
Jak korzystać z aplikacji mobilnych? 

Kod QR wydrukowany w podręczniku  
przekieruje Cię do  odpowiedniego UNITU  
w aplikacji WORDS.

Pamiętaj, aby najpierw pobrać aplikację  
z Google Play albo iTunes.

Aplikacja mobilna WORDS
Aplikacja WORDS zawiera wszystkie słówka z Twojego  
podręcznika wraz z wymową i tłumaczeniem. 

Aplikacja umożliwi Ci nagranie słówka, sprawdzenie  
i przećwiczenie wymowy.  To doskonałe narzędzie  
w nauce akcentu. 

Słownictwo w aplikacji WORDS ułożone jest w tym  
samym porządku, w którym słowa pojawiają się  
w podręcznikach.

Kod QR wydrukowany w podręczniku 
przekieruje Cię do odpowiedniego  

zestawu słówek w aplikacji PRACTISE.

Pamiętaj, aby najpierw pobrać aplikację  
z Google Play albo iTunes.

Aplikacja mobilna PRACTISE 

Aplikacja PRACTISE zawiera słówka z Twojego podręcznika  
ułożone w kategoriach tematycznych, co ułatwi Ci powtarzanie  
słówek, szczególnie przed testami.

Aplikacja PRACTISE to kilka prostych ćwiczeń  
dla każdej grupy słówek, tak abyś lepiej opanował  
nowe słownictwo.

Jak korzystać z ćwiczeń online? 

Kurs online „ENGLISH designed with DIRECT METHOD” 
zawiera wiele przydatnych ćwiczeń dostosowanych do 
tego podręcznika. 

Dzięki kodom QR w Twoim podręczniku w łatwy  
i wygodny sposób znajdziesz w kursie online  
odpowiednie ćwiczenia, filmy video z lekcjami  
gramatycznymi oraz dialogi z native speakers,  
dzięki którym nauczysz się jeszcze więcej.  

Kody QR lub linki wydrukowane w podręczniku  
przekierują Cię natychmiast do odpowiedniego video, 
ćwiczenia lub dialogu na platformie internetowej. 

Aby rozpocząć korzystanie z kursu online:
1. wejdź na www.dlhub.eu
2. zarejestruj się i kliknij link aktywacyjny  
otrzymany na podany przez Ciebie adres e-mail
3. zaloguj się na platformie
4. znajdź kurs „ENGLISH designed with DIRECT METHOD”  
lub zeskanuj kod QR widoczny obok albo wpisz link  
https://dlhub.eu/kurs-online-direct-method.html
4. skorzystaj z kodu rabatowego wydrukowanego poniżej, 
aby uzyskać bezpłatny dostęp do kursu online.

Link do Twojego kursu online na 
platformie internetowej DLHUB

Pobierz obie aplikacje z Google Play albo 
iTunes. Na poprzedniej stronie znajdziesz 
kody QR, które odpowiednio Cię przekie-
rują.

ENJOY STUDYING FROM YOUR NEW COURSEBOOKS!


