury. Informacje
są dla mnie zrozumiałe,
jasne i treściwe. Mam informacje z tematów których
jeszcze nie brałam na lekcji wosu.
Z poważaniem Paulina
Formularz zapisu na kurs function SprawdzFormularz(f) { if (f.email.value=='') { alert('Nie podałeś/aś
adresu e-mail.'); return false; } if ( ((f.email.value.indexOf('@',1))==1)||(f.email.value.indexOf('.',1))==-1 ) { alert('Podałeś/aś błędny adres e-mail'); return false; } if
(f.imie.value=='') { alert('Nie podałeś/aś swojego imienia'); return false; } if (f.pp.checked == false ) {
alert('Musisz zgodzić się z Polityką Prywatności.'); return false; } else { return true; } }
E-mail:
Imię:
Zgadzam się z Polityką Prywatności
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