
Proszę otworzyć stronę:
https://www.17-minute-languages.com/pl/login/ 

Proszę wpisać zawarte w e-mail login i hasło.

Proszę kliknąć na : Zaloguj się!

  T y l k o  3  k r o k i  

d o  T w o j e g o  k u r s u

r

Krok 1: Zaloguj się do Twojego kursu

Po opłaceniu kursu otrzymasz od nas e-mail z Twoimi danymi dostępu do kursu lub do pakietu kursów.

Przydatna wskazówka:
Polecamy założenie w Twojej przeglądarce internetowej zakładki do strony logowania.
W ten sposób kurs będzie zawsze w zasięgu ręki

.
Krok 2: Otwórz Twój kurs językowy

Teraz znajdujesz się na Twoim prywatnym koncie.

Dla wszystkich, którzy zakupili nasz pakiet językowy:
Na ekranie znajdują się linki do poszczególnych kursów.
Język …-Kurs dla początkujących (A1+A2)
Język …-Kurs dla zaawansowanych (B1+B2)
…
Tutaj możesz wybrać kurs, od którego chcesz rozpocząć naukę.

Przydatna wskazówka:
Jeśli posiadasz cały pakiet językowy proponujemy zacząć od kursu podstawowego (A1+A2). 
Proszę przystąpić do testu kwalifikacyjnego, aby dowiedzieć się na jakim poziomie jest Twoja 
znajomość języka.

Otwórz proszę link do 
Twojego kursu.
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Krok 3: Ucz się korzystając z funkcji „codzienne zadania“

Dowiedz się, jak rozpocząć Twój kurs językowy.

Masz wybór:
   

      1.  Możesz rozpocząć naukę od małego wprowadzenia.
          W 5 krokach wyjaśniamy, jak działa nasz kurs.

Na końcu wprowadzenia do treningu słówek oraz do kursu podstawowego i zaawansowanego znajdziesz 
Test kwalifikacyjny.
Możesz sprawdzić Twój poziom znajomości języka.
Kurs rozpocznie się wtedy na poziomie dopasowanym do Twojej wiedzy.

.       2. Chcesz rozpocząć naukę natychmiast ?
          Nic prostszego – kliknij na link:
          Rozpocznij kurs od lekcji 1 

Ucz się korzystając z codziennych zadań:

Codzienne zadania towarzyszą uczącym się w trakcie całego kursu.

Przydatna wskazówka:
Nasz zespół z działu obsługi klienta chętnie odpowie drogą mailową na dalsze pytania.
support-pl@17-minute-languages.com 

     Rozpocznij naukę klikając na:
      Nauka słownictwa

     Startujesz od nauki słówek, 
     a codzienne zadania będą aktualizować się automatycznie. 

Rozpoczynając kurs wprowadź imię lub pseudonim

Zaakceptuj przyciskiem OK.

Teraz rozpoczyna się Twój kurs.
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