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PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA: APLIKACJA KUBBEE 

 

Nazwa aplikacji: KUBBEE 

Rodzaj aplikacji: aplikacja na Androida 

Do pobrania z: Google Play 

 

Menu główne 

Wybierz język z rozwijanego menu dotykając ikony prawej górnej flagi. 

5 możliwych języków: 

Język węgierski 

Język słowacki 

Język rumuński 

Język polski 

Język angielski 

 

Wybierz jedną z 3 sekcji: 

„Moje lekcje” 

„Moje karty” 

„Moje sytuacje” 

Dotknij, aby otworzyć sekcję 

 

Sekcja „Moje lekcje” 

Sekcja „Moje lekcje” zawiera trzy tematy do nauki: rodzina, zdrowie i szkoła. 

Dotknij tematu, aby rozpocząć naukę. 
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Twój postęp pokazują zakładki „nowy”, „w trakcie nauki” i „zakończony”. 

Wraz z postępem w nauce na dany temat pokaże się zakładka „w trakcie nauki” 
pokazując procent poprawnie wykonanych ćwiczeń. Po nauce wszystkich słówek z 
danego tematu pokaże się zakładka „zakończony”. 

W każdym temacie uczył będziesz się słówek za pomocą pytań wielokrotnego wyboru. 

Na przykład na górze ekranu poproszony zostaniesz o wybór prawidłowego słowa na 
dentystę – „wybierz dentystę”.  

Zobaczysz cztery słowa do wyboru z powiązanymi obrazkami. Z czterech możliwości 
musisz dotknąć prawidłowe tłumaczenie. 

Dotykając jedno z czterech możliwych słów zaznaczysz je na purpurowo. Dotykając 
„sprawdź” na dole ekranu sprawdzisz, czy Twoja odpowiedź jest prawidłowa. 

Następnie wyświetli Ci się strona pokazująca, czy Twoja odpowiedź jest prawidłowa – 
„Zgadza się!” –  wraz z powiązanym obrazkiem i słowem. 

Naciskając „dalej” na dole ekranu przejdziesz do nauki kolejnego słowa. 

Jeśli Twoja odpowiedź była nieprawidłowa, wyświetli się napis „Blisko! Spróbuj 
ponownie” wraz z prawidłowym obrazkiem i słowem poniżej jego. 

Naciskając „dalej” na dole ekranu wrócisz do tych samych słów do wyboru i będziesz 
mógł ponownie spróbować wybrać prawidłowe słowo. 

 

 

Sekcja „Moje karty” 

Dotknij jednego z tematów: „szkoła”, „rodzina”, „zdrowie”. 

Każdy temat zawiera serię kart z obrazkami, dzięki którym możesz ćwiczyć słówka 
poznane w sekcji „Moje lekcje”. 

Na przykład wyświetli Ci się obrazek z tenisówkami oraz powiązanym słowem. 

Przed sprawdzeniem, czy dobrze zgadłeś słowo, musisz je wypowiedzieć na głos lub 
powiedzieć je sobie w głowie. 

Naciśnij „dalej” na dole ekranu. 



3 
 

Karta obróci się pokazując prawidłowe tłumaczenie słowa. Aby zapisać słowa, które 
chcesz poćwiczyć dłużej, możesz zaznaczyć kartę jako „trudne” lub „łatwe”. 

Wybierając kategorię „utwórz kartę” możesz stworzyć nową kartę obrazkową z 
nowym słownictwem. 

Nowe angielskie słówko wpisz w pierwszej linijce. 

Następnie wpisz je w Twoim wybranym języku. 

Dodaj obrazek dotykając przycisku „dodaj obrazek”. Zrób zdjęcie swoim telefonem 
komórkowym, aby stworzyć obrazek powiązany z nowym słówkiem. 

Dotknij przycisku kategorii. Wybierz kategorię, do której należy słowo, lub wybierz 
„Twoje karty”, jeśli nie należy do specyficznej kategorii. 

Naciśnij „dalej”, aby zakończyć proces tworzenia karty. 

 

 

Sekcja „sytuacje” 

Sekcja ta skupia się na nauce zwrotów pożytecznych w konkretnych sytuacjach w 
lokalnym kontekście. 

Na przykład nauczysz się, jak kupować bilety autobusowe, w jedną lub w dwie strony. 

Zostaniesz poproszony o przeczytanie zdania. Następnie kliknij na symbol audio, aby je 
usłyszeć. Powtórz zdanie. 

Następnie zostaniesz zachęcony do użycia tego zdania w praktyce. 

Zwroty zostały przetłumaczone na język rumuński, słowacki, węgierski i polski. 

 

 

Politykę prywatności KUBBEE znaleźć można na stronie internetowej Programu STEP: 
www.step.education.ed.ac.uk 


