
JAK KORZYSTAĆ Z PLATFORMY PJM-ONLINE? - 

instrukcja 
 

1. Wejdź na stronę www.pjm-online.pl 

2. Zarejestruj się. 

 

 

3. Aby dokończyć aktywację swojego konta, kliknij w link wysłany na adres e-mail 

   wpisany podczas rejestracji. 

4. Teraz możesz skorzystać z kilku lekcji próbnych, które oferujemy       

 

http://www.pjm-online.pl/


Jeżeli spodobały Ci się nasze lekcje, zapraszamy do dalszej nauki! 

 

1. Wybierz przycisk Zapisz się na kurs 

 

 

2. Dodaj do koszyka kurs, którym jesteś zainteresowany.  

 

 

 

 

 



 

3. Po przejściu do kasy uzupełnij niezbędne dane. 

 

 

4. Po zapoznaniu się ze wszystkimi informacjami oraz regulaminami, kliknij 

Kupuję i płacę 

 

 

 

 

 

 



 

5. Po dokonaniu płatności zgodnie ze wszystkimi informacjami, do Twojego  

konta zostanie przypisany odpowiedni kurs. 

 

6. Znajdziesz tu spis całego kursu. Po wybraniu lekcji wyświetli się materiał, 

który jest w niej zawarty.  

 



 

7. Lekcje dotyczące nauki ALFABETU oraz LICZEBNIKÓW, oprócz materiału 

filmowego zawierają również ćwiczenia. Wystarczy kliknąć, żeby je otworzyć. 

 

 

Ważne!  

Lekcje należy przerabiać po kolei, aby przejść do kolejnej lekcji należy  

przerobić poprzednią. 

 

 

 

 



 

8. Kurs na Poziomie Elementarnym składa się z 8 BLOKÓW TEMATYCZNYCH,  

a każdy blok składa się z poszczególnych lekcji. Wszystkich lekcji jest 23.  

Na początku każdej lekcji znajduje się spis wszystkich znaków, których się z niej 

nauczysz oraz materiał audio z lektorem, który możesz wykorzystać podczas 

powtórki materiału. Posłuży on również do tego abyś nagrał materiał filmowy ze 

swoim udziałem w celu sprawdzenia się poprzez porównanie. Pamiętaj, żeby 

nagrany materiał wysłać do wykładowcy. 

Pod materiałem audio znajdują się odnośniki do filmów z nauką znaków, 

komentarzem gramatyczno-leksykalnym oraz quizami w postaci zdań do 

przetłumaczenia. Wystarczy kliknąć, by przejść do odpowiedniego materiału.  

 

W odnośniku MATERIAŁY DODATKOWE przy każdej lekcji znajdziesz 

OPOWIADANIA i ZDANIA w PJM oraz FILMY dotyczące Kultury Głuchych i języka 

migowego, które warto zobaczyć w trakcie kursu. 

 



9. Na koniec każdego bloku tematycznego przewidziany jest test, który składa 

się ze ZDAŃ oraz OPOWIADAŃ do przetłumaczenia z PJM na język polski. 

 
 

Zadaniem testowym jest również nagranie własnego materiału filmowego,  

w którym zamigasz wszystkie znaki, których nauczyłeś się w danym bloku 

tematycznym. Wykorzystaj do tego materiał audio dołączony do każdej lekcji. 

Filmiki możesz nam przesłać poprzez Dysk Google lub bezpłatne strony takie jak:  

WeTransfer https://wetransfer.com/ lub 

Filemail https://www.filemail.com/   

Pamiętaj, żeby poinformować swojego lektora, w jaki sposób pliki zostały 

przesłane. 

 

https://wetransfer.com/
https://www.filemail.com/


Po każdym BLOKU TEMATYCZNYM przewidziana jest 1h konsultacji z wykładowcą.  

Na tym etapie ustal z wykładowcą termin kolejnego spotkania. 

 

 
Po zakończeniu testu skontaktuj się z wykładowcą, by poinformować go o swoich 

postępach       

 

W razie pytań zawsze możesz się skontaktować ze swoim lektorem albo 

organizatorem kursu.  

 

Życzymy przyjemnej nauki! 

Zespół Towarzystwa „GEST” & MIGAJ.EU       
 

 

 

 

 

 

 


