
JAK UCZYĆ SIĘ JĘZYKA 
OBCEGO, BY WIDZIEĆ EFEKTY



700 tysięcy naszych zadowolonych użytkowników 

wykonało ponad 249 milionów ćwiczeń  

i ponad 983 miliony powtórek

READY, STEADY, GO!

Postanowiliśmy podzielić się z Tobą naszymi wskazówkami z zakresu 
nauki języków. Obalamy mity i przedstawiamy Ci całą prawdę o tym, jak 

się uczyć, by widzieć efekty.
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Chcesz uczyć się języka obcego, ale ciężko Ci znaleźć na to czas? 
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie uczyć się codziennie 
po kilkanaście minut niż po kilka godzin, ale tylko raz w tygodniu.  

Kluczem do sukcesu jest bowiem stały i częsty kontakt z językiem.

Na pewno uda Ci się znaleźć w ciągu dnia kwadrans tylko dla siebie. 
Dzięki nowym technologiom i naszej platformie możesz uczyć się  
w dowolnym miejscu – nawet leżąc w łóżku tuż przed zaśnięciem.  

Masz ciągły kontakt z językiem, powtarzasz i utrwalasz. 

UCZ SIĘ MNIEJ, A CZĘŚCIEJ

TIP Podziel materiał na mniejsze partie i ucz się każdego dnia 
lub kilka razy w tygodniu po około 15 minut.
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Kiedy poznajesz nowe słowo – postaraj się ułożyć 
z nim zdanie. Dzięki takiemu ćwiczeniu utrwalasz 
słówko i uczysz się używać go w kontekście, a przy 
tym ćwiczysz również gramatykę.

PISZ

Ucząc się języka, musisz pamiętać o tym, aby robić to kompleksowo. 
Pisz, mów, czytaj i słuchaj. Nie zaniedbuj żadnej umiejętności, bo 

wszystkie są tak samo ważne. 

Jak je kształtować z przyjemnością i bez nudy?

SZLIFUJ KAŻDĄ UMIEJĘTNOŚĆ

Odsłuchuj nagrania lektora w internetowym 
kursie Say It! czy słowniku Diki.pl i powtarzaj 
za nim słowa i zwroty. Mów do siebie w obcym 
języku – możesz każdego dnia relacjonować sobie 
swój własny dzień. Kiedy poczujesz się pewniej - 
wybierz się na spotkanie językowe przy kawie lub 
porozmawiaj z native speakerem przez Skype.

Czytaj to, co Ci się podoba. Jeśli pasjonują Cię 
podróże – szukaj ciekawostek o odległych krajach na 

zagranicznym blogu, wiadomości ze świata przeczytaj 
na stronie The Guardian, The Times albo Die Welt. 

Lubisz komiksy – czytaj je w języku, którego się uczysz.

MÓW

CZYTAJ

Włącz zagraniczne radio, obejrzyj ulubiony serial z napisami w obcym języku 
albo interesujący Cię program czy talk-show na YouTube. Nie musisz od razu 
rozumieć każdego słowa, a z językiem obcym osłuchujesz się nawet wtedy, gdy 
słyszysz go tylko w tle.

SŁUCHAJ
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Nauka angielskiego nie musi być nudna i monotonna. Nie przepadasz 
za korzystaniem z książek i zeszytów, indywidualnymi korepetycjami 

albo kursami w szkole językowej - możesz uczyć się online.

Dzięki mobilnym aplikacjom swój język obcy możesz mieć zawsze 
pod ręką, bo na co dzień przecież i tak rzadko rozstajesz się ze swoim 

smartfonem. W nauce języka może pomóc Ci także nasz blog.

Dzięki tej metodzie możesz uczyć się w dowolnym miejscu i w każdej 
chwili. Nauka nie wymaga od Ciebie dodatkowego nakładu czasu,  

a - uwaga - uczysz się codziennie.

KORZYSTAJ Z NOWYCH
TECHNOLOGII

TIP
Wykonuj ćwiczenia w autobusie, jadąc do pracy lub 
słuchaj nagrań native speakerów, stojąc w korku. Możesz 
uczyć się gdziekolwiek chcesz. 
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Otaczaj się językiem, którego się uczysz! Najważniejsze to mieć z nim 
jak najczęstszy kontakt. Zrób więc wszystko, aby przenieść go do 

swojego codziennego życia.

Może Ci się wydawać, że taka zmiana nie wpłynie na Twój postęp w nauce, 
ale po jakimś czasie przekonasz się, że coraz sprawniej poruszasz się  

po obcojęzycznym menu i znasz już sporo nowych słów.

UCZ SIĘ PRZY OKAZJI

TIP
Zmień język obsługi w smartfonie i laptopie na ten, którego 
się uczysz, a na domowe sprzęty naklej karteczki z ich 
obcojęzycznymi nazwami. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
oswajasz się z językiem codziennie i przyswajasz nowe 
słowa i zwroty instynktownie.



ZNAJDŹ CHWILĘ DLA SIEBIE

>> ZALOGUJ SIĘ <<

I UCZ SIĘ Z PRZYJEMNOŚCIĄ
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