
na każdym poziomie zaawansowania

Witamy w Babbel Intensive! Pomożemy Ci zrobić 
postępy i zyskać pewność w posługiwaniu się języ-
kiem obcym. Cieszymy się, że weźmiesz w tym udział!

B A B B E L  I N T E N S I V E 

PRZEWODNIK
DLA UCZĄCYCH SIĘ

ONLINE LESSONS

BABBEL APP
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Cześć! 
Jestem Sophie. Pochodzę z Wielkiej 
Brytanii, ale mieszkałam i pracowałam 
we Francji, w Niemczech, Hongkongu, 
Indiach i Zimbabwe. 

Po ukończeniu anglistyki, romanistyki 
i historii uczyłam języka na brytyj-
skich i niemieckich uniwersytetach. 
Następnie szkoliłam pracowników firm 
z sektora finansów, turystyki i konsul-
tingu. Obecnie pracuję w berlińskim 
biurze Babbel i odpowiadam za treść 
kursów angielskiego biznesowego.

Przygotowałam dla Ciebie prze-
wodnik, 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 
Intensive?
Babbel Intensive opiera się 
na metodzie nauczania mieszanego 
opracowanej przez nasz wewnętrzny 
zespół ekspertów językowych.

Łączy ona dostęp do aplikacji Babbel 
oraz indywidualnych lekcji online 
z prywatnym nauczycielem w ramach 
oferty Babbel Live. Na lekcje te można 
się umawiać w dowolnym czasie 
w trakcie trwania 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 Indywidualne lekcje 
online

Ścieżka nauczania

Dostępne są ścieżki nauczania dla 
różnych poziomów lub języków – jeśli 
chcesz wypróbować nową ścieżkę po 
ukończeniu pierwszej, napisz do nas 
na adres: b2bsupport@babbel.com.

mailto:b2bsupport%40babbel.com?subject=
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Korzystanie z Babbel Live
Babbel Live oferuje dostęp do indy-
widualnych lekcji online z nauczycie-
lami języka. Lekcje można odbywać 
w dowolnym czasie w trakcie trwania 
subskrypcji.

Każda lekcja trwa tylko 30 minut 
– możesz zarezerwować ją bezpo-
średnio w kalendarzu swojego 
nauczyciela, wybierając dogodny 
termin i godzinę. Lekcje są częścią 
subskrypcji firmowej, więc postaraj 
się wykorzystać je w pełni!

Przez pierwszych 12 tygodni zale-
camy przynajmniej jedną lekcję tygo-
dniowo w Babbel Live – w dogodnym 
dla Ciebie terminie. Poproś nauczy-

ciela z Babbel Live, aby doradził Ci 
rozwiązanie dopasowane do Twoich 
potrzeb. Poproś nauczyciela z Babbel 
Live, 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.

https://accounts.babbel.com/en/accounts/sign_in?return_to=https://my.babbel.com/en/live/?locale=de&referrer=None
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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 przy-
jemnością Ci pomożemy!

Krok 1

E-mailem otrzymasz link do utwo-
rzenia 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?
Oprócz przewodnika załączamy 
również proponowaną ścieżkę 
nauczania. Jeśli chcesz przetesować 
inne ścieżki, napisz do nas na adres: 
b2bsupport@babbel.com.

Zapoznaj się z zalecaną ścieżką 
nauczania i rozpocznij naukę!

Możesz wybrać spośród kilku 
poziomów zaawansowania, a nawet 
wybrać nowy język.
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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 okre-
ślonym czasie.

Jak sprawić, by nauka była naprawdę 
skuteczna?


