TaalCompleet: ELO

Na TaalCompleet składa się książka i ELO: jest to strona internetowa, na której można znaleźć zadania
online. Do efektywnej pracy z programem potrzebny jest komputer, tablet lub smartfon.

W jaki sposób działa ELO?
Naklejkę z wyjaśnieniem
znajdziesz w swojej książce:

Oto co ona znaczy:
Jesteś nauczycielem? Otrzymasz inny kod dostępu.
Masz login i hasło?

NIE masz jeszcze loginu i hasła?

1. Idź do www.taalcompleet.nl.
2. Wpisz swój login i hasło. Kliknij
'inloggen '.
3. Kliknij Dom,
4. Wpisz Twój kod dostępu:

1. Idź do www.taalcompleet.nl.
2. Wpisz Twój kod dostępu:

HYR7AC6KHW
5. Kliknij 'Verstuur '.
Gotowe! Możesz już zacząć.

3. Kliknij 'Verstuur '.
4. Dodaj swoje imię. Wymyśl login i
hasło Zapisz je również tutaj:
Login: __________________________
Hasło: ____________________
Gotowe! Możesz już zacząć.
Następnym razem, użyj Twojego
nowego loginu i hasła

Pytania? Idź do www.taalcompleet.nl. Kliknij HELP.
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Jak to działa? Polski

Zawsze rozpoczij pracę w książce. Nie zaczynaj w ELO. Pod koniec tematu, zobaczysz natępującą
wiadomość:

Możesz przejść teraz do ELO. Możesz również przejść do następnego tematu w książce. W takim
przypadku musisz wykonać zadanie w ELO później.

Pytania
Istnieje kilka rodzajów pytań. Musisz wybrać, napisać lub przeciągnąć poprawną odpowiedź.
Istnieją również pytania dotyczące usłyszanych tekstów. Musisz kliknąć na mały trójkąt, aby usłyszeć
pytanie:

Postępy
Wszystkie zadania możesz rozwiązać tylko raz. Po zakończeniu, możesz zobaczyć, jak wiele błędów
popełniłeś/aś:
Zadanie zostało ukończone:
twój wynik to 67%.
.
To zadanie jest częściowo
rozwiązane. Możesz je
ukończyć.
Nadal musisz ukończyć to
zadanie.
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Zadania

Kliknij na pytanie, aby
zobaczyć prawidłową
odpowiedź.

Pytania, na które nie zdołałeś/aś poprawnie odpowiedzieć pojawią się ponownie. Wrócisz do nich w
MemoTraining:

Jeśli będziesz wykonywać MemoTraining co tydzień, będziesz ćwiczyć tematy, które uznałeś/aś za
trudne.
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Po ukończeniu zadania,
zobaczysz poprawne i
niepoprawne odpowiedzi.

Możesz korzystać z niej w przeglądarce lub używać odpowiedniej aplikacji. Musisz pobrać niniejszą
aplikację.

Język pomocy
W książce znajdują się niebieskie słowa. Spójrz:
Możesz sprawdzić te słowa. Słowniczek ELO jest dostępny w 15 wersjach językowych.
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TaalCompleet działa poprawnie na tablecie lub smartfonie:

