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CZTERY SPOSOBY 
ŻEBY POPRAWIĆ ANGIELSKI TEGO LATA

FANÓW KRYMINAŁÓWPO ANGIELSKU

Zadziw wszystkich swoją 
umiejętnością prowadzenia 
spotkań i prezentacji w 
języku angielskim. Poznaj 
techniki skutecznych 
mówców i pozbądź się 
stresu związanego z 
wystąpieniami publicznymi 
w firmie, na konferencjach, 
czy też na scenie.

NATURALNIEDLA POCZĄTKUJĄCYCH
ROZRUSZNIK LETNI KLUB GRAMATYKA,PREZENTACJE

Odkryj radość płynącą z 
poznawania nowego języka. 
Dowiedz się jak uczyć się  
angielskiego w sposób 
najbardziej efektywny. Naucz 
się podstaw angielskiej 
wymowy i pozbądź stresu 
związanego z mówieniem w 
obcym języku.

Zamień pasję do czytania 
kryminałów w narzędzie do 
nauki języka angielskiego. 
Nie czekaj na tłumaczenia 
książek swoich ulubionych 
autorów. Udowodnij sobie, że 
czytanie książek w oryginale 
nie jest wcale poza zasięgiem 
Twoich możliwości. 

Zacznij rozmawiać w języku 
angielskim bardziej 
naturalnie i z większa 
pewnością siebie. Dowiedz 
się jak w sposób skuteczny 
uczyć się stosowania nowych 
struktur gramatycznych tak, 
żeby móc używać ich 
automatycznie w rozmowie.



KURSY LETNIE 2022 
W SKRÓCIE

wtorki / środy / czwartki 

Godziny: 7:30-9:00 | 

9:00-10:30 | 18:00-19:30

środy  

Godziny: 11:30 - 13:30 | 17:00 - 19:00

4,320 PLN (obecni słuchacze i ich 

znajomi - 10% zniżki)

1,800 PLN (dla znajomych obecnych 

słuchaczy - 10% zniżki)

1,120 PLN (obecni słuchacze i ich znajomi 

- 10% zniżki)

PREZENTACJE 
PO ANGIELSKU

ROZRUSZNIK DLA 
POCZĄTKUJĄCYCH

LETNI KLUB FANÓW 
KRYMINAŁÓW

GRAMATYKA, 
NATURALNIE

DNI I GODZINY

lipiec i sierpień:  

8 tygodni | 3 X 1.5 godz./tyg. = 36 godz..

lipiec lub sierpień: 

4 tygodnie | 5 X 1 godz./tyg. = 20 godz.

lipiec i sierpień:  

8 tygodni | 1 X 2 godz./tyg = 16 godz.

CENA

DŁUGOŚĆ I 
CZĘSTOTLIWOŚĆ

Od poniedziałku do piątku 

Godziny: 10:30-11:30 | 19:30-20:30

lipiec i sierpień:  

8 tygodni | 2 X 1.5 godz./tyg. = 24 godz.

poniedziałki i piątki 

Godziny: 09:00-10:30 | 18:00-19:30

2,280 PLN (obecni słuchacze i ich 

znajomi - 10% zniżki)

FORMAT
zajęcia online na platformie Zoom 

grupa 4-osobowa

zajęcia online na platformie Zoom 

grupa 4-osobowa

zajęcia online na platformie Zoom 

grupa 6-osobowa

zajęcia online na platformie Zoom 

grupa 4-osobowa



PREZENTACJE  
PO ANGIELSKU

Podczas warsztatów nauczysz się jak, w sposób skuteczny i profesjonalny, przeprowadzać 

prezentacje, przedstawiać swoje stanowisko lub opinie.  Poznasz środki językowe i techniki, 

dzięki którym nabierzesz pewności siebie podczas wystąpień publicznych w języku angielskim.

tydzień 1: efektowny początek, przedstawienie celu prezentacji, sygnalizacja treści 

tydzień 2: posługiwanie się wykresami, mówienie o zmianie i rozwoju, przyczynach, skutkach i celach 

tydzień 3: głos i intonacja: artykulacja, pauzy, akcentowanie treści, tempo, intonacja, przygotowywanie skryptów 

tydzień 4: techniki podstawowe: emfaza, koncentrowanie uwagi słuchaczy, tonowanie, powtarzanie treści 

tydzień 5: techniki zaawansowane: pytania retoryczne, kontrast, zasada “potrójności” treści 

tydzień 6: techniki zaawansowane: “argumentacyjny ostrzał’, budowanie argumentacji, kontrargumentacja, upraszczanie przekazu 

tydzień 7: budowanie relacji ze słuchaczami, styl  prezentacji, wyjaśnianie treści, radzenie sobie z pytaniami 

tydzień 8: użyteczne zwroty, prezentacje słuchaczy

PROGRAM WARSZTATÓW:

5 lipca - 25 sierpnia, 2022 

8 tygodni | 3 X 1.5 godz. / tygodniowo = 36 godzin 

wtorki / środy / czwartki 

Masz do wyboru trzy przedziały czasowe: 7:30-9:00,9:00-10:30, 18:00-19:30 

na platformie Zoom 

4-osobowe 

B1 lub wyższy 

Tak 

4,320 PLN (opłata zawiera zajęcia i wszystkie materiały użyte na kursie)

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KURSU:

Kiedy odbywa się kurs? 

Jak długi i intensywny jest kurs? 

W jakie dni odbywają się zajęcia? 

O której godzinie? 

Gdzie odbywa się kurs? 

Jak liczne są grupy? 

Wymagany poziom angielskiego? 

Czy otrzymam świadectwo ukończenia kursu? 

Jaka jest cena kursu?

TERMIN:  
5 LIPCA - 25 SIERPNIA

-10% 
dla obecnych słuchaczy i 

ich znajomych



ROZRUSZNIK 
DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Wszyscy wiemy, że początki są zawsze najtrudniejsze. Dla dorosłych pomysł rozpoczęcia 

nauki języka obcego jest nie tylko wyzwaniem, ale również źródłem znacznego stresu. 

Rozrusznik Dla Początkujących zapewni Ci właściwy start na drodze rozwijania umiejętności 

językowych i pozwoli odkryć, że nauka języka może być fascynująca.  

tydzień 1: wymowa dla początkujących: jak wymawiać angielskie samogłoski, spółgłoski i dyftongi 
tydzień 2: angielskie słownictwo: jak poprawić zapamiętywanie słownictwa - popularne zwroty używane 
w języku angielskim 
tydzień 3: angielska gramatyka: jak działa język angielski - podstawowe struktury gramatyczne 
tydzień 4: jak skuteczniej uczyć się angielskiego - narzędzia i techniki przydatne dla samouków

PROGRAM WARSZTATÓW:

termin lipcowy: 4 - 29 lipca; termin sierpniowy: 1 - 26 sierpnia 

4 tygodnie | 5 X 1 godz./tyg. = 20 godzin 

codziennie, od poniedziałku do piątku 

Masz do wyboru dwa przedziały czasowe: 10:30-11:30 lub 19:30-20:30 

na platformie Zoom 

4-osobowe 

A1-A2 

Tak 

1,800 PLN (opłata zawiera zajęcia i wszystkie materiały użyte na kursie)

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KURSU:

Kiedy odbywa się kurs? 

Jak długi i intensywny jest kurs? 

W jakie dni odbywają się zajęcia? 

O której godzinie? 

Gdzie odbywa się kurs? 

Jak liczne są grupy? 

Wymagany poziom angielskiego? 

Czy otrzymam świadectwo ukończenia kursu? 

Jaka jest cena kursu?

TERMIN 1:  
4 - 29 LIPCA

TERMIN 2:  
1 - 26 SIERPNIA

-10% 
dla znajomych obecnych 

słuchaczy



LETNI KLUB FANÓW 
KRYMINAŁÓW

Nie ma lepszej książki na lato niż pożądna powieść kryminalna. Nie ma też chyba bardziej angażującej metody 

poznawania języka obcego niż czytanie powieści sensacyjnych w oryginalnej wersji językowej. Kryminały są 

leksykalno-gramatyczną skarbnicą, w której znajdziesz realistyczne dialogi, przydatne słownictwo, a chęć poznania 

tajemnicy wyostrza Twoją motywację do zrozumienia szczegółów wątków. Dyskusje w grupie motywują do regularnej 

lektury i dają możliwość ćwiczenia mówienia po angielsku.

tydzień 1: Z kilku propozycji wybierzemy powieść najbardziej odpowiadającą naszym oczekiwaniom na podstawie recenzji, 
opinii czytelników i przeczytanych fragmentów książek. Po dokonaniu wyboru, słuchacze otrzymają książkę w wersji 
elektronicznej. 
tygodnie 2-8: W każdym tygodniu uczestnicy czytają wyznaczoną partię książki, a następnie podczas spotkań mogą dzielić 
się z innymi swoimi spostrzeżeniami, zabłysnąć detektywistycznym talentem, lub po prostu, sprawdzić czy rozumieją akcję 
podobnie jak inni. Lektor pomaga rozszyfrować nie tylko tajemnice powieści, ale również tajniki angielskiego słownictwa i 
gramatyki.

PROGRAM ZAJĘĆ:

6 lipca - 24 sierpnia, 2022 

8 tygodni | 1 X 2 godz./tyg. = 16 godzin 

Środy 

Masz do wyboru dwa przedziały czasowe: 10:30-12:30 or 17:00-19:00 

na platformie Zoom 

6-osobowe 

B1 lub wyższy 

1,120 PLN (cena zawiera opłatę za zajęcia, dostęp do elektronicznej wersji książki i innych materiałów użytych podczas kursu)

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KURSU:

Kiedy odbywa się kurs? 

Jak długi i intensywny jest kurs? 

W jakie dni odbywają się zajęcia? 

O której godzinie? 

Gdzie odbywa się kurs? 

Jak liczne są grupy? 

Wymagany poziom angielskiego? 

Jaka jest cena kursu?

TERMIN:  
6 LIPCA - 24 SIERPNIA

-10% 
dla obecnych słuchaczy i 

ich znajomych



GRAMATYKA, 
NATURALNIE

Kurs ten jest kursem gramatycznym, ale koncentruje się na słownictwie. Dlaczego? Po prostu słowa “rządzą” 

gramatyką. Kiedy używamy słów, stosujemy odpowiednie dla nich konstrukcje gramatyczne. Poznając elementy 

leksykalne poznajemy również zasady ich stosowania w zdaniu. Na kursie poznasz setki nowych użytecznych 

związków frazeologicznych i jednocześnie konstrukcji gramatycznych. Nauczysz się nowego podejścia do 

poznawania zasad językowych, które sprawi, że Twoja nauka stanie się bardziej efektywna.  

Dodatkowo, W odróżnieniu od tradycyjnych kursów gramatycznych obsesyjnie przywiązanych do formalnych 

zasad i testowania, Gramatyka, Naturalnie, skupia się na języku mówionym i budowaniu pewności siebie.

tygodnie 1-8: 

- gramatyka 100 najbardziej popularnych słów w języku angielskim 

- najbardziej popularne konstrukcje, phrasal verbs, gerunds i infinitives, angielskie czasy - naturalnie 

PROGRAM ZAJĘĆ:

4 lipca - 26 sierpnia, 2022 

8 tygodni | 2 X 1.5 godz./tyg. = 24 godz. 

poniedziałki i piątki 

Masz do wyboru dwa przedziały czasowe: 09:00-10:30 or 18:00-19:30 

na platformie Zoom 

4-osobowe 

B1 lub wyższy 

2,280 PLN (opłata zawiera zajęcia i wszystkie materiały użyte na kursie)

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KURSU:

Kiedy odbywa się kurs? 

Jak długi i intensywny jest kurs? 

W jakie dni odbywają się zajęcia? 

O której godzinie? 

Gdzie odbywa się kurs? 

Jak liczne są grupy? 

Wymagany poziom angielskiego? 

Jaka jest cena kursu?

TERMIN:  
4 LIPCA - 26 SIERPNIA

-10% 
dla obecnych słuchaczy i 

ich znajomych


