
 
  

 

 
 

 

Regulamin uczestnictwa w kursach językowych dostępnych na platformie  

Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji 

 

Słowniczek pojęć: 

1. Organizator – Organizator Kursów Internetowych, którym jest Lubelski Uniwersytet Inspiracji. 

2. Kurs – kurs edukacyjny dla użytkowników, dostępny w formie elektronicznej za pośrednictwem strony 

internetowej: www.lui.lublin.eu.  

3. Materiały – wszelkie materiały: treści tekstowe, multimedialne (wideo oraz prezentacje multimedialne) i 

graficzne oraz pliki do pobrania udostępniane w ramach Kursu.  

4. Uczestnik – osoba, która dokonała rejestracji na dany Kurs na platformie Lubelskiego Uniwersytetu 

Inspiracji.   

§1 Warunki uczestnictwa w Kursie 

1. Uczestnikami Kursu mogą być użytkownicy Internetu, którzy dokonali rejestracji na Kurs na platformie 

Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji. W celu rejestracji użytkownik podaje: imię, nazwisko, aktywny 

adres e-mail oraz hasło. Użytkownik dokonując procesu rejestracji jest zobowiązany do zaakceptowania 

niniejszego Regulaminu wraz z polityką prywatności.  

2. Przed rejestracją na dany Kurs niezbędne jest dokładne zapoznanie się z „Opisem Kursu”, dostępnym po 

wybraniu odpowiedniego Kursu i przejściu do zakładki „Dowiedz się więcej”. 

3. W celu wzięcia udziału w Kursie Uczestnik musi dysponować sprzętem komputerowym o konfiguracji 

sprzętowej nie słabszej niż następująca: urządzenie z dostępem do Internetu z ekranem o rozdzielczości 

min. 1024x768 oraz przeglądarką obsługującą JavaScript. W celu poprawnego rozwiązania 

opracowanego zestawu ćwiczeń, zaleca się stosowanie klawiatury uwzgledniającej polskie i angielskie 

znaki. 

4. Uczestnictwo w Kursie jest bezpłatne. 

§2 Zasady realizacji Kursu 

1. Zasady realizacji kursu e-learningowego z języka polskiego określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Zasady realizacji kursu e-learningowego z języka angielskiego określa Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

§3 Korzystanie z Materiałów 

1. Uczestnik Kursu na możliwość korzystania z Materiałów przez cały czas trwania Kursu.  

2. Kursy, w tym Materiały - w całości, jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, 

w tym również kod źródłowy stron internetowych, na których Kursy są udostępniane - objęte są ochroną 



 
  

 

 
 

 

przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich powielanie i korzystanie  

w sposób inny niż dozwolony prawem lub wskazany wprost na stronach internetowych, za pośrednictwem 

których dane elementy są dostępne - jest zabronione. 

3. Uczestnik jest uprawniony do korzystania z Materiałów wyłącznie na własny użytek. Zabronione jest  

w szczególności udostępnianie Materiałów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.  

§4 Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Uczestnika jakichkolwiek szkód 

spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania z kursu, w szczególności polegających na: 

utracie danych, opóźnieniach w otrzymaniu i przesyłaniu danych spowodowanych brakiem transmisji  

i innymi przeszkodami w transmisji, błędami w konfiguracji systemu, awarii urządzeń i oprogramowania, 

które wystąpiły niezależnie od Organizatora.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego,  

w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZASADY REALIZACJI KURSU JĘZYKA POLSKIEGO 

POZIOM KURSU – B1 

BUDOWA KURSU 

Kurs języka polskiego składa się z 40 lekcji i jest podzielony na 4 równe części. Pod koniec każdej części jest 

lekcja powtórzeniowa (9, 19, 29, 39) oraz test cząstkowy (lekcje: 10, 20, 30). Cały kurs zamyka test końcowy 

(lekcja 40) sprawdzający opanowanie materiału ze wszystkich lekcji. 

 

STRUKTURA LEKCJI KURSOWYCH 

Stałe moduły lekcji 1-8, 11-18, 21-28, 31-38: 

I. słownictwo wprowadzające; 

II. tekst, którego treść związana jest z codziennym życiem bohaterów mieszkających w Lublinie - w tej części 

znajdują się także 2 ćwiczenia utrwalające poznane słownictwo i sprawdzające zrozumienie tekstu;  

III.  materiały multimedialne, w których lektor wyjaśnia zasady gramatyki języka polskiego;  

IV. 3 ćwiczenia gramatyczne utrwalające materiał prezentowany w części III;  

V. materiał multimedialny zawierający ćwiczenia fonetyczne lub informacje o zasadach ortograficznych - w tym 

drugim przypadku oprócz filmu w części V. znajduje się ćwiczenie ortograficzne powiązane z omawianym w 

lekcji zagadnieniem. 

VI. zagadki lub inne zadania dotyczące Lublina. 

Do wszystkich ćwiczeń dołączone są przykłady, ułatwiające zrozumienie polecenia. 

 

REGUŁY ZALICZENIA LEKCJI KURSOWYCH 

1) Należy poprawnie (w 100%) rozwiązać wszystkie zadania w danej lekcji, by uzyskać dostęp do kolejnej 

jednostki. 

2) System od razu podaje informacje, czy dane zadanie zostało rozwiązane prawidłowo,  

w wypadku zadań typu: 



 
  

 

 
 

 

a) prawda / fałsz, 

b) wybór 1 z 3 (2), 

c) dopasowanie wyrazów lub form. 

3) W wypadku zadań na samodzielne wpisywanie wyrazów, form, liter, analogiczne informacje uzyskiwane 

są dopiero po naciśnięciu przycisku na końcu lekcji – sprawdź i przejdź dalej. 

4) System w każdym wypadku zaznacza miejsca z poprawnymi odpowiedziami (kolor zielony) oraz te, w 

których pojawił się błąd (kolor czerwony). Kursant widzi całą lekcję i ma możliwość analizowania swoich 

odpowiedzi. 

5) Kursant ma obowiązek poprawienia błędnych odpowiedzi. Po drugiej nieudanej próbie naniesienia 

poprawek, system generuje sugestie dotyczące poprawnego rozwiązania.  

6) Naniesienie wszystkich poprawek jest warunkiem przejście do następnej jednostki – pojawi się wówczas 

przycisk – przejdź do kolejnej lekcji. 

 

STRUKTURA LEKCJI POWTÓRZENIOWYCH (9, 19, 29, 39) 

1) Materiał multimedialny zawierający ćwiczenia, które oparte są zarówno na pracy z tekstem, jak i na 

sprawdzaniu stopnia opanowania słownictwa z danej części kursu. 

2) Część gramatyczna składająca się z 5 zadań  pozwalających na powtórzenie materiału gramatycznego 

zrealizowanego w danej części kursu. 

 

REGUŁY ZALICZENIA LEKCJI POWTÓRZENIOWYCH 

Obowiązują zasady jak w lekcjach kursowych (patrz punkt: „Reguły zaliczenia lekcji kursowych”) 

 

STRUKTURA I LEKCJI TESTOWYCH (10, 20, 30, 40) 

3 testy cząstkowe (w lekcjach 10, 20, 30) mają tę samą budowę – zawierają dwa moduły.  

W pierwszym znajduje się tekst, do którego należy wykonać 2 zadania sprawdzające rozumienie przeczytanych 

treści oraz weryfikujące opanowanie leksyki.  



 
  

 

 
 

 

Moduł drugi to 3 zadania gramatyczne. Zarówno zadania leksykalne, jak i gramatyczne dotyczą materiału 

realizowanego w danej części kursu.  

Jeśli test zostanie rozwiązany poprawnie, na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat oraz rysunek lubelskiego 

koziołka. Po takim komunikacie będzie dopiero możliwe przejście do dalszej części kursu. 

Test końcowy (lekcja 40) ma taką samą strukturę, ale sprawdza opanowanie materiału zrealizowanego w całym 

kursie. Po jego prawidłowym rozwiązaniu będzie możliwe wygenerowanie (zgodnie ze wskazówkami) 

certyfikatu poświadczającego uczestnictwo w kursie. 

 

REGUŁY ZALICZENIA TESTÓW CZĄSTKOWYCH I TESTU KOŃCOWEGO 

Aby zaliczyć testy cząstkowe i test końcowy, należy rozwiązać je przynajmniej w 60 %. System nie informuje 

kursanta, jaki wynik procentowy uzyskał i które zadania wykonał poprawnie. Pojawia się jedynie komunikat, że 

test został zaliczony. System oblicza uzyskane wyniki na zasadzie – 1 poprawna odpowiedź to 1%, przy czym za 

poprawną odpowiedź uznaje się: 

- właściwe dopasowanie wyrazów lub form; 

- właściwy wybór wyrazów lub form w zadaniach typu: wybór 1 z 3 lub 2 odpowiedzi; 

- poprawne zaznaczenie odpowiedzi w zadaniach typu: prawda / fałsz; 

- poprawne wpisanie całego wyrazu (system nie zaliczy odpowiedzi, jeśli w wyrazie pojawi się choć jeden błąd 

graficzny lub ortograficzny, np. niepoprawne zastosowanie wielkiej lub małej litery, przestawienie liter, brak 

znaków diakrytycznych, niepoprawny znak diakrytyczny, brak odstępu między wyrazami lub nieuzasadnione 

jego zastosowanie). 

Kursant, który nie uzyskał minimum 60% przy pierwszym  podejściu do testu, może go rozwiązywać tyle razy, 

ile potrzebuje, by osiągnąć odpowiedni wynik. 

 

WSKAZÓWKI DLA KURSANTÓW 

Najważniejsze informacje znajdują się w zakładce – Lekcja 0. Wprowadzenie 

 

 

 



 
  

 

 
 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

ZASADY REALIZACJI KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

POZIOM KURSU – A2/B1 

BUDOWA KURSU 

Kurs języka angielskiego składa się z 20 lekcji.  

 

STRUKTURA LEKCJI KURSOWYCH 

I. wprowadzenie słownictwa, które zostanie wykorzystane w dalszych częściach lekcji; nauka słownictwa oparta 

jest na fiszkach, które są wykorzystane na dwa sposoby w dwóch odrębnych ćwiczeniach; 

II. tekst pisany lub słuchany, którego treść jest związana z codziennym życiem bohaterów mieszkających w Walii 

i Lublinie. W tej części znajdują się również ćwiczenia testujące rozumienie tekstu czytanego i słuchanego; 

III. ćwiczenia utrwalające poznane słownictwo, a niekiedy wprowadzające nowe kolokacje. Tutaj może być 

konieczne użycie słownika. Polecamy wiele źródeł dostępnych online. 

IV.  ćwiczenie gramatyczne bazujące na materiale gramatycznym wykorzystanym w tekście lub materiale audio; 

V. materiały multimedialne (filmy), w których dwóch lektorów wyjaśnia zasady gramatyki języka angielskiego 

poruszane w danej lekcji;  

VI. różnicowane ćwiczenia gramatyczne utrwalające materiał prezentowany w filmie;  

 

REGUŁY ZALICZENIA LEKCJI KURSOWYCH 

1) Należy poprawnie (w 100%) rozwiązać dwa pierwsze zadania w danej lekcji, by uzyskać dostęp do 

kolejnej karty jednostki lekcyjnej.  

2) Należy poprawnie (w 80%) rozwiązać dalsze zadania (od trzeciego ćwiczenia) w danej lekcji, by uzyskać 

dostęp do kolejnej jednostki lekcyjnej. 



 
  

 

 
 

 

4) System w każdym wypadku zaznacza miejsca z poprawnymi odpowiedziami (kolor zielony) oraz te, w 

których pojawił się błąd (kolor czerwony).  

5) Kursant ma obowiązek poprawienia błędnych odpowiedzi. Po trzeciej nieudanej próbie naniesienia 

poprawek, system generuje sugestie dotyczące poprawnego rozwiązania.  

6) Naniesienie wszystkich poprawek jest warunkiem przejście do następnej jednostki – pojawi się wówczas 

przycisk – przejdź do kolejnej lekcji. 

 

REGUŁY ZALICZENIA KURSU 

Zdobycie 20 punktów (prezentowanych w formie „koziołków”) gwarantuje ukończenie kursu i wygenerowanie 

z systemu certyfikatu. 


