
Platforma eTutor

Krok po kroku
Cieszymy się, że chcesz uczyć się z eTutorem. 

Zacznij już teraz! To proste!



Wejdź na stronę, do której link otrzymałeś od 
swojej uczelni. Kliknij w przycisk „ZAPISZ SIĘ”. 
Wypełnij formularz rejestracyjny, zaakceptuj 
wymagane zgody i kliknij „ZAŁÓŻ KONTO”.

Aktywuj konto
Na Twoją skrzynkę mailową wyślemy 
wiadomość z adresu pomoc@etutor.pl. 
Kliknij w umieszczony w niej link i potwierdź 
rejestrację w naszym serwisie. Jeśli w ciągu 
kilkunastu minut nie otrzymasz wiadomości, 
upewnij się, czy nie trafiła do folderu SPAM.

Masz już konto?
Wejdź na stronę z linku, który otrzymałeś od 
swojej uczelni. Kliknij „ZAPISZ SIĘ", a następnie 
„ZALOGUJ SIĘ", wpisując dotychczasowe dane 
do logowania.

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

Dołącz do grupy
KROK 2

Jeśli test masz
już za sobą

- zacznij się uczyć!

KROK 4

Znajdziesz go pod tym linkiem: 

www.etutor.pl/exams/placementtest, 
a także na swoim profilu. Test określi 
Twój poziom znajomości języka.

Wykonaj test 
poziomujący

KROK 3

Dołącz do grupy



Jak wygląda
nauka z eTutorem?



Lekcje 
Lekcje w eTutorze są krótkie. Żadna nie powinna 
zająć Ci więcej niż 15 minut. Każda z nich zawiera 

notatki gramatyczne, interaktywne ćwiczenia, 
dialogi i czytanki. Dzięki temu ćwiczysz wszystkie 

umiejętności - czytanie, pisanie, rozumienie ze 
słuchu, a nawet mówienie.

Powtórki
Nowe słowa, zwroty lub zdania możesz jednym 
kliknięciem dodawać do swoich powtórek. System 
codziennie przygotowuje dla Ciebie nowy zestaw 
elementów do utrwalenia, określa, które z nich 
sprawiają Ci największą trudność i pomaga w ich 
szybkim i skutecznym zapamiętaniu. Powtórki możesz 
wykonywać wszędzie, a zajmą Ci tylko 5 minut.

Gry językowe
Baw się nauką i graj w gry językowe, jeśli 
akurat nie masz ochoty na lekcję. Każda 

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

WordSmith
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Trener wymowy
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Krzyżówki
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Słowotok
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Halo, tu Twój angielski!

eTutor 10 minut temu

Przypomnienia 
o nauce
eTutor zadba o Twoją systematyczność. 
Możesz ustawić przypomnienia o nauce 
na konkretny dzień i godzinę.

Integracja z Diki
Hasła i zdania przykładowe ze słownika Diki 
możesz dodać do swoich powtórek w eTutorze. 
Wystarczy kliknąć w zielony plus. W Diki znajdziesz 
tłumaczenie ponad 400 000 haseł, sprawdzisz ich 
zastosowanie i wymowę.

Testy
Lekcje w kursie są pogrupowane tematycznie. 

Jeśli wykonasz minimum 70% każdej lekcji 
z danego tematu, możesz sprawdzić swoją 

wiedzę w teście podsumowującym.



Monety
Zbieraj monety za regularną naukę i wymieniaj je na nagrody. 
Systematyczność to podstawa w nauce każdego języka.
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! Osiągnięcia
Kolekcjonuj osiągnięcia za wykonanie określonych 
czynności na platformie. Zostań perfekcjonistą, mistrzem 
slangu lub agentem specjalnym.

Blog
Czytaj blog eTutor. Znajdziesz na nim zagadnienia językowe 
i gramatyczne opracowane z humorem, porady, jak efektywnie 
uczyć się języka, a także sporo ciekawego słownictwa.

Aplikacja mobilna
Ucz się, gdzie chcesz i kiedy chcesz! Dzięki naszej aplikacji 
możesz używać eTutora na komputerze, tablecie i telefonie. 
Wszędzie tam, gdzie masz dostęp do internetu.

Daj się zmotywować

Marian Kowalski

Zarejestruj się i odkryj wszystkie zalety nauki online!


