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MAX z biologii live 
Opinie uczniów

1. W której klasie jesteś?

3.  Jesteś dziewczyną czy chłopakiem?

2.  Jak się o nas dowiedziałaś / dowiedziałeś?

4. Na czym oglądasz lekcje?

Poniżej znajdują się odpowiedzi moich uczniów dotyczące kursu MAX z Biologii Live. 
Wszystkie odpowiedzi są autentyczne, a pisownia oryginalna. Stworzyłam tę anketę, 
ponieważ za nami I semestr i chciałam wiedzieć co ewentualnie mogę jeszcze poprawić. 
Dla mnie jest więc źródłem inspiracji, ale być może Tobie pomoże podjąć decyzję 
o dołączeniu do naszej wirtualnej klasy :) Zapraszam więc do sprawdzenia co myślą 
o kursie uczniowie. Poznaj plusy i minusy czyli pełen raport bez cenzury!

• Tych wyników nie prezentuję bo to raczej interesuje tylko zespół Powtórki. Ale wygrał Facebook :) 

Ania Gajos
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• mozna zadac pytanie
• Korzystam z lekcji nagranych, ale lekcje są super prowadzone, nie nudzą i zachęcają do nauki
• Korzystam z nagranych lekcji, ale myślę, że czat jest super :)
• pozwalają na lepsze zrozumienie tematu.
• W prosty sposób tłumaczone zagadnienia
• Nie mogę uczestniczyć w lekcjach na żywo, ogladam zapisy. W lekcjach na żywo napewno plusem jest zadawanie pytań 

na bieżąco.
• Na bieżąco można zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi
• Motywacja żeby na nich być i żeby powtarzać systematycznie
• 1. można w czasie bieżącym zadawać pytania 2. są motywacją do nauki, ponieważ lekcje przeprowadzane są co tydzień 

5. Który wariant MAXa posiadasz?

6. Z których lekcji korzystasz?

6. Czy konsultacje są pomocne?

7. Jakie są plusy naszych lekcji na żywo?
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więc na zajęcia należałoby coś wiedzieć z danej tematyki
• możliwość zadawania pytań
• test, możliwość zadawania pytań na które zawsze otrzyma się odpowiedź
• W TRAKCIE TYCH LEKCJI MOŻNA OD RAZU DOPYTAĆ O NIEZROZUMIAŁE TREŚCI
• na pewno to, że nie odkładam na ostatnią chwilę, jestem zmobilizowana do uczestnictwa, pani Ania w świetny sposób i 

przygotowuje materiały, które są pomocne w utrwaleniu wiedzy
• Zawsze można zadać pytanie do Pani Ani :)
• Interakcja z korepetytorem i możliwość doprecyzowania pewnych luk w mojej wiedzy dzięki temu
• Bardzo dużo można się nauczyć przez lekcje na żywo, ponieważ gdy czegoś się nie rozumie można spytać Pani Ani, 

która zawsze szybko udziela odpowiedzi i ponownie wyjaśnia niezrozumiane zagadnienie.
• Trzeba się zmobilizować we wtorki i czwartki bo wiem ze mam wtedy lekcje ;d a z mobilizacja ostatnio ciężko
• Rozmowa, ewentualne tłumaczenie wszystkiego i odpowiedzi na pytania
• Lekcje są prowadzone w sposób bardzo profesjonalny i interesujący .Pani Ania z ogromną pasją przekazuje nam 

wiedzę która z pewnością przyda nam się na maturze. cieszę się że w nich uczestniczę.Polecam wszystkim.
• Pani Ania opowiadająca wszystko z pasją, możliwość pytania na bieżąco
• Na pewno to, że można na bieżąco się o coś dopytać :)  przydatna też jest ta króciutka przerwa :)
• Największym plusem jest możliwość zadawania pytań na bieżąco. Lekcje na żywo dają mi również motywację, aby co 

tydzień usiąść przed laptopem i powtarzać materiał.
• możliwość zadawania pytań na bieżący temat i szybkie odpowiedzi na nie, daje to możliwość wyjaśnienia i zrozumie-

nia tematu, lepszy kontakt
• Można zadawać pytania i wątpliwości
• moz na sie dopytać niezrozumiałych tematów i motywuję
• fajnie, że odpowiada Pani na pytania :) i też tłumaczy na spokojnie tak żebyśmy zrozumieli, filmy i rysunki też super
• w każdej chwili mogę zadać pytanie, na które szybko uzyskam odpowiedź
• O wszystko można zapytać, upewnić się. przede wszystkim mile spędzony czas połączony z nauką. :)
• Można zadawać pytania, pisać jak podoba się filmik lub prosić o czadową grafikę z prezentacji
• to, że odpowiada pani na bierząco na pytania
• są bardzo przydatne w zrozumieniu trudnego materiału
• Super atmosfera i fajne osłuchanie sie z tematem
• Systematyczość, poczucie wspólnego spotkania , Super atmosfera
• w każdym momencie można o coś dopytać
• lekcje są przeprowadzane w przyjemny sposób, można zadawać pytania, atmosfera jest bardzo pozytywna <3
• profesjonalne przygotowanie lekcji, przekazywanie wiedzy
• super podejscie Pani ani do nauczania
• Wszystko dobrze, jasno powtórzone
• możliwość zadawania pytań, optymalny czas trwania, dokładne tłumaczenie treści
• możliwość zadazwania pytań na żywo, skontrolowania poprawności swojej odpowiedzi
• możliwość zadawania pytań
• Jest możliwość dopytania w przypadku wątpliwości lub jakichkolwiek nieścisłości
• mozna zadawac pytania na biezaco
• Że można o wszystko zapytać
• Można zadać pytania na żywo.
• Zawsze można o wszystko dopytać i lepiej zrozumieć materiał:)
• Pani Ania zawsze odpowie jak są jakieś wątpliwości, no i super kontakt
• mogę zadać pytanie
• Mozliwosc zadawania pytan na biezaco

7. Jakie są plusy naszych lekcji na żywo? (c.d)
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• Jakie są minusy naszych lekcji żywo?
• jest bardziej chaotyczna
• Nie korzystam, ale nie zauważam minusów
• nie Korzystam z nagranych lekcji, nie mam pojęcia
• nie trzymają się określonego czasu.
• 
• Minusy to np zmiana tematów przez czat, błędy które mogą się wkraść i są poprawiane po chwili, a nie od razu wszyst-

ko jest ok jak w sprawdzonych nagranych materiałach.
• Zagadnienia są dla mnie za szybko tłumaczone, dlatego częściej korzystam z lekcji nagranych, gdzie mogę zawsze za-

trzymać i wrócić do poprzedniego zagadnienia
• Ze czasami coś zacina przez słabszy internet
• komentarze uczestników przy animacjach, np. “o jaka piękna muzyka”. To sprawia, że odrywam się od danego filmiku 

czytając komentarze. Niestety, na to wpływu się nie ma.
• Trwają za długo, wole oglądać nagrane które są już przycięte :) W dodatku live są za poźno i o godzinie 20 ja już zasyp-

iam hah
• Ja osobiśćie nie korzystam już z lekcji live od podziałów komórkówych dlatego, że cieżko mi po kilku godzinach 

“wgapiania” się w monitor podczas elekcji , wysiedzieć całe dwie godziny. Rozdzielam sobie lekcje na dwa razy, dlatego 
oglądam nagraną

• nIE ZAUWAŻYŁEM TAKOWYCH :d
• uważam, że są odrobinę za długie, max 2 godziny byłoby lepiej
• brak
• Żadnych nie widzę
• Brak
• Odpowiadanie na pytania zadane na chacie na żywo często niedotyczące lekcji co wybija z rytmu i mi osobiście nie 

podobają się filmiki puszczane z nowej ery na kursie, ale to ze względu na urazę do nich po gimnazjum chyba ;d
• nie zawsze jest czas o konkretnej godzinie
• brak
• nie ma ;)
• Szczerze mówiąc, to jest bardzo trudne pytanie. Nie potrafię znaleźć minusów. Czasami pod koniec zajęć mam duże 

problemy ze skupieniem, ale wydaje mi się, że jest to kwestia bardzo indywidualna.
• brak
• Nigdy nie wiadomo ile będzie się siedzieć
• nie ma
• lekcje są dosyć długie i ciężko mi się skupić przez 2-2.5h
• nie ma ;)
• Brak
• nie ma ;-)
• mało czasu na głębsze wytłumaczenie zadań
• brak
• brak mozliwosci cofania
• Duża ilość materiału podczas jednej lekcji
• czasami jest dużo wiadomosci na czacie i zdarzy sie pominac pytanie
• lekcje czasami się przedłużają, ale jest to potrzebne
• nie ma
• Konsultacje nie są dostępne potem do oglądania
• czasem pytanie może się zgubić wśród innych, i czasem jak dobijamy 3h to już troche za długo, żeby myśleć
• przedłużanie czasu zajęć i to że nie można się odezwać:(
• nie znalazłam jeszcze
• Nie zauważyłem takowych :)
• ciezko sie skupic przez 2 h, ale wiem ze nie ma innej opcji, ale lekcje sa prowadzone bardzo profesjonalnie
• Nie ma
• Nie widzę żadnych minusów! jedynie kwestia pieniężna była kłopotem, ale udaje się wszystko pogodzić. Pni Ania to 

najlepszy nauczyciel na świeci!!!
• Nie ma żadnych
• muszę szybciej przyswajać informacje haha

8. Jakie są minusy naszych lekcji żywo?
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9. Napisz jedną rzecz jaką byś zmienił / zmieniła w lekcjach na żywo 
• czestotliwosc na czesciej
• Uważam że dobrze jest tak jak jest
• myślę, że nic
• punktualność względem ram czasowych
• Dodałabym moderatora, który wybierałby same pytania dotyczące tematu lekcji, bez rozpraszania nauczycielki 

sprawami technicznymi.
• Więcej zadan
• Nic
• nic. wyłączenie komentarzy przy animacjach nie miałoby zastosowania, bo wtedy Prowadząca nie wiedziałaby czy 

uczestnicy widzą prezentacje.
• podzieliła na którsze odcinki 2 razy w tygodniu np zamiast robic wirusy i bakterie razem we wtorek zrobic wirusy we 

wtorek i bakterie w czwartek
• NIE ZMIENIŁBYM RACZEJ NIC
• skróciłabym czas do max. 2 godzin
• Chciałabym aby konsultacje również były nagrane gdyż ich termin po prostu nie jest mi na ręke przrz co wiele trace
• Żadnej, są świetne
• Niczego bym nie zmieniała
• Nie odpowiadać na bieżąco na pytania tylko zostawić na to czas na koniec lekcji
• myślę że bardziej swoje nastawienie niż coś na co nie mam wpływu
• nic bym nie zmieniał
• hmmm....chyba nic :)
• nie zmieniałabym absolutnie niczego
• dodałabym krótki test jak na konsultacjach z różnych tematów
• Zarys godzinowy (do której mniej więcej)
• czasami zbyt szybko Pani mówi
• może więcej skupiania się na tym co najważniejsze do matury, a mniej na tych dodatkach, skróciłabym je trochę,
• nic
• nic, bo są suuuuper
• dokładne omówienie zadań. ostatnio podała pani tylko odpowiedzi :(
• możliwość mówienia
• chyba nic
• Więcej krótszych lekcji
• raczej nic
• dostęp do wszystkich materiałów poza dropboxem, np. z zaległych lekcji
• nic bym nie zmieniła
• czas lekcji skrócił
• nic
• kończenie lekcji w miarę punktualnie
• nie przedłużać tak
• Nie zauważyłem żadnych wyraźnych aspektów do poprawy
• zrobiłabym je troche wczesniej w ciagu dnia
• DŁUŻSZE PRZERWY W ŚRODKU LEKCJI
• krótszy wstęp
• Troszkę krótsze zajęcia
• Nic!!!!!!!
• raczej nic
• szybsze zaczynanie lekcji, bez pogaduszek
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• mozna je zawsze odtworzyc
• Można zatrzymać w odpowiednim momencie i zrobić notatkę, wszystko jest super wytłumaczone i motywujące do 

nauki
• to że mogę je otworzyć w każdej chwili :)
• zawsze można do tego wrócić
• 
• Można do nich wrócić w każdym momencie, jest wycięta większość “spraw technicznych”, jeśli ktoś nie może uczest-

niczyć w lekcji na żywo może obejrzeć ją w dogodnym dla siebie czasie.
• Można wrócić do poprzedniego zagadnienia
• Można do nich wracać w każdej chwili
• O każdej porze można zalogować się na platformę i w każdym momencie zajęć można zatrzymać nagranie, przewijać 

lekcje itd.
• są krótsze, moge robic przerwe kiedy chce i korzystac z metody pomodoro
• zawsze możemy do nich  wrócić, wszystko przeanalizować raz jeszcze. dla mnie dodatkowym plusem jest to, że mogę 

w tej chwili obejrzeć zeszłoroczną lekcję z układu nerwowego, który akurat omawiamy w szkole i wiem o czym mówi 
pani profesor

• mOŻNA Z NICH SKORZYSTAĆ W DOWOLNYM CZASIE
• to, że mogę w każdej chwili odpalić materiał, jeżeli czegoś nie rozumiem, przewinąć i zatrzymać
• Moge je odtworzyc w kazdej chwili
• Wygodny dostęp do materiału z lekcji
• plusem lekcji nagranych jest to, że w każdej chwili można je odtworzyć i wysłuchać ponownie oraz są świetnym sposo-

bem powtórki przed sprawdzianem i maturą.
• Mogę dostosować ilość przyswojonego materiału do swoich potrzeb
• Zawsze można odtworzyć
• że można je kilkakrotnie odsłuchać i obejrzeć
• można sobie na spokojnie odtworzyć materiał jeśli sie czegoś nie zrozumiało :)
• możliwość odtwarzania nagrań w przyśpieszonym tempie
• niezliczona ilość. Największy plus - Możliwość odtwarzania wybranych fragmentów nieskończoną ilość razy.
• nie zawsze mogę w nich uczestniczyć na żywo, dzięki nagraniom mogę obejrzeć lekcje w dowolnym momencie, mogę 

też powtarzać materiał kiedy chcę zrobić więcej zadań i robić notatki na spokojnie
• Można do nich wrócić
• mozna odtwarzac wielokrotnie
• można je oglądać ile się chce :) można je zatrzymać kiedy musimy przerwać lekcje i wrócić później do oglądania
• w każdej chwili można do nich powrócić i przypomnieć oraz utrawalić wiedzę
• Można przyswajać wiedzę bez ograniczeń.
• Można sobie zatrzymać w każdej chwili lub przewinąć
• To,że w każdej chwili mogę zatrzymać, zjeść obiad lub chwile odpocząć (metoda pomodoro)
• można zatrzymać/cofnąć w dowolnym momencie

10. Czy długość lekcji jest odpowiednia?

11. Jakie są plusy lekcji nagranych?
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11. Jakie są plusy lekcji nagranych? (c.d)

• mozliwosc przyspieszania i cofania nagrania
• Możliwość oglądania w kazdym momencie
• mozna oglADAC ILE SIE CHCE I COFAC DO DANEGO MOMENTU
• jest do nich nieograniczony dostęp
• można wracać do trudniejszych zadnieniń , powtarzać sobie, oglądać w innym terminie
• mozna oglądać i powtarzać sobie to jest mega
• można zatrzymać i wrócić do problematycznych zagadnień
• można cofać, oglądać fragmenty które aktualnie nas interesują, bo jest podział czasowy, można oglądać o dowolnej 

porze
• mogę wrócić w każdym momencie do trudnego dla mnie zagdnienia
• możliwość cofania
• Można z nich skorzystać w dowolnym momencie
• jak robie samodzielne powtorki zawsze mozna wrocic do danego zagadnienia
• Można przewijać i zatrzymywać w odpowiednim momencie
• mogę sobie je obejrzeć - konkretny temat przed lekcjami z biologii w szkole lub przed sprawdzianami.
• Można zatrzymać i przewijać do woli
• Gdy czegoś nie zrozumiem zawsze mogę wrócić i obejrzeć jeszcze raz
• mogę zatrzymywać, wracać do niezrozumiałych teamtów
• mozna wrocic do powtarzanych zagadnien

12. Jakie są minusy lekcji nagranych?

• nie mozna zadac pytania
• Nie widzę większych minusów
• nie widzę minusów, są super przycięte :)
• nie ma
• 
• Według mnie lepiej byłoby gdyby w tych materiałach były tylko kwestie związane z tematem lekcji
• Brak możliwości zadania oytania
• Nie można zadawać pytań
• brak
• chyba nie ma :)
• ‘-
• rACZEJ NIE MA MINUSÓW :)
• jak dla mnie nie ma
• Brak
• Czasami źle postawione znaczniki tematu (niektóre elementy które są w oznaczeniu są omawiane nawet 20 min 

później)
• brak
• Lekcje w przód nie maja plików z zadaniami do pobrania
• nie zauważyłam jeszcze
• brak
• nie ma
• chyba brak
• brak
• brak
• Nie można do nich zadać swoich pytań
• nie ma
• nie można zadawać pytań
• 
• Brak, ewentualnie brak poprzednich konsultacji jak nagranych lekcji
• że nie można zadawać pytań
• kiedy zatrzymuje i zamykam okno to nie zapisuje się minuta do której obejrzałam.
• brak
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12. Jakie są minusy lekcji nagranych? (c.d)

• brak mozliwosci zadawania pyatań
• nie ma :)
• RACZEJ BRAK
• po montażu niektóre ciekawe pytania są ucięte
• nie ma
• nie ma :)
• nie ma
• żadnych nie zauważyłam
• brak możliwość zadawania pytań
• Nie ma :)
• brak!
• nie można o nic zapytać
• Raczej nie ma
• Brak
• w sumie to nie ma żadnych
• raczej żadnych
• brak

• Napisz jedną rzecz jaką byś zmienił / zmieniła w lekcjach nagranych
• zwrocenie uwagi co konkretnie musze wiedziec z podstawy i zaznaczenie tego
• Nic bym nie zmieniła jak na razie
• nic, są super ;)
• nic
• Zostawiłabym tylko zagadnienia dotyczące lekcji
• Nie wiem
• Możliwość zadawania pytań w komentarzach pod nagranymi lekcjami
• brak
• jedynie podział na krótsze odcinki bo cięzko jest raz zabrać sie za 3godzinny materiał a jak w innych kursach mam 

odcinki po 30 min to łatwiej bo obejrze a to przed szkołą a to w przerwie a to przed snem :)
• wSZYSTKO JEST W NAJLEPSZYM PORZĄDKU
• nic
• Nic
• Lepiej oznaczone tematy omawiane w danej lekcji
• Zmieniła bym wielkość czatu, aby bardziej widoczna była prezentacja.
• Właśnie te pliki :)
• na razie nic
• Chciałbym żeby konsultacje były dłużej dostępne
• nic
• nic
• możliwe, że dodałabym notatki do pobrania
• brak
• Możliwość komentowania, pytania pod nimi
• może skróciła je do najważnijeszych rzeczy już bez pytań i pogadueszek tak, żeby powtórzyć coś szybko przed sprawd-

zianem
• nic
• zrobiłabym kwestionariusz pod lekcją do zadawania ewentualnych pytań
• wykład bez pasku z czatem
• brak
• są super :)
• brak
• NIC
• raczej nic
• nic

13. Napisz jedną rzecz jaką byś zmienił / zmieniła w lekcjach nagranych
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14. W jakiej formie powinny być lekcje nagrane w przyszłości

• nic
• nic
• jakość
• Nie zmieniłbym raczej nic
• nie wiem
• krótszy wstęp
• nic nie zmieniajcie
• raczej nic
• brak zastrzezen

13. Napisz jedną rzecz jaką byś zmienił / zmieniła w lekcjach nagranych (c.d)

15. Z których materiałów dodanych do lekcji korzystasz (możesz wybrać kilka):
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• tak
• 4
• widziałam notatki tylko z jednego tematu, ale z innych je chyba przeoczyłam, te co widziałam oceniam na 5!
• 5
• 3
• 5, a nawet 6 :)
• Nie korzystam z nich
• 5
• tak. 4
• są okej, 3
• nie zaglądałam, ale myślę, że dla wielu osób są przydatne, ponieważ każdy lubi mieć ładne, przejrzyste notatki, ale nie 

każdy ma czas by je zrobić
• 4,5
• 4
• 5
• Nie korzystam zbyt często ale wydają się całkem przydatne
• 5
• 1
• jeżeli 1 to mało pomocne, a 5 bardzo przydatne, to bym dała 4/5
• notatki są bardzo pomocne. 5
• 5
• 1, przyznam szczerze, że są zbędne - sama prezentacja którą można sobie wcześniej wydrukować i robić notatki w 

trakcie zajęć jest wystarczająca. Tym bardziej, że prezentacje są super zrobione :)
• 6
• 4
• 5
• tak
• tak, bo to skrócenie lekcji, ale wolałabym, aby były z samej podsatwy programowej, a nie z dodatków na lekcji i więcej 

tekstu, a mniej wklejanych obrazków z podręcznika
• 5
• 5
• 5
• 5
• 5
• tak; 4
• 4
• 4
• 4
• 5
• tak 5
• 4
• 5
• nie korzystałam z nich jeszcze
• 3
• 4,5
• są, chociaż  nie korzystam do nauki, bardziej do powtorek
• 4
• na razie nie korzystam
• 5
• 4, bardzo ładne i wartościowe , ale sama robię notatki na waszych pięknych prezentacjach i wszystko jest na miejscu
• 5
• za bardzo z nich nie  korzystam, robie swoje podczas wykładów
• 3

16. Czy notatki są pomocne? Oceń je w skali od 1-5
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17. Jak oceniasz nasze lekcje?

18. Czy poleciłbyś / poleciłabyś nasze lekcje maturzystom?

• dziękuję
• Lekcje bardzo fajnie prowadzone, najważniejsze informacje w jednym miejscu, motywują mnie do robienia większej 

ilości zadań i chce sie uczestniczyć w kolejnych lekcjach
• Super Pani prowadzi zajęcia i ma Pani ogromną wiedzę :)
• megaaaa notatki!!!!
• Na minus brak dłuższego dostępu do konsultacji, nie miałam czasu by obejrzeć je live ani do końca tygodnia w związku 

z czym ominęły mnie 4 konsultacje
• :)
• Życzę powodzenia w dalszych zajęciach
• Jesteście super
• dZIĘKI pANI aNI BIOLOGIA OKAZAŁA SIĘ BYĆ PIĘKNYM PRZEDMIOTEM. sZKODA, ŻE W SZKOLE NAUCZYCIELE TAK 

SIĘ NIE ANGAŻUJĄ.
• miłego dnia! <3
• miłego dnia ;)
• tEN KURS NIESAMOWICIE MOTYWUJE DO NAUKI, SPRAWIA ŻE NAUKA BIOLOGII STAJE SIĘ PRZYJEMNOŚCIĄ A NIE 

KARĄ

19. Dodaj coś od siebie.



12

19. Dodaj coś od siebie (c.d)
• Pani Ania w świetny sposób tłumaczy zagadnienia
• Tak jak wcześniej pisałam chciałabym aby konsultacje także były nagrywane i dostępne w każdej chwili na stronie to 

bardzo ułatwiłoby mi prace
• Jest to bardzo dobra platforma i zdecydowanie będę ją polecał swoim znajomym :)
• Bardzo się cieszę, że natrafiłam na kurs Powtórka z Biologii
• Osobiście skróciłabym lekcje do godziny :) albo zrezygnowała z czwartkowych konsultacji na poczet dodatkowych 

zajęć godzinnych zamiast jednych dwugodzinnych
• fajny sposób na zebranie odczuć słuchaczy
• Polecam ten kurs . Naprawdę warto.
• super lekcje, prowadzone w ciekawy sposób, aż chce się uczyć po nich :D
• Wszystko jest super ;D nie mam nic do dodania :) Naprawdę zajęcia z Panią Anią to przyjemność :) Ma dar do przeka-

zywania wiedzy, bardzo dużo z samych zajęć zostaje mi w pamięci
• jestem niesamowitą szczęściarą, że trafiłam na powtórkę z biologii. Pani Aniu, jest pani nauczycielem, który potrafi 

zafascynować biologią - właśnie taka osoba była mi potrzebna <3
• Bardzo dziękuję za lekcje!
• Lubię pracę z wami, ale wymaga motywacji (dzięki  za live)
• dzieki za zaangazowanie
• fajnie, że korzystam z leckji, ponieważ sama bym nie dała rady się zmobilizować, ale ciężko jest, bo to jednak duży 

materiał na tydzień tylko. ale podoba mi się entuzjazm pani anii i wszytskie dodatkowe materiały są bardzo pomocne i 
zadania. super, że też są dodatkowe konsultacje, bo jednak matura składa się z zadań

• Dzięki tym lekcjom od razu zauważyłam poprawę w moim łączeniu różnych faktów z biologii, dzięki czemu coraz chęt-
niej zgłaszam się na moich lekcjach z biologii, dostając tym samym bardzo dobre oceny. Rozumiem też o wiele więcej 
dzięki tym lekcjom, ponieważ są tłumaczone w bardzo efektywny sposób

• Pozdrawiam i dziękuję za motywację :)
• uwielbiam te lekcje, a Pani Ania zaraża pozytywną energią i nawet jak mi się nie chce to na zajęciach chce mi się dużo 

bardziej
• dziękuję wam bardzo za pomoc <3
• fajnym pomysłem byłoby zadawanie, zachecanie do robienia zadań np. z witowskiego - konkretnej ilosci  (np. 20 zadań 

do tematu)
• Miło spędza się czas podczas ;lekcji :)
• JESTEM ZADOWOLONA Z ZAKUPU KURSU
• pani ania jest niesamowicie ciepłą osobą, biologia z nią jest lepsza niż kiedykolwiek <3
• bardzo dzięuję za te lekcje :)
• wszyscy lekcje  biologii powinny tak wygladądać  róbcie to jak najdłużej
• to była dobra decyzja wykupić 1 semestr wykupię też drugi ;)
• tak się składa, że polecałam i kolega dzięki temu dołączył :)
• bardzo doceniam wysoki poziom organizacji lekcji i wszystkiego co z nimi związane. strona działa super, a ze spotka-

niami na żywo też nigdy nie miałam problemów technicznych
• jestem pod ogromnym wrażeniem ponieważ zawsze byłam przeciwna takich rzeczy  a Pani Ania jest tak cudowna , że 

motywuje każdego dnia i jest mi az głupia jak czasami czegoś sie nie nauczę. jestem bardzo zadowolona, że odnalazłam 
panią Anię :)

• Pani aNIA ŚWIETNIE TŁUMACZY WSZYSTKIE POJĘCIA, NAWET TE NAJTRUDNIEJSZE STAJĄ SIĘ ZROZUMIAŁE
• juz polecałam waszą strone, jestem pod wrażeniem jak jest profesjonalnie, na prawde super <3
• Kurs jest bardzo pomocny , dziękuję!!!
• CZUJE MOC DO DZIAŁANIA, DETERIMNACJA DO MATURY
• Kontynuujcie co robicie:)
• fajnie że jesteście
• Cieszę się że są tacy nauczyciele jak Pani ania ktorzy z taka łatwością przekazujją wiedzę i zależy im żeby wszystko 

zostało zrozumiane
• :)
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• Czy możesz napisać krótką recenzję naszych lekcji?
• swietne
• Lekcje polegają na omówieniu profesjonalnej i kolorowej prezentacji w bardzo fajny i ciekawy sposób. Obecne są 

również krótkie i tematyczne filmiki . Zadania maturalne są następnie omawiane i dostarczane są cenne wskazówki
• Lekcje zawierają bardzo wiele informacji, ale nie są to informacje zbędne, tylko te najważniejsze. Prezentacja jest 

bardzo czytelna i dla mnie- wzrokowca są idealne
• uwielbiam wasze lekcję, wspaniałą pomocą są również notatki i zadanie maturalne (z tego korzystam najczęściej). 

Jednak myślę,że wszystkim zależy na trzymaniu się określonego czasu, chociażby ze względu na zaplanowane zajęcia 
po lekcjach biologii. Szacun za notatki to naprawdę mega ułatwienie :)

• 
• Lekcje są bardzo przydatne, a nauczycielka dobrze tłumaczy. Uwielbiam pani porównania, dzięki którym można łat-

wiej zapamiętać materiał.
• Lekcje są bardzo pomocne.
• .
• Bardzo polecam. Kurs to strzał w 10! lekcje z panią anią to czysta przyjemność :). tematy omawiane bardzo szcze-

gółowo. prezentacje bardzo przejrzyste i ciekawe. jeśli są jakieś pytania w trakcie zajęć - uśmiechnięa pani ania zawsze 
na nie odpowiada :). dużym plusem są lekcje nagrywane - o każdej porze,  można włączyć dany dział, zajęcia można 
przewijać, zatrzymać. oglądać ile chcemy i kiedy chcemy  :).  nic tylko się uczyć :)

• postaram się, mój mail pioreczko09@gmail.com
• ‘-
• lEKCJE SĄ PROWADZONE W BARDZO CIEKAWY SPOSÓB, ZACHĘCAJĄ DO NAUKI I NIESAMOWICIE MOTYWUJĄ, PANI 

ANIA POTRAFI ROZJAŚNIĆ NAWET NAJTRUDNIEJSZE ZAGADNIENIA, DZIĘKI CZEMU BIOLOGIA STAJE SIĘ PRZYJEMNA. 
SERDECZNIE POLECAM TEN KURS KAŻDEMU ZDAJĄCEMU MATURĘ Z BIOLOGII :d

• zajęcia są naprawdę pomocne, szczególnie w takich czasach jakich żyjemy obecnie, cieszę się, że zdecydowałam się na 
zakup 2 maxów gdyż mogę się uczyć w każdej chwili

• Bardzo lubie państwa lekcje wiedza jest przekazywana w czytelny sposób
• Bardzo dobre lekcje dzięki którym wiele można zrozumieć, forma prezentacji jest bardzo przejrzysta i zdecydowanie 

pomaga w przygotowaniach do matury. Watrobaaleksander@gmail.pl
• Lekcje są świetne, jest super nauczycielka z która nauka i przygotowania do matury są łatwiejsze.
• Napisze recencje kiedy skończę kurs :)
• jest git
• Lekcje online są strzałem w dziesiątkę,bo można do nich wracać, zatrzymywać je, powtarzać , zadawać pytania. Pani 

Ania ma ogromną wiedzę, którą przekazuje z pasją. To profesjonalistka. Te lekcje są niepowtarzalne i bardzo pomocne.
Polecam Każdemu.

• Lekcja prowadzona w bardzo miłej atmosferze, wszystkie informacje wydają się być nagle bardziej ciekawe, polecam :)
• Przyznam szczerze, że chciałabym..ale...jestem kilka lat po maturze i trochę tak spontanicznie wpadłam na pomysł 

zmiany planów i studiowania nowego kierunku. nikomu nie mówię o tym, chce zobaczyć jak to pójdzie. jak dodam 
opinie na fb, to znajomi mogą zobaczyć i się dowiedzieć ;P dlatego dodam pewnie opinię po maturze, bo robią Państwo 
naprawdę dobrą robotę i chciałabym jednak ją dodać - wiem jak dla Was jest to pomocne

• Powtórka z biologii to zdecydowanie najlepsza opcja na przyswajanie materiału z biologii. Od początku czuję, że całej 
ekipie (a w szczególności pani ani) zależy na moim rozwoju. Dziękuję, że zaopiekowaliście się mną i moją maturą w 
tym trudnym czasie.

• lekcje są ciekawe, długie dzięki temu nikt nie goni z materiałem, A lekcja prowadzona jest od początku do końca. Pani 
Ania stara się wszystko wyjaśnić na spokojnie i cierpliwie odpowiada na pytania, dużo rysunków, wykresów, filmików 
ułatwia zapamiętanie, a dzięki temu, że lekcje są nagrywane to zawsze można do nich wrócić

• Jest super, dużo z tego korków wynoszę ola24012002@wp.pl
• .
• lekcje z panią anią to dużo  materiału, pomocne dodatki, ważne rzeczy do matury i super pozytywna energia, która 

motywuje. jeśli ktoś czegoś nie rozumie tutaj na pewno wszytsko się rozjaśni. a praktyka czyni mistrza, więc dużo 
omówionych zadanek na pewno zaprocentuje w przyszłośći :) Jukucharska@gmail.com

• odpowiedziałam już na to pytanie w poprzednim punkcie, ale dodam jeszcze, że na tych lekcjach panuje wspaniała 
atmosfera i z przyjemnością na nie przychodzę

• Jestem bardzo zadowolona, wiedza zostaje przyswajana, a braki zostają uzupełnione.
• Zajęcia są super, jasna czytelna forma, mnóstwo materiałów dodatkowych i cudowna energia Pani Ani    gabiszenajch@

gmail.com

20. Czy możesz napisać krótką recenzję naszych lekcji?
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20. Czy możesz napisać krótką recenzję naszych lekcji? (c.d)

• lekcje z uśmiechem :)
• lekcje są naprawdę przyjemne, a pani cudownie tłumaczy <3
• szczerą i obiektywną opnie będe mogła napisać po maturze, ale jak na razie jestem zadowolona
• Są naprawdę w   porządku choć czasami ciężko skupićsię przez tak długi czas
• LEKCJE BARDZO PRZYDATNE I PRZYJEMNE!! Z CHĘCIĄ POLECE INNYM :)
• lekcje powtórki z biologii są super przeprowadzane - pani ania podchodzi z uśmiechem do uczestników sprawiając, że 

lekcje są o wiele przyjemniejsze niż w szkole <3
• Treściwe, ciekawe lekcje, zawsze dobrze przygotowane, duże kompetencje
• nauka  z powtórką z biologii  to sama przyjemność  samuel.utratny@o2.pl
• Lekcje ciekawe, bardzo fajne prezentacje, Notatki po lekcji z których często sięgam
• bardzo mi się podobają, wszystko dokładnie omówione. często korzystam z nagrań, gdy uczę się do tematów bieżących 

w szkole. uważam, że zarówno prezentacje i notatki są bardzo dobrze przygotowane i lubię się z nich uczyć bardziej 
niż z podrecznika, gdy robię powtórki. lubię wracać do nagrań z lekcji. w konsultacjach niestety rzadko mam czas ucz-
estniczyć, ale oglądam powtórki. 5/5

• da się zrobić;)
• zrobiłam to wyżej bo źle przeczytałam :/ ale uwielbiam wtorki. zawsze lekcje poprawiaja mi humor i powodują, że 

chce mi się uczyć !!!
• lEKCJE SĄ FANTASTYCZNE, PANI ANIA BARDZO DOBRZE TŁUMACZY, POKAZUJE INNĄ, TĄ LEPSZĄ STRONĘ NAUKI 

BIOLOGII
• Lekcje są naprawdę bardzo pomocne, Pani Ania super prowadzi i poleciłabym je  wszystkim maturzystom
• JESTEM ZACHWYCONA! WSZYTKIM SERDECZNIE POLECAM! LEKCJE SĄ PROWADZONE W MIŁEJ I PRZYJAZNEJ AT-

MOSFERZE.
• Bardzo serdecznie polecam :)
• Super jesteście i Umilacie naukę maturzystom , a przede wszystkim pozwalacie spełniać maturzystom marzenia . ps . 

To ja wam dziękuje
• tak
• ‘-podczas zmagania się z nietuzinkowym poleceniem.
• Lekcje bardzo treściwe i dopracowane pozwalają opanować cały materiał
• wychodzę z tych lekcji bogatsza o kolejne porcje wiedzy, ktora mam nadzieje ze zaowocują w maju ( bądz czerwcu :)) 

a w pszyszłości dadzą poczucie spelnienia <3
• bardzo merytoryczne, treściwe, teoria ćwiczona w praktyce, świetne materiały dodatkowe np. w postaci filmów i 

pewność, że prowadzący jest świetnym chemikiem i nauczycielem
• Lekcje prowadzone z pasją i zaangażowaniem, pełne rzetelnych informacji opartych o podstawę programową. inspiru-

jąca  atmosfera. nauka z  tym kursem sprawia ogromną przyjemność. Po obejrzeniu filmiki wiele pozornie trudnych 
zagadnień staje się dziecinnie proste. Z całego serca polecam wszystkim przyszłym maturzystom <3

• są bardzo pomocne, wynoszę z nich dużo więcej niż z samego czytania podręcznika :)
• JESTEŚCIE SUPER I POMAGACIE LUDZIOM W ZROZUMIENIU CIĘŻKICH ZAGADNIEŃ...
• super metoda prowadzenia lekcji i odrazu uszykowane zadania maturalne z danego tematu :)
• :D
• Zajęcia są bardzo przystępnie prowadzone i bardzo miło się ich słucha, zadania maturalne wydają się potem dużo 

łatwiejsze
• Zajęcia są prowadzone bardzo profesjonalnie , ciekawie , w miłej atmosferze .Są dobrze tłumaczone
• Żałuję, że wcześniej nie wiedziałem o tym kursie
• Lekcje są prowadzone bardzo profesjonalnie, prowadzący jest świetnie przygotowany do zajęć, 

a nauka jest przyjemnością
• Moim zdaniem to świetne zajęcia które rzeczywiście pomagają mi zrozumieć rzeczy których nigdy nie zrozumiałbym 

w szkole. Jestem bardzo zadowolona z formy korepetycji. Gdyby pan uczył w mojej szkole to myśle że maturę zdałabym 
na 100% ;))

• Lekcje są idealne, naprawdę nie trzeba nic zmieniać. Wszystko na najwyższym poziomie. A Pan Damian jest najlepszy 
to wiadomo ;)
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Wszystkim, którzy udzielili odpowiedzi dziękuję za poświęcony czas.  Wasze zdanie jest
dla mnie bardzo ważne, dlatego każdą sugestię wezmę pod uwagę i postaram się ją wprowadzić 
już na najbliższych zajęciah. 

Pozdrawiam, 

Ania Gajos
P.S:Jeśli jesteś zainteresowany lekcjami online na żywo, lekcjami nagranymi, konsultacajmi 
oraz dostępem do cennych materiałów takich jak prezentacje, notatki, zadania maturalne czy 
testy, to zapraszam do zapisu na drugi semestr kursu MAX z biologii live. Będę pomagała 
Ci w nauce biologii aż do samej matury i dam z siebie MAXa! 
 

Kliknij i sprawdź szczegóły

https://powtorkazbiologii.pl/max-z-biologii-live/?utm_source=newsletter&utm_medium=PDF&utm_campaign=ankieta_max_z_biologii
https://powtorkazbiologii.pl/max-z-biologii-live/?utm_source=newsletter&utm_medium=PDF&utm_campaign=ankieta_max_z_biologii

