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Zapisy na kursy języka norweskiego 2019 
 
Kurs językowy to najlepsza droga do spełnienia marzeo o swobodnym poruzumiewaniu się   Wybierz jeden z poniżej podanych kursów.  
PS. Kursy rozpoczną sie w podanych terminach pod warunkiem wymaganej liczby uczestników. Kursy składają sie z sesji lekcyjnych po 3 godz. 
każda z sesji, 2 razy w tygodniu. NB. Możliwośd korepetycji indywidualnych. Zastanawiasz się, który z kursów jest najbardziej odpowiedni dla 
Ciebie, skontaktuj sie z nami na email: post@norsken.no lub tlf. 92656960 /  INFO – Ceny podane poniżej. 
 

 Betaling / Payment / Opłaty 
 

 Ved engangsbetaling for hele kurset før kursstart 
 With one-time payment for the entire course before course start 
 Jednorazowa opłata za cały kurs przed rozpoczęciem kursu 

 

 A1 
 

 A2 
 

 A1+A2 

 5000 NOK / 33 godz kurs A1 
(za godzine ok. 150 NOK) 

 4000 NOK / 27 godz kurs A2 
(za godzine ok. 150 NOK) 

 8000 NOK / 60 godz oba kursy 
(za godzine ok. 130 NOK) 

 14 000 NOK / 60 godz oba kursy 
(oferta dla małżeostw / par) 

PS.   Możliwośd płatności w 2 ratach 

 Ved betaling for hver enkelt time 
 By payment for each hour  
 Opłata za każdą godzine 

 A1 / A2 
 B1 / B2 

 200 NOK za godz. kursu 
 Indywidualne korepetycje 

300 NOK za godz. 

 Innkjøp av bøker  og arbeidshefter “Ny i Norge” 
  Purchase of books and workheets "Ny i Norge" 
 Zakup książek i zeszytow roboczych "Ny i Norge" 

 Ark Bokhandel 
 Adlibris Norge 
 Tanum 

 
 “Ny i Norge”  

“Ny i Norge” to program do nauki norweskiego jako drugiego języka, jeden z najchętniej używanych podręczników w ostatnich latach. 
Program  nauczania dla początkujących na poziomie A1 i A2 wedlug Planu nauczania języka norweskiego i nauk o spoleczenstwie 
(Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012)) dajacy podstawy zaliczenia Norskprøve 2.  
 

 Norsken.no 
Oferujemy najlepszą teoretyczną i praktyczną naukę na kursach dziennych, wieczorowych i weekendowych. Poziom nauczania  jest 
dostosowany do każdego z uczestnikow, tak aby nauczanie przyniosło spodziewany rezultat w jak najszybszym czasie. Nasz lokal znajduje 
się na Søndre Nordstrand/Oslo z łatwym dojazdem  pociągiem (Ski / Moss) lub autobusem  do/z Holmlia stasjon (10 min do/z Oslo S),  
jak i samochodem  do/z Oslo / Akershus / Follo (Oppegård/Ski /Ås), jak i Vestby, Moss, Drøbak, Nesodden, Enebakk itd ... 
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