
Platforma eTutor

Krok po kroku
Cieszymy siÛ, ľe chcesz uczyÉ siÛ z eTutorem. 

Zacznij juľ teraz! To proste!



Wejdļ na stronÛ, do której link otrzymaĄeĝ od 
swojej uczelni. Kliknij w przycisk „ZAPISZ SIÚ”. 
WypeĄnij formularz rejestracyjny, zaakceptuj 
wymagane zgody i kliknij „ZAăÓĽ KONTO”.

Aktywuj konto
Na TwojÇ skrzynkÛ mailowÇ wyĝlemy 
wiadomoĝÉ z adresu pomoc@etutor.pl. 
Kliknij w umieszczony w niej link i potwierdļ 
rejestracjÛ w naszym serwisie. Jeĝli w ciÇgu 
kilkunastu minut nie otrzymasz wiadomoĝci, 
upewnij siÛ, czy nie trafiĄa do folderu SPAM.

Masz juľ konto?
Wejdļ na stronÛ z linku, który otrzymaĄeĝ od 
swojej uczelni. Kliknij „ZAPISZ SIÚ", a nastÛpnie 
„ZALOGUJ SIÚ", wpisujÇc dotychczasowe dane 
do logowania.

Rejestracja
KROK 1
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Na ekranie, który pojawi siÛ po aktywacji konta lub 
zalogowaniu siÛ, zaakceptuj wymagane zgody i kliknij
„DOăÆCZ DO GRUPY”.

DoĄÇcz do grupy
KROK 2

Jeĝli test masz
juľ za sobÇ

- zacznij siÛ uczyÉ!

KROK 4

Znajdziesz go pod tym linkiem: 

www.etutor.pl/exams/placementtest, 
a takľe na swoim profilu. Test okreĝli 
Twój poziom znajomoĝci jÛzyka.

Wykonaj test 
poziomujÇcy

KROK 3

DoĄÇcz do grupy



Jak wyglÇda
nauka z eTutorem?



Lekcje 
Lekcje w eTutorze sÇ krótkie. Ľadna nie powinna 
zajÇÉ Ci wiÛcej niľ 15 minut. Kaľda z nich zawiera 

notatki gramatyczne, interaktywne Éwiczenia, 
dialogi i czytanki. DziÛki temu Éwiczysz wszystkie 

umiejÛtnoĝci - czytanie, pisanie, rozumienie ze 
sĄuchu, a nawet mówienie.

Powtórki
Nowe sĄowa, zwroty lub zdania moľesz jednym 
klikniÛciem dodawaÉ do swoich powtórek. System 
codziennie przygotowuje dla Ciebie nowy zestaw 
elementów do utrwalenia, okreĝla, które z nich 
sprawiajÇ Ci najwiÛkszÇ trudnoĝÉ i pomaga w ich 
szybkim i skutecznym zapamiÛtaniu. Powtórki moľesz 
wykonywaÉ wszÛdzie, a zajmÇ Ci tylko 5 minut.

Gry jÛzykowe
Baw siÛ naukÇ i graj w gry jÛzykowe, jeĝli 
akurat nie masz ochoty na lekcjÛ. Kaľda 

z gier bazuje na nauce i powtarzaniu 
przydatnych sĄów i zwrotów.

WordSmith

Punkty: 600 |Ostatni tydzieĆ:0
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Trener wymowy

Wisielec
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Krzyľówki

Punkty: 4 |Ostatni tydzieĆ:0

SĄowotok

Punkty: 73 |Ostatni tydzieĆ:2

RUN

SPORT
SOUP

PUT

STOP POST
NOTES

PamiÛÉ

kot

ĜwietnieĜrednioĻle



12:25
12:2550%

Halo, tu Twój angielski!

eTutor 10 minut temu

Przypomnienia 
o nauce
eTutor zadba o TwojÇ systematycznoĝÉ. 
Moľesz ustawiÉ przypomnienia o nauce 
na konkretny dzieĆ i godzinÛ.

Integracja z Diki
HasĄa i zdania przykĄadowe ze sĄownika Diki 
moľesz dodaÉ do swoich powtórek w eTutorze. 
Wystarczy kliknÇÉ w zielony plus. W Diki znajdziesz 
tĄumaczenie ponad 400 000 haseĄ, sprawdzisz ich 
zastosowanie i wymowÛ.

Testy
Lekcje w kursie sÇ pogrupowane tematycznie. 

Jeĝli wykonasz minimum 70% kaľdej lekcji 
z danego tematu, moľesz sprawdziÉ swojÇ 

wiedzÛ w teĝcie podsumowujÇcym.



Monety
Zbieraj monety za regularnÇ naukÛ i wymieniaj je na nagrody. 
SystematycznoĝÉ to podstawa w nauce kaľdego jÛzyka.
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! OsiÇgniÛcia
Kolekcjonuj osiÇgniÛcia za wykonanie okreĝlonych 
czynnoĝci na platformie. ZostaĆ perfekcjonistÇ, mistrzem 
slangu lub agentem specjalnym.

Blog
Czytaj blog eTutor. Znajdziesz na nim zagadnienia jÛzykowe 
i gramatyczne opracowane z humorem, porady, jak efektywnie 
uczyÉ siÛ jÛzyka, a takľe sporo ciekawego sĄownictwa.

Aplikacja mobilna
Ucz siÛ, gdzie chcesz i kiedy chcesz! DziÛki naszej aplikacji 
moľesz uľywaÉ eTutora na komputerze, tablecie i telefonie. 
WszÛdzie tam, gdzie masz dostÛp do internetu.

Daj siÛ zmotywowaÉ

Marian Kowalski

Zarejestruj siÛ i odkryj wszystkie zalety nauki online!


