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Cześć! Mam ogromną przyjemność ogłosić, że drzwi do Wielkiego kursu 

otworzyły się i do 27 marca do północy można dołączać do platformy! 
Masz teraz szansę opanować piękne podstawy francuskiego! Kurs 
znajdziesz tutaj: francuskinotesik.pl/sklep/  

Dokładny opis pierwszej części kursu, spis treści oraz próbki lekcji 
znajdziesz tutaj (sprawdź koniecznie!): francuskinotesik.pl/kurs1/  

 

Czy Wielki kurs jest dla Ciebie? 

Być może masz wątpliwości i zastanawiasz się, czy nasz kurs będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Jak 
najbardziej to rozumiem, dlatego pozwól, że zwrócę uwagę na pewne ważne aspekty, dzięki czemu może 
łatwiej Ci będzie podjąć decyzję, czy to właśnie z naszym kursem chcesz nauczyć się podstaw francuskiego. 
 
 

1. Jaki jest Twój poziom / w którym miejscu nauki jesteś?  
 

 

Jeżeli jesteś jedną z poniższych osób: 

• zaczynasz naukę od zera 

• chcesz wrócić do nauki francuskiego po dłuższej przerwie 

• jesteś wiecznie początkującym 

• zacząłeś już naukę, ale utknąłeś na początku, bo coś Ci nie idzie... 

...a więc jeśli jesteś jedną z tych osób, a ponadto ciągle tkwi Ci w głowie myśl, że chciałbyś się nauczyć 
francuskiego, to jest już 50% na TAK, aby rozpocząć naukę z naszym kursem! Zaraz skupimy się 
na drugiej, równie ważnej połowie! 

 

 

2. Wybór skutecznej metody dla Ciebie:  
 

 

Każdy z nas lubi uczyć się inaczej, a niektórzy najzwyczajniej w świecie po prostu nie wiedzą, jak się 
uczyć i dlatego myślą, że są beztalenciami językowymi... Właśnie dlatego wybór metody uczenia się 
jest bardzo ważny! Na co warto zwrócić uwagę: 

 

 

a) Jeżeli zaczynasz naukę od zupełnego zera...  
 

 

...czyli nigdy nie uczyłeś się francuskiego, to odpowiedz sobie na pytanie: 

• Czy filmy Francuskiego Notesika na YouTube sprawiają, że coś mi w głowie zostaje i francuski 
wydaje się do nauczenia (sposób tłumaczenia sprawia, że rozumiem) ? Sprawdź nasze ostatnie 
filmy z wyzwania: TUTAJ. 

• Czy materiały Francuskiego Notesika sprawiają, że mi się chce i mam coraz większą ochotę 
na naukę?  

Francuski Notesik 
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• Czy chciałbym korzystać z kompleksowego kursu, w którym wszystko (gramatyka, wymowa, 
życiowy język) jest po kolei (od zera) nauczane na filmach? 

 To są bardzo ważne punkty, bo: 

• metoda nauczania, sposób tłumaczenia musi Ci odpowiadać 
• musisz mieć ochotę na korzystanie z materiałów, a więc muszą Ci się podobać 
• żeby nauczyć się porządnie języka, to potrzeba materiałów, które po kolej wszystko wyjaśniają 

(a nie tylko poruszają pojedyncze tematy jak na YouTube. Filmy na YouTube mogą być 
urozmaiceniem nauki, ale nigdy nie będą pełnym kursem!) 

 PODSUMOWANIE:  

Tak więc, jeśli nasz sposób nauczania Ci odpowiada i lubisz nas oglądać (dajemy Ci ochotę na 
dalsze poznawanie francuskiego), a do tego zależy Ci na tym, by zdobyć porządne podstawy języka
(a nie tylko liznąć niektóre tematy, jak na YouTube), to to jest to drugie 50% na TAK, a więc Wielki kurs 
będzie dla Ciebie świetnym wyborem! 

 

 

 

b) Jeżeli już się trochę uczyłeś francuskiego...  
 

 

...korzystając z różnych metod, np. zajęć w szkołach językowych, lekcji z nauczycielem (indywidualnych 
lub grupowych), różnych kursów (także online) czy nawet próbowałeś uczyć się samodzielnie, to 
zastanów się, dlaczego nadal czujesz, że czegoś w tej nauce brakowało: 

 

 

• Może zajęcia nie były ciekawe i Cię znudziły?  
• Może miałeś chęci, ale nauczyciel / podręcznik / kurs tak niejasno lub nudno tłumaczył, że wielu 

rzeczy nie rozumiałeś i doszedłeś do wniosku, że francuski jest tak trudny, że i tak się go nie 
nauczysz?  

• Może założyłeś, że spotkania z nauczycielem wystarczą (1-2 razy w tygodniu), by nauczyć 
się języka, a samodzielnie już nic nie robiłeś i w konsekwencji brak satysfakcjonujących Cię 
efektów (mimo odbywanych lekcji) sprawił, że Ci się odechciało? 

Pamiętaj, że za naukę języka jesteś odpowiedzialny Ty. Nauczyciel na lekcjach wskazuje Ci drogę, ale 
Ty musisz nią podążyć sam. Nawet jeśli spotykasz się dwa razy w tygodniu na 2h, to i tak każdego 
dnia musisz samodzielnie przysiąść do tego francuskiego (pouczyć się, jeszcze raz przeanalizować 
czego się dowiedziałeś, zrobić powtórki)! 

 

 

PODSUMOWANIE: Pomyśl sobie, że nasz wideokurs jest, jak nauczyciel, bo to my właśnie (bez 
zbędnego tracenia czasu) wykładamy materiał w krótkich filmikach (5-20 minut), a Ty po obejrzeniu 
filmiku masz od razu do dyspozycji materiały ddoatkowe (fiszki elektroniczne ze słownictwem i 
nagranym głosem Thomasa), quizy interaktywne i ćwiczenia w pdf (by sprawdzić wiedzę). Wszystko 
masz podane na tacy. I jeszcze jedno... Przecież i tak musisz się uczyć samodzielnie, nawet jak masz 
nauczyciela, a z kursem to ogromne ułatwienie! 
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3. Dlaczego warto uczyć się z Wielkim kursem?  
 

 

Niezależnie od tego, czy uczysz się samodzielnie, czy z nauczycielem, to wideokurs jest bardzo 
dobrym rozwiązaniem! W przypadku samodzielnej nauki sprawa jest oczywista - masz do dyspozycji 
kompleksowy kurs językowy bez wychodzenia z domu! Wystarczy wejść na platformę i się uczyć!  

Jeśli zaś masz zajęcia z nauczycielem, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by naukę uskuteczniać 
i samodzielnie dodatkowo przerabiać lekcje wideo! Przecież na pewno korzystasz z różnych 
podręczników i ćwiczeń. Czemu nie wprowadzić do Twojej nauki filmów wideo, quizów interaktywnych, 
gotowych fiszek z głosem Francuza i innych dodatków, które są już na platformie? Pamiętaj, że kurs 
jest stworzony przez osoby mieszkające we Francji (w tym Francuza). Jeżeli uczysz się z 
nauczycielem mieszkającym w Polsce, to kurs na pewno da Ci też inną perspektywę, a to bardzo 
urozmaici Twoją naukę. 

 

 

Kilka dodatkowych argumentów:  
 

 

• Oszczędzasz pieniądze (CAŁY KURS jest w cenie ZALEDWIE kilku spotkań z nauczycielem) 
• Oszczędzasz czas (nie musisz nigdzie dojeżdżać czy szukać materiałów, a same lekcje 

zawierają konkretną wiedzę przekazaną w kilkunastu minutach - nie tracisz czasu na pogaduszki 
czy sztuczne zapełniacze czasu, typu rozwiązywanie ćwiczeń na zajęciach... To możesz robić 
przecież samodzielnie!) 

• Możesz wracać do lekcji i przerabiać je wielokrotnie. Lekcje są nagrane i zamieszczone na 
platformie, więc nawet jeśli już je obejrzałeś, to możesz sobie do nich wrócić i obejrzeć (lub 
odsłuchać, bo masz też do dyspozycji pliki mp3), kiedy tylko chcesz i tego potrzebujesz.  

• To Ty decydujesz, kiedy masz lekcje! Nie ma limitu! Nikt Ci nie każe w środę o 16:00 być na 
skype czy w szkole językowej. Jak masz ochotę przerobić nowy materiał, a jest nawet 3:00 rano, 
to po prostu... logujesz się na platformę i odpalasz kolejną lekcję! Sam wyznaczasz tempo 
swojej pracy. Nie musisz się do nikogo dostosowywać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Z Wielkim kursem możesz się uczyć gdzie chcesz i kiedy chcesz. Możesz to robić na komputerze, tablecie, telefonie... Wystarczy 
dostęp do internetu! Część materiałów możesz nawet pobrać i wydrukować! 

 

 


