
na każdym poziomie zaawansowania

Witamy w Babbel Live! Pomożemy Ci zrobić postępy 
i zyskać pewność w posługiwaniu się językiem 
obcym. Cieszymy się, że weźmiesz w tym udział!

B A B B E L  L I V E 

PRZEWODNIK
DLA UCZĄCYCH SIĘ

ONLINE LESSONS

BABBEL APP
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Cześć! 
Jestem Michalina. Urodziłam się 
i wychowałam w Polsce, gdzie 
rozpoczęłam naukę języków obcych. 
Krótko po ukończeniu liceum 
przeprowadziłam się do Niemiec.
W Berlinie studiowałam 
amerykanistykę i filologię rosyjską, 
a także rozpoczęłam pracę 
jako tłumacz. Obecnie pracuję 
w berlińskim biurze Babbel i 
odpowiadam za treść kursów języka 
polskiego, jak również za polskie 
tłumaczenia w innych kursach.

Przygotowałam dla Ciebie 
przewodnik, który pomoże Ci 
odnaleźć się w kursach i lekcjach 
Babbel. Mam nadzieję, że nauka z 
naszymi kursami przyniesie Ci sporo 
satysfakcji!
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Czym jest Babbel 
Live?
Babbel Live opiera się na nauczaniu 
mieszanym opracowanym przez 
nasz wewnętrzny zespół ekspertów 
językowych.

Nasz koncept łączy naukę przy 
pomocy aplikacji z zajęciami 
grupowymi, w których może 
uczestniczyć maksymalnie 6 osób. 
Na te zajęcia możesz zapisać się w 
dowolnym czasie w ciągu trwania 
Twojej subskrypcji. 

Opracowaliśmy również ścieżkę 
nauczania, w ramach której przez 
pierwszych 12 tygodni będziemy 
polecać Ci lekcje odpowiednie do 
Twojego poziomu zaawansowania. 
Potem możesz przetestować i wybrać 
dowolne interesujące Cię kursy.

Aplikacja Babbel Babbel Live Ścieżka nauczania

Jako dodatek do tego przewodnika 
możesz również ściągnąć odpowiednią 
Ścieżkę nauczania z tej strony. 

https://www.babbelforbusiness.com/pages/learning-paths
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Korzystanie z Babbel Live
Z Babbel Live masz dostęp do lekcji 
online, w których może uczestniczyć 
maksymalnie 6 osób. Na te zajęcia 
możesz zapisać się w dowolnym 
czasie w ciągu trwania Twojej 
subskrypcji. 

Każda lekcja trwa zaledwie 60 
minut. Na zajęcia możesz zapisać się 
bezpośrednio przez aplikację albo 
na pl.babbel.com, wybierając dzień i 
czas, który najbardziej Ci odpowiada. 
Lekcje są częścią subskrypcji twojej 
firmy, a więc nie przegap tej okazji!

Przez pierwszych 12 tygodni 
zalecamy przynajmniej jedną lekcję 
tygodniowo w Babbel Intensive – przy 
w dowolnym dogodnym dla Ciebie 
terminie. Poproś nauczyciela z Babbel 
Intensive, aby doradził Ci rozwiązanie 
dopasowane do Twoich potrzeb.

Po zarejestrowaniu się na stronie 
Babbel przejdź do live.babbel.com, 
aby zarezerwować lekcje.

W razie jakichkolwiek pytań lub 
wątpliwości napisz do nas na adres: 
b2bsupport@babbel.com.

http://pl.babbel.com
http://live.babbel.com
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Tak możesz zapisać 
się na lekcję w 
Babbel Live: 

Zaloguj się na pl.babbel.com i wybierz 
zakładkę Live z menu na górze strony. 

Teraz możesz ustawić swój poziom 
po prawej stronie ekranu. Jeśli masz 
wątpliwości co do odpowiedniego 
poziomu, możesz sprawdzić swoje 
umiętności w teście kwalifikacyjnym. 

Wybierz odpowiednią dla siebie lekcję 
i kliknij na „Zapisz się”.

Kliknij na „Przygotuj się do lekcji”, 
jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i 
umiejętności z ćwiczeniami w aplikacji. 

http://pl.babbel.com
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Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy z założeniem konta, nawigacją na stronie Babbel 
lub czymkolwiek innym, napisz do nas na adres: b2bsupport@babbel.com.  
Z przyjemnością Ci pomożemy!

Krok 1

E-mailem otrzymasz link do 
utworzenia nowego konta Babbel.

Krok 2

Kliknij link aktywacyjny i utwórz konto.

Krok 3

Wybierz język, którego chcesz się 
uczyć.

Krok 4

Każdego tygodnia przerób lekcje 
zalecane w ramach swojej ścieżki 
nauczania i zarezerwuj lekcje w 
Babbel Live.

Jak założyć

i skonfigurować konto
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Jak podążać ścieżką nauczania
Możesz używać Babbel na komputerze, tablecie czy smartfonie i kontynuować 
naukę na innym urządzeniu – Twoje postępy są synchronizowane automatycznie.

Każdego tygodnia będziemy polecać Ci kolejną lekcję, ale możesz oczywiście 
przeglądać dodatkowe materiały.

Aby znaleźć zalecane przez nas lekcje:

Na stronie 
domowej wybierz 
„Kursy”

Wybierz „Kurs” Wybierz „Kurs” Znajdź interesującą 
Cię „Lekcję”

Jeśli korzystasz z Babbel na komputerze, zauważ, że część kursów znajdziesz 
w zakładce „Mój poziom”, a część w „Więcej kursów”. Napisz do nas, jeśli nie 
możesz znaleźć, czego Ci potrzeba.
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To jak?  
Zaczynamy?
Jako dodatek do tego przewodnika 
możesz również ściągnąć odpowiednią 
Ścieżkę nauczania z tej strony. 

Zapoznaj się z zalecaną ścieżką 
nauczania i rozpocznij naukę!

Możesz wybrać spośród kilku 
poziomów zaawansowania, a nawet 
wybrać nowy język.

https://www.babbelforbusiness.com/pages/learning-paths
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Systematyczność to podstawa

Systematyczność nauki ułatwi Ci osiągnięcie celów. Wybierz porę, 
która najbardziej Ci odpowiada, i wyrób sobie nawyk regularnej nauki. 
Pomogą Ci w tym przypomnienia o nauce dostępne w aplikacji. 

Ziarnko do ziarnka…

Zalecamy 20 minut dziennie przez pięć dni w tygodniu: to jedna 
lekcja lub powtórka dziennie. 

Korzystaj z funkcji powtórek

Staraj się, aby ilość elementów do powtórki wynosiła co najwyżej 10.

 
Pisz, słuchaj, czytaj

Korzystaj z innych mediów w wybranym języku: w Magazynie 
Babbel znajdziesz m.in. ciekawostki językowe i porady dotyczące 
skutecznej nauki. 

Znajdź kompanów do nauki

W grupie zawsze raźniej! Znajdź kogoś, kto również uczy się języka, i 
motywujcie się nawzajem. 

Ustal realne cele

Ustal konkretne cele, które faktycznie da się osiągnąć w 
określonym czasie.

Jak sprawić, by nauka była naprawdę 
skuteczna?


