Platforma eTutor

Krok po kroku
Cieszymy si , e chcesz uczy si z eTutorem.
Zacznij ju teraz! To proste!

KROK 1

Rejestracja
Wejd na stron , do której link otrzyma e od
swojej uczelni. Kliknij w przycisk „ZAPISZ SI ”.
Wype nij formularz rejestracyjny, zaakceptuj
wymagane zgody i kliknij „ZA Ó KONTO”.
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Masz ju konto?
Wejd na stron z linku, który otrzyma e od
swojej uczelni. Kliknij „ZAPISZ SI ", a nast pnie
„ZALOGUJ SI ", wpisuj c dotychczasowe dane
do logowania.

Aktywuj konto
Na Twoj skrzynk mailow wy lemy
wiadomo z adresu pomoc@etutor.pl.
Kliknij w umieszczony w niej link i potwierd
rejestracj w naszym serwisie. Je li w ci gu
kilkunastu minut nie otrzymasz wiadomo ci,
upewnij si , czy nie traﬁ a do folderu SPAM.
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KROK 2

Do cz do grupy
Do cz do grupy

Na ekranie, który pojawi si po aktywacji konta lub
zalogowaniu si , zaakceptuj wymagane zgody i kliknij
„DO CZ DO GRUPY”.

KROK 3
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Wykonaj test
poziomuj cy
Znajdziesz go pod tym linkiem:

www.etutor.pl/exams/placementtest,
a tak e na swoim proﬁlu. Test okre li
Twój poziom znajomo ci j zyka.
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KROK 4

Je li test masz
ju za sob
- zacznij si uczy !

Jak wygl da
nauka z eTutorem?

Lekcje
Lekcje w eTutorze s krótkie. adna nie powinna
zaj Ci wi cej ni 15 minut. Ka da z nich zawiera
notatki gramatyczne, interaktywne wiczenia,
dialogi i czytanki. Dzi ki temu wiczysz wszystkie
umiej tno ci - czytanie, pisanie, rozumienie ze
s uchu, a nawet mówienie.
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Powtórki
Nowe s owa, zwroty lub zdania mo esz jednym
klikni ciem dodawa do swoich powtórek. System
codziennie przygotowuje dla Ciebie nowy zestaw
elementów do utrwalenia, okre la, które z nich
sprawiaj Ci najwi ksz trudno i pomaga w ich
szybkim i skutecznym zapami taniu. Powtórki mo esz
wykonywa wsz dzie, a zajm Ci tylko 5 minut.
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Punkty: 315 |Ostatni tydzie :3

Punkty: 600 |Ostatni tydzie :0

Punkty: 73 |Ostatni tydzie :2

Krzy ówki

Trener wymowy

Pami

Baw si nauk i graj w gry j zykowe, je li
akurat nie masz ochoty na lekcj . Ka da
z gier bazuje na nauce i powtarzaniu
przydatnych s ów i zwrotów.

Punkty: 4 |Ostatni tydzie :0

Punkty: 268 |Ostatni tydzie :0

Punkty: 444 |Ostatni tydzie :0
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eTutor

Przypomnienia
o nauce
eTutor zadba o Twoj systematyczno .
Mo esz ustawi przypomnienia o nauce
na konkretny dzie i godzin .

10 minut temu

Halo, tu Twój angielski!

Testy
Lekcje w kursie s pogrupowane tematycznie.
Je li wykonasz minimum 70% ka dej lekcji
z danego tematu, mo esz sprawdzi swoj
wiedz w te cie podsumowuj cym.

Integracja z Diki
Has a i zdania przyk adowe ze s ownika Diki
mo esz doda do swoich powtórek w eTutorze.
Wystarczy klikn w zielony plus. W Diki znajdziesz
t umaczenie ponad 400 000 hase , sprawdzisz ich
zastosowanie i wymow .

Daj si zmotywowa
Monety
Zbieraj monety za regularn nauk i wymieniaj je na nagrody.
Systematyczno to podstawa w nauce ka dego j zyka.
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Osi gni cia

!

Kolekcjonuj osi gni cia za wykonanie okre lonych
czynno ci na platformie. Zosta perfekcjonist , mistrzem
slangu lub agentem specjalnym.

Blog
Czytaj blog eTutor. Znajdziesz na nim zagadnienia j zykowe
i gramatyczne opracowane z humorem, porady, jak efektywnie
uczy si j zyka, a tak e sporo ciekawego s ownictwa.

Marian Kowalski

Aplikacja mobilna
Ucz si , gdzie chcesz i kiedy chcesz! Dzi ki naszej aplikacji
mo esz u ywa eTutora na komputerze, tablecie i telefonie.
Wsz dzie tam, gdzie masz dost p do internetu.

Zarejestruj si i odkryj wszystkie zalety nauki online!

