
Indeks w Kieszeni

Oferta przygotowań 
czyli czym jest Indeks w Kieszeni, dlaczego warto przygotowywać 

się wspólnie z nami oraz plan, dzięki któremu zostaniesz 
studentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego!
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Indeks w Kieszeni

Kim jesteśmy?
Indeks w Kieszeni to 
ogólnopolska inicjatywa 
edukacyjna skierowana do 
uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Zajmujemy się kompleksowym 
przygotowaniem i wsparciem 
młodych ludzi szukających 
swojej indywidualnej ścieżki 
rozwoju. 

Mając 7-letnie doświadczenie 
na rynku edukacyjnym 
wypracowaliśmy autorską 
metodykę nauki, dzięki 
której nasi uczniowie 
przyswajają wiedzę szybciej, 
lepiej i przyjemniej, a nauka z 
nami w znakomitej 
większości przypadków 
kończy się indeksem na 
wymarzoną uczelnię!
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Indeks w Kieszeni

Misja
Wierzymy, że nauka do matur nie 
musi oznaczać siermiężnego 
zakuwania repetytorium i uczenia się 
na pamięć klucz maturalnego. Na 
naszych zajęciach stawiamy przede 
wszystkim na zainteresowanie ucznia 
tematem, który jest przerabiany na 
zajęciach.

Pragniemy przyczyniać się do 
pomyślnej realizacji ambicji młodych 
ludzi, podnosić poziom ich wiedzy 
oraz poprzez naszą działalność 
otwierać im nowe, niedostępne do 
tej pory możliwości.
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Indeks w Kieszeni

Nasze sukcesy
W ciągu 7 lat działalności 
dziesiątki naszych uczniów 
zasiliły szeregi najbardziej 
prestiżowych warszawskich 
uczelni, między innymi:

• Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, 

• Uniwersytetu 
Warszawskiego,

• Politechniki Warszawskiej

• Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie
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Indeks w Kieszeni

Dlaczego warto wybrać 
Indeks w Kieszeni zamiast 

innych kursów maturalnych?
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Indeks w Kieszeni

Małe grupy zajęciowe

Grupy zajęciowe na naszych 
kursach wahają się od kilku do 
kilkunastu osób. Pozwala to na 
indywidualne podejście oraz 
dobre poznanie się 
prowadzącego z każdym 
uczestnikiem nauki.

Korzystając z ofert innych szkół 
korepetycyjnych możesz trafić 
na zapełnione 30-40 osobowe 
sale. Powoduje to drastyczny 
spadek komfortu nauki oraz 
zmniejsza efektywność 
Twojego czasu spędzonego na 
zajęciach.
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Indeks w Kieszeni

Pomoc pomiędzy zajęciami

Oprócz uczestnictwa w zajęciach 
otrzymujesz również dostęp do 
grupy na Facebooku, gdzie 
możesz w dowolnej chwili 
zadawać pytania odnośnie danej 
matury. Jest ona stworzona 
specjalnie dla uczestników kursu, 
Twój prowadzący będzie tam 
odpowiadał na wszelkie 
wątpliwości.

Inne szkoły korepetycyjne rzadko 
udostępniają możliwość kontaktu 
z nauczycielami poza godzinami 
zajęć – w IWK każde Twoje 
pytanie zadane na grupie spotka 
się z odpowiedzią!
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Indeks w Kieszeni

Materiały z zajęć

Otrzymasz je w wydrukowanej 
formie, pojawią się również na 
grupie zajęciowej tak, by w 
razie nieobecności mieć 
możliwość nadrobienia 
materiału!

Inne szkoły korepetycyjne 
praktycznie nigdy nie 
udostępniają materiałów w 
formie cyfrowej – u nas to 
norma!
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Indeks w Kieszeni

Osoba prowadząca kurs

Nasi prowadzący to studenci z 
kilkuletnim doświadczeniem 
dydaktycznym. Swoją maturą 
pamiętają bardzo dobrze, 
dzięki temu to właśnie oni 
wiedzą najlepiej co sprawia 
najwięcej trudności podczas 
nauki.

Nauczycielami w innych 
szkołach korepetycyjnych są 
zazwyczaj nauczyciele szkolni, 
którzy z racji starszego wieku 
mają gorsze dotarcie do 
młodego ucznia. Zagadnienia 
maturalne realizują według 
utartych schematów.
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Indeks w Kieszeni

Plan skrojony pod Ciebie

Naszym celem nie jest 
wyłącznie zrealizowanie 
zadeklarowanej liczby godzin 
matury. Zrobimy wszystko byś 
podążał obraną ścieżką i dzięki 
dobrze dopasowanemu 
harmonogramowi nauki trafił 
na wymarzoną uczelnię!

Inne szkoły korepetycyjne 
oferują wyłącznie produkt – w 
IWK jest to coś więcej! Nasi 
prowadzący już niedługo staną 
się Twoimi mentorami a naukę 
z nimi zapamiętasz na całe 
życie.

10

INNE SZKOŁY



Indeks w Kieszeni

Pakiet „Dostań się na 
WUM”
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Indeks w Kieszeni

Matura z biologii
Matura z biologii to dla większości 
3-klasistów nie lada wyzwanie –
sprawdzenie całej zdobytej wiedzy 
w ciągu 180 minut w formie 
zróżnicowanych zadań, gdzie 
często liczy się nie tylko sama 
poprawność, ale także sposób 
formułowania odpowiedzi. 
Najlepszym sposobem na 
przygotowanie się jest 
usystematyzowanie całej szkolnej 
wiedzy oraz jak największa ilość 
praktyki na zadaniach – na tym 
właśnie będziemy się skupiać na 
naszym kursie.
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Indeks w Kieszeni

Opis kursu
Kurs będzie obejmował następujące etapy:

• Biochemia: składniki nieorganiczne i organiczne 
organizmów, metabolizm,

• Botanika: różnorodność i funkcjonowanie roślin,

• Zoologia: różnorodność i funkcjonowanie zwierząt,

• Anatomia: histologia i fizjologia poszczególnych 
układów,

• Genetyka: DNA, RNA, mechanizmy dziedziczenia,

• Ewolucjonizm: dowody i mechanizmy ewolucji,

• Ekologia: oddziaływania między gatunkami, 
ekosystem,

• Biotechnologia molekularna: techniki i zastosowanie 
inżynierii genetycznej,

• Praca na arkuszach maturalnych,

• Utrwalenie materiału, który stwarzał największe 
trudności.
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Indeks w Kieszeni

Matura z chemii
Kluczem do sukcesu na maturze z 
chemii jest umiejętność 
zrozumienia zadań, znajdowania 
istotnych informacji oraz słów 
kluczy, które będą pomocne do 
prawidłowego rozwiązania – to 
właśnie tego nauczymy Cię na 
naszym kursie. Cały czas 
poświęcimy na rozwianie 
wątpliwości, dokładne ułożenie 
wiedzy w głowie i rozwiązywanie 
arkuszy podobnych do tych 
maturalnych.
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Indeks w Kieszeni

Opis kursu
Kurs będzie obejmował następujące etapy:

• woda i roztwory wodne

• kwasy i zasady

• sole

• substancje i ich właściwości

• wewnętrzna budowa materii

• reakcje chemiczne

• węgiel i jego związki z wodorem

• pochodne węglowodorów

• powietrze i inne gazy
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Indeks w Kieszeni

Matura z matematyki*
Matematyka to zmora większości 
maturzystów. Roger Bacon 
powiedział kiedyś jednak, że jest 
ona drzwiami i kluczem do nauki. 
Właśnie na tym kursie postaramy 
się wspólnie przejść przez te 
drzwi, co pozwoli nam zrozumieć i 
opisać otaczający nas świat. 
Przekonamy się, że matematyka 
nie taka straszna, jak ją maturzyści 
rysują!
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Indeks w Kieszeni

Opis kursu
Kurs będzie obejmował następujące etapy:

• Liczby rzeczywiste i wyrażenia 
algebraiczne,

• Funkcje,

• Ciągi,

• Trygonometria,

• Planimetria,

• Geometra na płaszczyźnie kartezjańskiej,

• Stereometria,

• Elementy statystki opisowej. 
Prawdopodobieństwo,

• Rachunek różniczkowy

17



Indeks w Kieszeni

Matura z fizyki*
Rekrutując się na WUM kandydat ma 
możliwość wyboru fizyki na poziomie 
rozszerzony, zamiast matematyki – jeśli 
taka decyzja dotyczy właśnie Ciebie, to 
nasz kurs jest najlepszą opcją! 
powtórzymy cały materiał z fizyki, jaki 
obowiązuje na maturze rozszerzonej, 
starając się łączyć i rozumieć wszystkie 
działy. Materiał zostanie podzielony na 
kilkanaście modułów, które właściwie 
poukładane, zwiększają efektywności 
nauki. Przerobimy najistotniejsze typy 
zadań, nauczymy się także dostrzegać 
fizykę w otaczającej nas rzeczywistości. 
Takie podejście sprawia, że w obliczu 
nowego zagadnienia nie czujemy strachu, 
a jesteśmy zaciekawieni i zaintrygowani.
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Indeks w Kieszeni

Opis kursu
Kurs będzie obejmował następujące etapy:

• optyka, falowe i korpuskularne właściwości światła

• przemiany jądrowe

• oddziaływanie grawitacyjne, elektryczne, 
magnetyczne

• prąd stały i zmienny

• bryła sztywna

• hydrostatyka

• elementy astronomii

• kinematyka

• dynamika

• ruch drgający

• praca, moc, energia

• termodynamika
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Indeks w Kieszeni

Jak wygląda nauka z 
Indeksem w Kieszeni?
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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 nieograniczony 
dostęp do bufetu by przed zajęciami 
lub w ich trakcie wzmocnić się 
kawą, herbatą lub słodkimi 
przekąskami.
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Indeks w Kieszeni

Spotkania 2 razy w tygodniu po 2 
godziny lekcyjne z przerwą
Taka częstotliwość nauki połączona z 
sumiennym odrabianiem prac 
domowych i powtórkami pozwala 
osiągać najwyższe wyniki z matur. 

Na zajęciach oprócz części wykładowej 
uczniowie otrzymują wydrukowane 
materiały, taki jak: kartkówki, skrypty, 
czy karty pracy.

Spotkania są urozmaicane quizami, 
konkursami z nagrodami, czy 
anegdotami prowadzących, którzy 
będąc już na studiach opowiadają o 
praktycznym wykorzystywaniu zdobytej 
podczas nauki wiedzy.
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Indeks w Kieszeni

Problemy w nauce? – pytaj swoich 
Prowadzących po zajęciach!
Do dyspozycji wszystkich uczniów 
dajemy zajęciową grupę na 
facebooku. Pytania tam możesz 
zadawać 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu. Odpowiedź otrzymasz 
maksymalnie w ciągu dnia, ale w 
praktyce zazwyczaj dzieje się to po 
paru godzinach. 

Oprócz tego jeśli czujesz, że jakieś 
konkretne zagadnienie sprawa Ci 
problemy, potrzebujesz dodatkowych 
informacji na jego temat – wystarczy, 
że poprosisz swoich opiekunów a 
niedługo później dodatkowe 
materiały znajdą się na Twojej grupie! 

Kurs jest zindywidualizowany i 
dopasowany do Twoich potrzeb.
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Indeks w Kieszeni

5 najczęstszych 
przekonań 

pogarszających Twój 
wynik na maturze
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Indeks w Kieszeni

„Nauczę się samodzielnie”

Oczywiście jest to możliwe, natomiast 
każdemu zdarzają się potknięcia i słabsze 
momenty w których potrzebujemy 
dodatkowej motywacji, wręcz „zmuszenia” 
do nauki, przez kogoś z większym 
doświadczeniem. Co więcej, sami często 
mamy problem by obiektywnie ocenić 
dokonane postępy czy trafnie planować 
kolejne tematy go zgłębienia podczas 
przygotowań. Nauka w ramach kursu to 
pewność, że Twoja edukacja jest w rękach 
profesjonalistów, którzy przekażą Ci całą 
wiedzę niezbędną do napisania matury na 
fantastyczny wynik. Oprócz tego zdrowa 
rywalizacja ze znajomymi z zajęć będzie 
dodatkowym powodem by nie przychodzić 
na zajęcia nieprzygotowanym!
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Indeks w Kieszeni

„Rozpocznę naukę kilka 
tygodni przed maturą”
Okres kilku tygodni przed maturą jest 
dobry na ugruntowanie wiedzy, powrót 
do najtrudniejszych zagadnień oraz 
całościowe powtórki. Materiału 
maturalnego jest na tyle dużo, że dobre 
opanowanie go w całości wymaga co 
najmniej jednego roku. Dlatego radzimy 
Ci nie zwlekać z rozpoczęciem 
przygotowań, wynik Twojej matury 
zaważy na całym przyszłym życiu, 
zdefiniuje to Twój zawód, przyszłych 
znajomych, czy miejscowość do której 
się na co najmniej kilka lat 
przeprowadzisz. Nie zmarnuj swoich 
planów i aspiracji dla kilku miesięcy 
spędzonych przed komputerem czy na 
imprezach.
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Indeks w Kieszeni

„Wystarczy, że skupię się na jednym 
przedmiocie, a z resztą jakoś sobie 
poradzę”
Najbardziej prestiżowe uczelnie w Polsce 
wymagają dobrych wyników z co najmniej 
dwóch egzaminów maturalnych! Jeśli myślisz 
o ambitnych studiach to nawet otrzymanie 
100% z jednego z przedmiotów nie uchroni 
Cię przed koniecznością otrzymania z 
drugiego co najmniej połowy punktów. 
Skupianie się na jednym przedmiocie ma 
więcej wad: jeśli danego dnia będziesz w 
gorszej formie to niestety Twój plan posypie 
się całkowicie. Wystarczy złe samopoczucie, 
niewyspanie lub stres i całe przygotowania 
na marne. Ucząc się do dwóch przedmiotów 
z każdego możesz otrzymać mniej punktów a 
mniej satysfakcjonujący wynik z jednego z 
nich zawsze jeszcze możesz nadrobić drugim.
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Indeks w Kieszeni

„Miałem dobre oceny w szkole, więc 
przecież na maturze dam sobie radę”
Na pewno pomoże Ci to w dobrym 
napisaniu matury i będzie stanowiło 
dobrą bazę pod przygotowania do niej 
jednak nie oznacza to, że możesz sobie 
odpuścić! Jeśli walczysz o wstęp na 
najlepsze polski uczelnie to piątka na 
koniec drugiej klasy z liceum z biologii 
czy matematyki nie zagwarantuje Ci 
wyniku powyżej 80% na maturze 
rozszerzonej! Typ zadań maturalnych 
różni się od poleceń, które były Tobie 
stawiane na testach czy sprawdzianach. 
Musisz posiąść umiejętność wpisywania 
się w klucz maturalny oraz jeszcze raz 
intensywnie i kompleksowo przejść 
przez całą podstawę programową jeśli 
Twój plan ma się powieść!
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Indeks w Kieszeni

„Po co mi nauka, skoro i tak 
najważniejsze to wstrzelić się w klucz”

Umiejętność wstrzelenia się w 
klucz jest istotna wyłącznie wtedy 
jeśli znasz dobrą odpowiedź! Jest 
mankamentem wielu 
przedmiotów maturalnych, że 
osoby podchodzące do egzaminu 
są karane mniejszą ilością 
punktów za nieprawidłowe 
sformułowania, ale wiedząc o co 
chodzi w pytaniu zawsze masz 
większą szansę na udzielenie 
właściwej odpowiedzi, niż bez 
nauki – wtedy zawsze tracisz 
punkty!
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Indeks w Kieszeni

Przechodząc do sedna: 
zostając Indeksowiczem

otrzymujesz… 
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Indeks w Kieszeni

Oferta zajęć całorocznych
1) W ramach kursu do każdej z 
matur odbywają się 42 spotkania, 
podczas których grupa zrealizuje 
84 godziny lekcyjne zajęć. 

Podczas roku szkolnego istnieje 
również możliwość wykupienia 
dodatkowych godzin zajęć 
indywidualnych oraz 
intensywnych warsztatów 
powtórkowych przed samą 
maturą.
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Indeks w Kieszeni

Oferta zajęć całorocznych
2) Komplet materiałów 
(prezentacje, skrypty, testy 
i wiele innych) których sumienne 
i rzetelne przyswajanie 
gwarantuje świetny wynik na 
maturze!

W ramach kursu otrzymujesz 
również podręcznik-
repetytorium, który będzie 
wykorzystywany podczas zajęć!
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Indeks w Kieszeni

Oferta zajęć całorocznych
3) Zajęcia w małych grupach o 
podobnym poziomie 
zaawansowania w sali lekcyjnej w 
centrum Warszawy. 

Oprócz tego grupa na facebooku
na której można utrzymywać stały 
kontakt z prowadzącym. 
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Indeks w Kieszeni

Oferta zajęć całorocznych
4) Rozwiązujesz przygotowane 
przez nas Próbne Matury – które 
pozwalają Ci się zmierzyć z 
arkuszem oraz restrykcyjnymi 
wymaganiami klucza.

Nauczysz się dzięki temu działać 
w warunkach stresu, sprawdzisz 
zatem swoje przygotowanie 
psychiczne i merytoryczne oraz 
nauczysz się pracować pod presją 
czasu.

34



Indeks w Kieszeni

Perspektywa studiów medycznych

Studia medyczne to elitarne 
kierunki, dające nie tylko pole do 
przeżycia intelektualnej przygody 
ale również związane z dużym 
prestiżem i społecznym 
szacunkiem. 

Wiąże się z nimi duża 
odpowiedzialność za innych ludzi, 
ale również satysfakcja z 
ratowania życia, której próżno 
szukać wśród przedstawicieli 
większości innych zawodów!
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Indeks w Kieszeni

IWK to nie tylko kurs, ale przynależność 
do elitarnej społeczności!

Wspólnie wybieramy przedmioty 
uczelniane, integrujemy się 
podczas obozów „zerówkowych” 
przed rozpoczęciem studiów, czy 
nawet angażujemy się w projekty 
biznesowe i naukowe!

Nie ma drugiej takiej inicjatywy 
jak Indeks w Kieszeni – zdobyte 
podczas kursu kontakty pozwolą 
Ci łatwiej wejść w życie studenta 
oraz kontynuować swoją karierę.
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Indeks w Kieszeni

CENNIK KURSU DO WYBRANEJ MATURY 
(biologia/chemia/matematyka/fizyka)

Bazowy koszt kursu 1199zł

Cena za zapis do 7 października 999 zł
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W cenie otrzymujesz:
 Komplet materiałów przygotowujących do matury
 Ciągłe wsparcie ze strony prowadzącego kurs podczas całego procesu nauki
 Repetytorium z którego będziesz korzystać podczas przygotowań
 Dostęp do grupy na facebooku gdzie znajdą się wszystkie materiały z zajęć
 2 vouchery na kwotę 100 zł – jeżeli osoba, której podarujesz voucher rozpocznie kurs, 

oboje otrzymacie rabat 100 zł



Indeks w Kieszeni

ZAKUP PAKIETU MATUR

38

W przypadku zakupu dwóch kursów maturalnych:

Oszczędzasz 100zł!
(zniżka pomniejsza łączną cenę wybranych kursów)

W przypadku zakupu trzech kursów maturalnych:

Oszczędzasz 300zł!
(zniżka pomniejsza łączną cenę wybranych kursów)



Indeks w Kieszeni

Obawiasz się, że kurs jest za drogi?

Całoroczny kurs Indeksu w Kieszeni 
do wybranej matury kosztuje (w 
przypadku zakupu przed 7 
października) 999zł i obejmuje 84 
godziny lekcyjne. 

Jest to koszt niecałych 12zł za 45-
minutową lekcję, a oprócz tego 
otrzymujesz wiele dodatkowych 
korzyści w postaci możliwości 
zadawania prowadzącemu 
nielimitowanej ilości pytań na 
grupie!
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Indeks w Kieszeni

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

studentem swojej wymarzonej uczelni! 
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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 :)

zapisy@indekswkieszeni.pl

https://www.facebook.com/indekswkieszeni

(+48) 574 481 099
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Indeks w Kieszeni

Znasz kogoś, kto chciałby 
wziąć udział w kursie 

„Dostań się na WUM” tak 
jak Ty? Może stara się 

zostać studentem innej 
warszawskiej uczelni –
UW, PW, SGH? Napisz do 
nas i uzyskaj korzystne 

rabaty z tytułu polecenia! 
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Indeks w Kieszeni

Sprawdź, do jakich 
innych uczelni 

pomagamy się dostać!
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