
 

 

 

          
 

DPFA Europrymus Sp. z o.o  

 
 

 

2 x w tygodniu  

1 spotkanie – zajęcia gramatyczno-leksykalne 

2 spotkanie – konwersacje z native speakerem 

 

Ilość godzin kursu:  70 godzin lekcyjnych 

Ilość spotkań: 35 (2x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne) 

Koszt jednej godziny: 12 zł 

Koszt całego kursu: 840 zł 

Kurs odbywa się w poniedziałki i środy o godz. 16.00 

od 1 grudnia do 26 kwietnia 

 

Informacje i zapisy: 
 od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 – 13.30 

w siedzibie biura DPFA Europrymus Sp. z o.o. 
Ul. Boh. II AWP 16, Zgorzelec 

lub telefonicznie: tel. kom: 664 927 540 
jezykiobce@dpfa-europrymus.pl 

 

Kurs przygotowujący do matury 

z języka niemieckiego 

mailto:jezykiobce@dpfa-europrymus.pl
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