
Ucz się języków  
obcych online.

Nowocześnie. Efektywnie. Z przyjemnością.



Dlaczego nauka  
online?
Każdy ceni sobie komfort, wygodę i swój wolny czas. Dlatego lubimy 

zakupy online, oglądanie filmów czy słuchanie muzyki w internecie. 

Języków też możesz uczyć się online - prosto, bezstresowo  

i efektywnie. Naukę dostosowujesz do swoich potrzeb.

Dzięki eTutorowi możesz się uczyć: 

• tam, gdzie chcesz,

• wtedy, kiedy chcesz,

• w tempie, jakie Ci odpowiada.



Nauka jak hobby.  
Zapomnij o nudzie.

Twój czas na naukę jest cenny, dlatego zadbaliśmy o to, by 

wykorzystać go jak najlepiej. Lekcje, powtórki i zadania to nie 

wszystko! Na platformie znajdziesz też: wciągające gry językowe, 

interesujące podcasty, dodatkowe kursy tematyczne, blog, system 

osiągnięć i wiele innych funkcji.



Wielkie możliwości  
i prosta obsługa.

eTutor to przyjazny, prosty w obsłudze kurs językowy. Dzięki aplikacji 

na telefon i tablet możesz używać go dosłownie wszędzie i uczyć się 

tam, gdzie chcesz. Kolejka do lekarza czy powrót do domu? Z nami 

wykorzystasz każdy moment. 



Jak to działa?
Poznaj najważniejsze funkcje eTutora.



W eTutorze znajdziesz lekcje dopasowane do Twojego poziomu 

znajomości języka. Każda z nich to solidna i przystępna dawka 

nowego materiału. Jeśli nie wiesz, na jakim poziomie jesteś, nie 

przejmuj się! Przy pierwszym logowaniu możesz wykonać test 

poziomujący. 

Lekcje

W każdej lekcji znajdziesz ćwiczenia kształtujące różne 
umiejętności, dzięki czemu nauka nie jest nudna.

Klikając tutaj, rozwiniesz 
pełne menu. 

Słówka dodane do powtórek znajdziesz tutaj. 

Wybierasz poziom, na którym chcesz się uczyć.



Platforma eTutor to setki tysięcy słów. Utrwalasz wszystkie, ale 

uczysz się tylko tych, które uznasz za przydatne. I to w pakiecie - 

razem ze znaczeniem, wymową i przykładami wykorzystania.  

Nauka języków skrojona idealnie na Twoją miarę. 

Słownictwo

Dodajesz  
do powtórek

Widzisz

Odsłuchujesz
Czytasz



kot

ŚwietnieŚrednioŹle

Nasz inteligentny system powtórek nie raz Cię zaskoczy! Określa, 

które słówka sprawiają Ci największą trudność i pomaga w ich 

szybszym i skutecznym zapamiętywaniu. A kiedy chcesz mieć wolne, 

skorzystaj z kalendarza powtórek i zaplanuj dni bez nauki.

Powtórki

Odsłuchujesz

System 
sprawdza 
Twoją 
odpowiedź

Poznajesz 
przykłady  

zastosowania



W każdej lekcji na platformie znajdziesz nagrania tekstów,  

słówek i zwrotów. Dzięki temu codziennie możesz ćwiczyć  

rozumienie ze słuchu. Co najważniejsze - we własnym tempie, 

bez stresu i ograniczeń. Nagrania są realizowane przez  

brytyjskich i amerykańskich native speakerów.

Rozumienie 
ze słuchu

Odsłuchujesz, robisz pauzę, jeśli 
tego potrzebujesz. Uruchamiasz 

tyle razy, ile chcesz.
Dokładne tłumaczenie 
ułatwi Ci pracę z tekstem.



Ćwiczenie 
wymowy

Platforma ma unikalną funkcję trenera wymowy, dzięki której 

samodzielnie i bez presji uczysz się prawidłowo wymawiać nawet 

najtrudniejsze słówka czy frazy. Słuchasz zdania czytanego przez 

lektora. Powtarzasz je do mikrofonu swojego komputera, tabletu 

lub telefonu, a nasz system  natychmiast sprawdza, czy zostało 

wypowiedziane poprawnie. Jeśli nie, podkreśla słowa, nad którymi 

musisz popracować.

Klikasz w ikonę mikrofonu i czytasz 
zdanie. System od razu sprawdza 
poprawność i zaznacza błędy.

Widzisz zapis  
i tłumaczenie zdania.

Odsłuchujesz zdanie tyle 
razy, ile potrzebujesz.

Ćwiczenia dostosowujesz 
do własnego poziomu.



Poznawanie zagadnień gramatycznych to chyba najtrudniejsza część 

nauki języka. Na szczęście nie na platformie eTutor! Przystępny  

i praktyczny program sprawi, że naprawdę szybko poradzisz sobie 

nawet z najtrudniejszymi zagadnieniami. Pomogą Ci w tym ciekawe 

interaktywne ćwiczenia.

Gramatyka 
i ćwiczenia



Nauka to frajda.
Ciesz się nią. Powodzenia!


