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W S T Ę P

Wybraliśmy dla ciebie 10 wskazówek (ang. tips), które
pomogą nawet najbardziej "opornym” w uczeniu się
języka angielskiego.

Już podczas czytania tego e-booka przypomnisz sobie
lub zapoznasz się z nowymi zwrotami – bo uczyć się
można wszędzie i o każdej porze. 
 
Jeśli skorzystasz z poniższych porad będziesz się ich trzymał

(ang. stick with it) zobaczysz, że angielski wcale nie jest taki

trudny, a przyswajanie nowych struktur może być całkiem

fajne. 

Nie będziemy cię oszukiwać – nie ma nic bez wysiłku.

Chodzi jednak o to, by ten wysiłek był dla ciebie
przyjemnością, a uczenie się stało się twoim nawykiem (ang.

habit). 

Jesteś już na dobrej drodze – jeśli czytasz ten tekst, to
znaczy, że CHCESZ nauczyć się angielskiego. No chyba, że
ktoś trzyma naładowany pistolet przy twojej skroni i każe ci
zapoznać się z tą publikacją..…Nie? Czyli jesteś tu, bo tego
chcesz? Gratulacje! To właśnie DZIŚ (nie ważne na jakim
poziomie zaawansowania jesteś) zaczyna się twoja przygoda
z angielskim. 

Let the games begin!
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O  S Z K O L E  G R E A T  W A Y  S C H O O L

która powstała z potrzeby stworzenia miejsca dla dobrej,
profesjonalnej i przyjaznej uczniom edukacji językowej. 

Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i zdobywaniu
wiedzy metodycznej pozwoliło nam opracować metodę,
która pomoże wam przyswoić język obcy w sposób
przyjemny i efektywny.

Mamy nadzieję, że wspólnie osiągniemy Wasze cele
językowe. Więcej informacji o nas znajdziesz TUTAJ.

GREATWAYSCHOOL.PL

POZNAJ NASZ KURS - GRAT 8!

GREAT WAY SCHOOL 
TO SZKOŁA JĘZYKOWA ONLINE, 

Nasz kurs online został stworzony specjalnie na potrzeby
uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty 
z języka angielskiego. 

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na wysoki wynik 

z egzaminu ósmoklasisty, koniecznie sprawdź GREAT 8

(kliknij TUTAJ).

Do zobaczenia podczas kursu!
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Jeśli nie zacząłeś uczyć się
w dzieciństwie, to sprawa jest

przegrana...

Języka angielskiego nauczysz się 
tylko jak wyjedziesz do Anglii.

Języka nauczysz się tylko
podczas monotonnego wkuwania

słówek i gramatyki!

NAJCZĘSTSZE MITY
DOTYCZĄCE UCZENIA

SIĘ JĘZYKA
ANGIELSKIEGO:
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UCZYĆ SIĘ JĘZYKA
ANGIELSKIEGO MOŻESZ

W KAŻDEJ CHWILI

- słuchając ulubionej muzyki, jedząc śniadanie,
grając w grę na konsoli, a nawet nudząc się
siedząc na krześle i wpatrując w to, co dzieje się
za oknem.

Im częściej będziesz „przemycać” język obcy do

swoich codziennych aktywności tym łatwiej

będzie ci go opanować. Oto kilka sposobów na
to, by język obcy pojawiał się w twoim życiu na
co dzień!
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A następnie poprzyczepiaj je wszędzie tam, gdzie

możesz – na meblach, na przedmiotach codziennego
użytku, na ubraniach w szafie, na akcesoriach
kuchennych (na jedzeniu w szafkach też), na
kosmetykach, na przyborach szkolnych. 

Ale na tym nie poprzestań! Wiesz jak
mówimy "podłoga” po angielsku? Na
pewno wiesz, że jest to floor. Ale czy
wiesz jak powiedzieć po angielsku
płytki? Albo panele? Albo
wykładzina? Nie? Na pewno wiesz
jak powiedzieć po angielsku drzwi –
door. Ale jakie słówko oznacza
futrynę? A klamkę? Albo wizjer?
Czym prędzej sprawdź, przygotuj
odpowiednie etykiety i przyczep je
we właściwych miejscach! 

1 . A

GREATWAYSCHOOL.PL

PRZYGOTUJ ETYKIETY
Z NAZWAMI RZECZY
W DOMU (ANG. LABELS)

Staraj się zawieszać na nich oko zawsze, kiedy będą 

w zasięgu twojego wzroku. Czytaj je (najlepiej na głos)
i zastanów się, czy na pewno zapamiętałeś już

poszczególne słowa. Jeśli chodzi o aspekt techniczny (ang.

technicalities) najlepiej sprawdzą się do tego karteczki typu
sticky notes.

https://greatwayschool.pl/
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KORZYSTAJ 
Z NOWOCZESNYCH

TECHNOLOGII

Zmień opcje języka na angielski wszędzie gdzie się da

– w telefonie, w komputerze i tablecie, w opcjach
poczty, w przeglądarce, w mediach społecznościowych,
w konsoli do gier. 

Nie bój się tego! Jeśli z początku nie zrozumiesz jakiejś
funkcji lub polecenia, zawsze możesz ją sprawdzić w
translatorze. To o wiele łatwiejsze, niż ci się wydaje. 

Ważne jest, żebyś faktycznie zwracał uwagę na to, co jest
napisane w języku angielskim. Nasz mózg często działa
"na skróty” i zamiast przeczytać wyskakujący komunikat
pomaga nam w jego zrozumieniu na szybko analizując
układ graficzny, który kojarzy nam się z wcześniejszych
wejść na pocztę, fejsa czy na insta. 

Jeśli będziesz przestrzegać tej zasady zauważysz, że

znasz bardzo ciekawe słowa, których mogłeś do tej pory
nie rozpoznawać, jak: drafts, feature, insert, upload, itd.
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UCZ SIĘ CODZIENNIE!

Nie musisz ślęczeć godzinami nad słówkami i gramatyką

z języka angielskiego. Ważne, żebyś do niego zaglądał
codziennie. Tak, tak – dobrze przeczytałeś: codziennie! 

Postaraj się wyrobić w sobie taki nawyk językowy, który
będzie ci towarzyszył nawet wtedy, kiedy jesteś bardzo
zmęczony, chory albo zakochany i świata nie widzisz poza
swoją miłością (ang. be head over heals in love). 

W dłuższej perspektywie czasu o wiele lepiej sprawdzi się
uczenie się języka 10-15 minut dziennie, ale
CODZIENNIE (!) niż spędzanie nad książkami dwóch
godzin raz w tygodniu. Nie dość, że twój mózg będzie
miał duże trudności z przyjęciem tak dużej dawki wiedzy
na raz, to z całą pewnością szybko znudzisz się taką
nauką.

Pamiętaj – ucz się mądrze, nie ciężko – 

learn smart, not hard!

0 9
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LUBISZ SŁUCHAĆ
MUZYKI?

Jeśli nie, to przejdź od razu do kolejnego punktu. Jeśli tak,
to świetnie się składa, bo ta porada jest dla ciebie. 

Jeśli często słuchasz muzyki, to na pewno wśród piosenek
na swojej play-liście masz kawałki w języku angielskim. 
A teraz odpowiedz sobie na pytanie – czy potrafisz
rozpoznać i zaśpiewać wszystkie wersy tych piosenek?
Jeśli nie (a na 99,9% tak właśnie odpowiedziałeś) to
super! Bo to kolejna możliwość na naukę poprzez
przyjemności! 

Wybierz jedną piosenkę w języku angielskim i znajdź jej

oryginalny tekst (ang. lyrics). Możesz skorzystać ze stron
podających słowa po angielsku i obok tłumaczenie po
polsku (wersja łatwiejsza), ale możesz także czytając
tylko wersję anglojęzyczną tłumaczyć jedynie słowa 
i zwroty, których nie znasz (wersja dla ambitnych). 

Piosenki, szczególnie te współczesne są świetnym

sposobem na naukę "żywego języka” a czasem nawet
slangu (ang. slang). Może nie przyda się w pracy, czy na
teście w szkole, ale na pewno ułatwi rozmowy z native
speakers.

1 0
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ZNAJDŹ SOBIE
PARTNERA DO PISANIA
W JĘZYKU ANGIELSKIM
(ANG.  PEN PAL).

Możecie pisać smsy, wykorzystać Messenger, Whats App

albo inny komunikator, który odpowiada wam obojgu.

Pisz z nim codziennie, ale zawsze po angielsku. 

Z początku może się to wydawać śmieszne (nawet

bardzo śmieszne) dla obojga z was. To dobrze! Bo

będziecie czuć frajdę pisząc do siebie. 

Możesz z nim pisać o wszystkim – o tym co jadłeś na

śniadanie, co widziałeś na spacerze z psem, albo jakiego

koloru skarpetki dziś założyłeś. Ale pamiętaj – pisz

codziennie! 

11
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C.D. ZNAJDŹ SOBIE
PARTNERA DO PISANIA
W JĘZYKU ANGIELSKIM
(ANG.  PEN PAL).

Po pierwsze, zrób to, bo szybko stanie się to Twoim

nawykiem, po drugie będziecie mieli dodatkową

możliwość wykorzystania nowych słówek i zwrotów 

w praktyce, a po trzecie – jeśli na swojego pen pal

wybierzesz dobrego kumpla czy najlepszą przyjaciółkę,

to oprócz tego co pożyteczne, czyli ćwiczenia pisania 

w języku angielskim, będzie też to, co przyjemne, czyli

podtrzymanie kontaktów towarzyskich.

Dodatkowo, jeśli choć trochę lubicie rywalizację – if you

are competitive – możecie ustalać sobie wyzwania. Dla

przykładu: kto przez cały dzień pisania nie popełni ani

jednego błędu; kto wykorzysta więcej "trudnych” słów;

kto w ciągu jednego dnia użyje więcej czasów

gramatycznych (ang. tenses); kto wymyśli więcej phrasal

verbs ze słówkiem ‘be’.

12
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PODRÓŻUJ Z JĘZYKIEM
ANGIELSKIM

Ale nie chodzi tu o podróże zagraniczne (choć o te

też).

Jeśli na co dzień do pracy lub do szkoły dojeżdżasz

komunikacją miejską (ang. public transport), to

fantastycznie! To kolejne miejsce, gdzie może ci

towarzyszyć język angielski. 

To idealne warunki do przeczytania fragmentu książki

albo znalezionego w sieci artykułu, wysłuchania

ciekawego podcastu albo też obejrzenia interesującego

filmu na youtubie. Zamiast marnować ten czas na

patrzenie się na insta koleżanek i kolegów, albo

sprawdzania co się zmieniło na facebooku, czy też

gapienia się w okno możesz ten czas spędzić o wiele

efektywniej (ang. much more effective)! 

A może podróżujesz autem i nie możesz czytać ani

oglądać filmików? Dla Ciebie też jest rozwiązanie – 

w internecie znajdziesz wiele materiałów typu

listening. Wybierz ten, który jest na twoim poziomie

zaawansowania i słuchaj go zamiast muzyki.

13
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MYŚL O
PRZYSZŁOŚCI

Ale nie koniecznie o przyszłości w swojej pracy czy w szkole.

Pomyśl o tym, co będziesz mógł zrobić przyjemnego gdy już

będziesz znał lepiej angielski. 

Może przekona cię wyjazd zagranicę do największego parku

rozrywki (ang. amusement park)? 

Albo oglądanie ulubionego serialu bez denerwującego lektora,

czy napisów w których i tak pojawiają się błędy. 

A może perspektywa czytania najlepszych według ciebie książek

czy też komiksów (ang. comic books) w oryginale jest

przekonująca? 

Albo granie w ulubione gry w języku angielskim? A jeśli twoją

pasją jest gotowanie to pomyśl, że będziesz mógł wyszukiwać i

realizować w praktyce pyszne przepisy (ang. recipies)

najlepszych szefów kuchni. 

Potraktuj angielski jako środek do twojego celu. Ten

jeden, wymarzony, długoterminowy cel ma być

przyjemny dla ciebie, więc musisz go sam określić. Niech

stanie się on twoją motywacją i zachęca cię do

codziennej nauki.

14
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UCZ SIĘ ZA 
POMOCĄ FISZEK

Czym są fiszki? To małe kartki zapisane po dwóch stronach

– z jednej strony mamy frazę lub słowo w języku

angielskim, po drugiej stronie mamy jego objaśnienia po

polsku. Prościzna  (ang. easy peasy)! 

Fiszki możesz zrobić samemu – wycinając małe karteczki 

z grubszego papieru i pisząc na nich wybrane zwroty

nieprzebijającym długopisem lub ołówkiem (to wersja dla

ambitnych). 

Wypisujesz tylko te słówka i frazy, których jeszcze nie znasz.

Fiszki są wtedy spersonalizowane (ang. personalized) a już

przy ich pisaniu – uczysz się. 

Można też posiłkować się gotowymi fiszkami do kupienia 

w księgarniach językowych. Na pewno są wtedy trwalsze 

i bardziej estetyczne. 

Jeśli zdecydujesz się wykorzystać fiszki w swojej nauce, to

pamiętaj, że musisz wracać do wszystkich słówek. Nawet

jeśli myślisz, że już opanowałeś konkretne słówka i masz

chęć odłożyć je na kupkę (ang. pile) znanych, to i tak

sprawdź ich znaczenie jeszcze kilka razy, przy różnych

okazjach. Nasz mózg zapomina. 

A przypominanie sobie po czasie jest często bardziej

skuteczne, niż przypominanie sobie “na świeżo”, bo gruntuje

wiedzę.

15
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WYZNACZAJ SOBIE
KRÓTKOTERMINOWE CELE
(ANG. SHORT-TERM GOALS)

przez najbliższy tydzień nauczę się10 nowych słów 

Albo: w każdy poniedziałek będę czytać co najmniej

(ang. at least) 3 strony książki po angielsku. 

A może: znajdę grupę anglojęzyczną na fejsie i będę

na niej pisać przynajmniej trzy razy w tygodniu. 

Innymi słowy ucz się małymi krokami – każdy mały

krok przybliży cię do osiągnięcia głównego celu, czyli

płynnego posługiwania się angielskim, albo zdania

egzaminu, albo awansu w pracy – to twój cel, więc ty

wiesz najlepiej dlaczego uczysz się angielskiego (patrz,

pkt. 2). 

Jak takie krótkoterminowe cele mogą wyglądać? 

Na przykład: 

    i użyję każdego z nich. 

16
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C.D. WYZNACZAJ SOBIE
KRÓTKOTERMINOWE CELE
(ANG. SHORT-TERM GOALS)

Pamiętaj – zawsze planuj z głową. 

Dla przykładu: jeśli wiesz, że we wtorki zawsze masz

dużo zajęć i pełen grafik – nie planuj zadań na wtorek.

Twoje cele muszą być raczej łatwe do osiągnięcia, 

a zobaczysz, że ich realizacja będzie ci dawała poczucie

satysfakcji.

Przy wyznaczaniu sobie krótkoterminowych celów

zawsze miej w głowie deadline na jego osiągnięcie.

Inaczej będziesz go przesuwał w nieskończoność 

i ten rodzaj nauki nie będzie skuteczny.

I teraz uwaga – bardzo ważna kwestia: NAGRADZAJ SIĘ

za osiągnięcie celu! Mają to być małe nagrody, ale

przyjemne dla ciebie. Lubisz słodycze? Zjedz pyszne

ciastko, albo kawałek czekolady. Albo kup sobie mały

prezent. Możesz też w nagrodę obejrzeć kolejny odcinek

ulubionego serialu na Netflixie. Nauka to nie tylko ciężka

praca – to także proste przyjemności (ang. simple

pleasures).
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UCZ SIĘ 
W KONTEKŚCIE

Uczenie się słówek jest ważne – przecież w nauce języka

ważne jest to, żeby umieć coraz więcej. Ważniejsze

jednak jest to jak się ich uczysz. 

Samo powtarzanie tego, co masz w notatkach może

być po prostu nudne, ale nie tylko o to chodzi. 

Pomyśl przez chwilę – ile jesteś w stanie zapamiętać

z lekcji, kiedy nauczyciel mówi a ty słuchasz?

Niewiele, prawda? 

A kiedy bierzesz udział w ćwiczeniach – kiedy możesz

coś sam przygotować, coś zrobić, przedstawić coś

według swojego planu i pomysłu? Wtedy pamiętasz

znacznie więcej, prawda? 

To zasada, o której mówił wieki temu mówił

Konfucjusz: 

"Tell me and I forget. 

Teach me and I may remember. Involve

me and I learn."

Wykorzystaj ją w praktyce.

18
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C.D. UCZ SIĘ 
W KONTEKŚCIE

Używaj języka angielskiego wtedy, kiedy: 

sprzątasz – najpierw sprawdź jak nazywają się

wykonywane przez ciebie czynności, a potem opowiadaj

sobie o każdej z nich po kolei: I am opening the bin, 

I am taking out the rubbish, I am putting on my coat

and shoes and going to throw out the rubbish bags; 

albo kiedy gotujesz – szukaj przepisów w języku

angielskim i mów na głos czynności, które wykonujesz: 

I am opening the fridge, I am taking out: 3 eggs, a piece

of bacon, an onion and butter. I am opening the kitchen

cabinets, because I need 

a frying pan and some oil (wiecie już co chcę

ugotować?); 

a nawet, kiedy oglądasz telewizję: I am sitting on the

couch, putting my feet up and turning on the TV. Oh, it’s

my favourite programme! I will check with my remote

control what time it started. For the next 30 minutes 

I will be a ‘couch potato’ (a jeśli nie wiesz co to znaczy,

to sprawdź koniecznie!).

19
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WYKORZYSTAJ 
SWOJE HOBBY

Być na bieżąco z wszystkimi nowinkami technicznymi

(ang. keep up with the latest technological innovations)? 

Wiedzieć o wszystkich ciekawych eventach zanim inni

będą o nich wiedzieć? 

Móc pojechać na zagraniczne wernisaże i porozmawiać ze

swoimi idolami? 

Jeśli lubisz coś robić, masz swoje hobby, czymś się

pasjonujesz, to na pewno poświęcasz temu działaniu swój

czas. Hobby ma to do siebie, że jest przyjemne. Więc skoro

poświęcasz czas na fajne rzeczy, to… rób to po angielsku 

(i znów łączymy tu przyjemność z czymś pożytecznym). 

Z początku będzie dziwnie. No bo przecież nie po to masz

hobby, żeby się uczyć. No i wszystko będzie trwało dłużej.

Ale uwierz, że warto. A jak nie wierzysz, to przeczytaj

poniższe przykłady. 

Załóżmy, że twoją pasją jest fotografia. Lubisz robić zdjęcia,

czytać na temat fotografii, znasz najnowsze prace

najlepszych fotografów na świecie. Czy nie byłoby

fantastycznie :

Jednak zapewne nie wszystkich przekona fotografia...

20
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C.D. WYKORZYSTAJ 
SWOJE HOBBY

To może w wolnych chwilach lubisz sprawdzić co słychać u

twoich ulubionych aktorów i piosenkarzy? 

- Czyż nie super byłoby śledzić profil na insta

najpopularniejszych gwiazd zagranicznych? Czytać portale

lifestyle’owe, wiedzieć o najnowszych wiadomościach

z pierwszej ręki (ang. firsthand) i nadążać za światową

modą (ang. latest fashion)… 

A może twój konik to motoryzacja? Od małego schodzisz do

garażu i przyglądasz się temu jaka mechanika stoi za

działaniem samochodu? 

Skrzynia biegów (ang. gearbox) nie ma przed tobą tajemnic

a budowę silnika (ang. engine) masz w jednym palcu?

Pomyśl tylko jak super byłoby móc oglądać filmy na youtube

w których najlepsi mechanicy z najlepszych fabryk

rozbierają auto i pokazują jak zreperować wał korbowy

(ang. crankshaft). 

Jeśli któryś przykład do ciebie trafił, to zastanów się teraz co

jest pierwszą rzeczą, którą Ty chcesz zrobić po angielsku 

w ramach swojego hobby.

Już wiesz?

To do dzieła!
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PRZYPOMINAJ SOBIE
DLACZEGO SIĘ UCZYSZ

Każdy z nas ucząc się języka angielskiego ma w tym

jakiś cel (patrz pkt. 2 i 4) – może to być jak najlepsze

zdanie testu w szkole, albo chęć zdobycia lepszej

pracy, może to być wycieczka zagraniczna na której

chcesz swobodnie porozumiewać się w języku

angielskim, to może być oglądanie filmów 

w oryginalnej wersji językowej. 

Jakikolwiek jest twój cel – zawsze o nim

pamiętaj!

W tym może Ci pomóc karta umieszczona na końcu

tej publikacji. Możesz tam wpisać datę rozpoczęcia

nauki (czyli datę dzisiejszą, bo dziś jest najlepszy

dzień do rozpoczęcia uczenia się – bez wymówek, no

excuses), swoje cele – od tych mniejszych

(krótkoterminowych) do tych bardziej ambitnych,

które wymagają więcej czasu oraz miejsce na

zaznaczenie który z nich już udało ci się osiągnąć. 
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C.D. PRZYPOMINAJ SOBIE
DLACZEGO SIĘ UCZYSZ

Taka forma "przypominajki” może wydawać ci się

niepotrzebna. Jeśli jednak umieścisz tę listę 

w widocznym miejscu będzie cię motywowała do

pracy (w najgorszym wypadku będzie twoim

wyrzutem sumienia – ale w tym wypadku i tak

zadziała).

Twoi znajomi, rodzina, współpracownicy też będą ją

widzieli, a ty nie będziesz chciał pokazać przed nimi,

że masz słomiany zapał (ang. a flash in the pan) 

i łatwo się poddajesz. 

Dodatkowo po każdym wyznaczonym przez ciebie

terminie możesz odznaczyć lub skreślić zrealizowany

cel. 

Zobaczysz ile satysfakcji ci to przyniesie!
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ZORGANIZUJ SWOJE
ŚRODOWISKO UCZENIA SIĘ
TAK, JAK TOBIE ODPOWIADA

Pomyśl sobie o kilku aspektach, które towarzyszą

ci podczas nauki. 

Pomyśl o tym czy jak się uczysz to przeszkadza ci każdy

dźwięk? Nie jesteś w stanie się skupić, gdy w tle śpiewa

Beyonce, albo denerwujesz się, kiedy twoi domownicy za

głośno zachowują się w kuchni, gdy ty starasz się

zaprzyjaźnić z nowymi słówkami? 

A może jest wręcz przeciwnie – zawsze podczas nauki musi

coś "dźwięczeć” w tle. To może być włączony telewizor,

którego nie oglądasz, albo włączasz sobie na youtube

muzykę relaksacyjną – nie ważne co, ważne, żeby grało! 

A teraz odpowiedz sobie, czy wolisz uczyć się statycznie czy

dynamicznie (ang. statically or dynamically). Niektórzy uczą

się wtedy, gdy wygodnie usiądą wiedząc, że wszystkie

potrzebne materiały (ang. all the needed materials) mają 

w zasięgu ręki i nie poruszą się 

z miejsca ani na milimetr. Innym z kolei nic nie wejdzie do

głowy, jeśli nie będą chodzić. Lubią podczas nauki

gestykulować, wskazywać na różne przedmioty, nawet robić

dziwne miny. Ich proces zapamiętywania łączy słowa 

z gestami i łatwiej jest je po czasie odtworzyć. 
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C.D. ZORGANIZUJ SWOJE
ŚRODOWISKO UCZENIA SIĘ
TAK, JAK TOBIE ODPOWIADA

Teraz zastanów się – gdzie częściej się uczysz: na krześle

przy biurku czy siedząc na wygodnej kanapie lub fotelu?

Dlaczego właśnie tam? Jeśli umiesz sobie odpowiedzieć na

to pytanie, to staraj się tak organizować miejsce do nauki,

aby było wygodne właśnie dla ciebie. 

A co z notatkami? Jak wolisz się uczyć? Czy łatwo ci czytać

tekst na komputerze lub tablecie i wirtualnie zakreślać

ważniejsze terminy? A może niczego się nie nauczysz

dopóki sam, własnoręcznie nie przygotujesz notatek, które

później pięknie przyozdobisz zakreślaczami (ang.

highlighters) i markerami? Do takich notatek można przecież

wracać o wiele szybciej niż do tych w komputerze, a sam

proces uczenia się zaczyna się już przy ich przygotowaniu 

– sam piszesz, sam czytasz, sam zakreślasz. 

Ważne jest, żebyś był świadom tego, w jaki

sposób uczysz się TY. Jeśli już to wiesz, to

właśnie pokonałeś kolejny stopień do twojego

językowego sukcesu.
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UCZ SIĘ Z NAJLEPSZYMI

Znajdź kurs, który cię przekona, będzie dostosowany

do twoich potrzeb i skorzystaj z niego. 

Jeśli chcesz nauczyć się płynnie mówić w języku obcym 

– znajdź kurs konwersacyjny. który stawia na rozmowy 

i komunikację werbalną (tzw. verbal communication).

Nie musisz poświęcać czasu na pisanie i uczenie się

skomplikowanych reguł gramatycznych, jeśli nie jest to

to, na czym ci zależy.

A jak potrzebujesz angielskiego w pracy – skup się na

słownictwie ze swojej branży. Nie musisz zapisywać się

na kurs business English jeśli jesteś inżynierem

i interesują cię przede wszystkim zwroty związane

z szeroko pojętym engineering. 

Jeśli chcesz zapisać się na kurs, ale nie możesz

zobowiązać się (ang. commit) do chodzenia do szkoły

dwa razy w tygodniu w te same dni o tej samej

godzinie, to zapisz się na kurs internetowy. Tam

będziesz mieć możliwość wchodzenia na zajęcia wtedy

kiedy chcesz, ćwiczenia wykonasz w swoim tempie a jeśli

czegoś nie zrozumiesz, to będziesz mógł wrócić do

wyjaśnienia tego zagadnienia tyle razy ile tobie

potrzeba. 
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C.D. UCZ SIĘ Z NAJLEPSZYMI

Jeśli twoim celem jest zdanie konkretnego

egzaminu, na przykład egzaminu ósmoklasisty 

z języka angielskiego, to znajdź kurs, przy którym

będziesz pewien, że zaoferuje ci DOKŁADNIE TO 

i tylko to, co do zdania egzaminu jest potrzebne. 

Sprawdź kurs online GREAT 8! (klik tutaj)

przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty.

Na co jeszcze zwrócić uwagę? Na przykład na to, czy

twój nauczyciel ma doświadczenie przygotowaniu

uczniów do tego egzaminu i zna go od podszewki. 

Czy materiały, które znajdują się w kursie są

wartościowe i ćwiczą DOKŁADNIE TE umiejętności

językowe (tzw. language skills), które podczas egzaminu

będą sprawdzane na poziomie, który obejmuje egzamin

ósmoklasisty. 

Kurs musi kończyć się tuż przed samym egzaminem,

abyś miał kontakt z językiem do ostatniego dnia, 

a jednocześnie byś miał pewność, że zrealizujesz

wszystkie jego elementy.
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BĄDŹ KONSEKWENTNY 
W NAUCE

Jeszcze raz przyjrzyj się powyższym wskazówkom. 

Z pewnością niektóre z nich wydają ci się bliższe 

i łatwiejsze w zastosowaniu. Inne mogą ci się nie

podobać – they may not be your cup of tea. 

Nie ma jednej najlepszej metody, która odpowiada

wszystkim. Nauczyciele doskonale to wiedzą 

i dlatego urozmaicają swoje zajęcia tak, aby każdy

znalazł ćwiczenia dla siebie. 

Teraz, kiedy i ty to wiesz nic nie stoi na przeszkodzie,

żeby mądrze skorzystać z tej wiedzy! Bo każdy może

odnaleźć swoje sposoby na naukę, która będzie

przyjemna, wystarczy, że wcześniej zrobi odpowiedni

research. 
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C.D. BĄDŹ 
KONSEKWENTNY 
W NAUCE

Wybierz więc teraz te techniki, które tobie

odpowiadają i konsekwentnie je stosuj, nawet

gdy masz gorszy dzień i nie chce ci się patrzeć na

angielski. 

Wymówki (ang. excuses) – jak często masz na nie

ochotę? To bardzo proste powiedzieć: dziś sobie

odpocznę i wrócę do tego jutro… i to jutro nigdy już nie

przychodzi. W drodze do nauki języka niezwykle

ważna jest systematyczność i wytrwałość (ang.

persistance). 

Nie rezygnuj z wybranej drogi – pomyśl ile już czasu,

energii i pieniędzy zainwestowałeś już w naukę. 

W ten sposób z pewnością odniesiesz sukces.
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ZADANIE

A teraz, biorąc pod uwagę powyższe rady

zastanów się jeszcze raz – dlaczego chcesz

się uczyć angielskiego? 

Przyjrzyj się poniższej karcie. Zastanów się

nad swoimi celami i wyznacz deadline dla

każdego z nich. 

Wydrukuj tę kartkę i trzymaj ją zawsze 

w widocznym miejscu. Po osiągnięciu każdego

z wyznaczonych sobie celów możesz go

odznaczyć (ang. tick), np. tak:
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MOJE CELE 
JĘZYKOWE

1 .............................................................................

2 ............................................................................

3 ............................................................................

4 ............................................................................

5 ............................................................................

6 ............................................................................

7 ............................................................................

8 ............................................................................

9 ............................................................................

10 ..........................................................................
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MOJE POSTĘPY

I’m starting my English adventure (date)  

..............................................................................

After one month I am able to

 

..............................................................................

After three months I am able to 

..............................................................................

After six months I am able to 

..............................................................................

 After nine months I am able to

 

..............................................................................

After a year I am able to 

..............................................................................
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DO DZIEŁA!

Mamy nadzieję, że nasze sprawdzone porady pomogą

Ci wyruszyć w nową językową podróż!

Daj nam znać, która rada najbardziej przypadła do

gustu i którą wdrożysz od zaraz.

Możesz się z nami skontaktować w naszych social

mediach, oznaczając nas @KursGreat8
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@KursGreat8   #KursGreat8

GreatWaySchool.pl

Szukasz kursu online, który przygotuje Cię do

egzaminu ósmoklasisty z angielskiego? 

- Sprawdź naszą ofertę tutaj:
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