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Direct Language Hub to nowoczesna platforma e-learningowa do nauki języków obcych w oparciu 

o elementy metody bezpośredniej. 

Nauka na platformie Direct Language Hub 

Po kliknięciu START KURSU, zobaczysz okno programu, w którym będziesz się uczył. Ponieważ dla 

Twojej wygody program dostosowuje się do urządzenia, z którego korzystasz (komputer, tablet, 

smartfon), ekran może wyglądać nieco inaczej, niż zaprezentowany poniżej. 

U góry okna widzisz, w jakim miejscu kursu dokładnie się znajdujesz (1), a na dole masz przyciski 

SPRAWDŹ i POMIŃ, dzięki którym możesz sprawdzić rozwiązane zadanie lub przejść do kolejnego 

zadania (2). Klikając na zdjęciu lektora, możesz wybrać akcent, z jakim czytane są słówka i zdania (3). 

Nad treścią zadania (4) widzisz przyciski, dzięki którym masz dostęp do dodatkowych ustawień (5), 

które są omówione dokładniej na następnej stronie. Aby zobaczyć objaśnienie funkcji okna zadań, 

kliknij przycisk CO ROBIĆ (6).  

http://www.dlhub.eu/
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 Wybierz tryb nauczania 

Po kliknięciu WYBIERZ TRYB NAUCZANIA 

zobaczysz okno, w którym będziesz mógł 

wybrać, czy chcesz pracować w trybie 

Nowy materiał, w którym rozwiązujesz 

zadania po raz pierwszy, czy w trybie 

Powtórka. 

W Trybie neutralnym rozwiązujesz po 

prostu zadania w kolejności, w jakiej są 

ułożone w kursie, niezależnie od tego, czy 

były już przez Ciebie rozwiązywane i z jakim 

wynikiem. 

 

Jak działają inteligentne powtórki? 

Po zalogowaniu do programu znajdziesz się automatycznie w trybie Powtórka, w którym program 

zaproponuje Ci zadania, które rozwiązałeś wcześniej poniżej wymaganego limitu.  

Kiedy rozwiążesz już zadania z powtórki, program przełączy się do trybu Nowy materiał 

i automatycznie przeniesie Cię do pierwszego nowego zadania na Twoim poziomie. 

 

Postęp – historia i nawigacja 

Po kliknięciu POSTĘP pojawi się okno, 

w którym możesz zobaczyć całą strukturę 

swojego kursu: moduły, unity, zadania. 

Z tego okna możesz przejść do dowolnego 

zadania w kursie. 

Możesz sprawdzić, których zadań jeszcze 

nie rozwiązywałeś (kolor szary), a które 

rozwiązałeś prawidłowo (kolor zielony), np. 

na 80%. 

Natomiast te rozwiązane poniżej wymaganego poziomu (czerwony), np. na 30%, program zaproponuje 

Ci jeszcze raz w trybie Powtórka, kiedy ponownie zalogujesz się do programu. 

Powyższe okienko prezentuje zadania należące do jednego ćwiczenia (To be), jeżeli chcesz zobaczyć 

większy zakres kursu, kliknij niebieski przycisk ze strzałką. 

  

http://www.dlhub.eu/


Direct Language Hub - Nauka www.dlhub.eu  3 

 

Ustawienia kursu – m. in. jak zmienić poziom / książkę 

Jeśli klikniesz USTAWIENIA, otworzy się 

okno, w którym będziesz mógł zmienić swój 

poziom (książkę), a także inne ustawienia, 

m.in. jak dużo zadań chcesz powtarzać 

w trybie Powtórka.  

Możesz także włączyć / wyłączyć dźwięki 

oraz ustawić sobie komunikaty w języku, 

którego się uczysz. 

Pamiętaj, aby na końcu nacisnąć przycisk 

ZAPISZ. 

  

Słownik oraz Twoja opinia 

Jeśli nie znasz jakiegoś słowa, możesz sprawdzić je w słowniku. 

Możesz użyć przycisku PRZEŚLIJ SWOJĄ OPINIĘ, aby przesłać nam swoje uwagi na temat programu lub 

zgłosić błąd w zadaniu.  

 

Podpowiedź 

Jeśli w Twoim zdaniu są niepoprawne odpowiedzi, w prawej części ekranu zobaczysz przycisk 

PODPOWIEDŹ, który możesz kliknąć, aby sprawdzić, jaka powinna być poprawna odpowiedź. 

 

 

 

 

 

Życzymy przyjemnej i skutecznej nauki 

na platformie Direct Language Hub! 

http://www.dlhub.eu/

