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How I teach you? / Jak cię uczę

All online lessons are by Zoom application.
Your lesson will deliver in three parts: 

1)Vocabulary & Reading skills
2)Grammar & writing skills
3)Conversation 
4) All students can sign to my website 
and have acces to specific materials.
5)You receive link to your part of page 

You will get homework. 
1) Video Homework (speaking skills)
2)Exercise (Grammar)
3) You can get a task to watch some 
specific program or movie. 

Wszystkie lekcje online odbywają się za pomocą 
aplikacji Zoom.
Twoja lekcja będzie składać się z trzech części:

1) Słownictwa i umiejętności czytania
2) Nabywania Umiejętności gramatycznych i 
pisania
3) Rozmowa
4) Wszyscy studenci korzystają z strony
www.agatabatorska.com 
5) Otrzymasz linka do swojej części strony

Po każdej lekcji dostaniesz pracę domową.
1) Wideo domowe (umiejętności mówienia)
2) Ćwiczenie (gramatyka)
3) Możesz zostać poproszony o obejrzenie 
korzystania z programu lub filmu (dyskusja na 
lekcji).



Website: agatabatorska.com



• To sign Up as a member, please press Sign Up under Log In. 
• Aby zarejestrować się jako członek, naciśnij Zaloguj się (Sign up)

Aby się zarejestrować, użyj swojego maila. Otrzymasz drogę 
emaliową potwierdzenia w ciągu 24 godzin o tym, że jesteś 
zalogowany jako Student.
To register, use your email. You will receive an email 
confirmation within 24 hours that you are logged in as a Student.

Proszę zapamiętać swoje hasło. 
Please remember your password.





You can choose any button to press: 
For example, the library button takes you to the libraries. 
Note: The library site is under development.

Możesz wybrać dowolny przycisk do naciśnięcia:
Na przykład przycisk biblioteki przenosi cię do bibliotek
Uwaga: witryna biblioteki jest w fazie rozwoju.



How I teach you? / Jak cię uczę

Korepetycje z języka angielskiego online - Korzyści płynące z indywidualnych korepetycji.

Uczenie się języka obcego to proces, który wymaga wytrwałości, systematyczności, 
refularnych powtórek materiału. W natłoku innych przedmiotów i zadań, które na co dzień 
mamy, przyswajanie języka obcego samodzielnie i bez nadzoru i wsparcia nauczyciela może 
okazać się trudne i nie przynosić pożądanych efektów. W takiej sytuacji łatwo o spadek 
motywacji i niechęć do dalszej nauki.

Nie każdy rodzic dysponuje czasem oraz kompetencjami językowymi, aby osobiście pomagać 
pociechom w nauce języka obcego. W takich przypadkach lepiej pozostawić tę przestrzeń 
profesjonalistom.

Wybranie odpowiedniego korepetytora to pierwszy ktok jeśli chcesz pomóc swojemu 
dziecku lub sobie. 
Co zapewni Tobie najwyższej jakości korepetycje z uwzględnieniem:

• bieżącej pomocy w nadrabianiu ewentualnych zaległości językowych;
• przygotowania do sprawdzianów, testów, kartkówek, ale również konkursów i olimpiad 

językowych,egzaminow na uczelniach;
• poszerzenia wiedzy i kluczowych umiejętności językowych;
• Pomoc w pozbyciu się bariery językowej

Online English Tutoring - Benefits of individual tutoring.

Learning a foreign language is a process that requires perseverance, regularity and reflex 
repetition of the material. In the multitude of other subjects and tasks that we have every day, 
acquiring a foreign language alone and without the supervision and support of a teacher may 
prove difficult and do not bring the desired results. In this situation, it is easy to decrease 
motivation and unwillingness to continue learning.

Not every parent has the time and language skills to personally help children learn a foreign 
language. In such cases, it is better to leave this space to professionals.

Choosing the right tutor is the first to help your child or yourself.
What will provide you with the highest quality tutoring including:

• ongoing assistance in catching up any language backlog;
• preparation for tests, tests, cards, but also language competitions and Olympiads, 

examinations at universities;
• broadening knowledge and key language skills;
• Help in getting rid of the language barrier
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