
Duolingo



Az alkalmazásról:

• A nyelvek játékos úton való megtanulását biztosítja

• Különféle feladatokkal fejleszti az olvasást, írást, beszédet, illetve a 
szavak és a szórend helyes használatát

• A felhasználó az alapoktól kezdi és a nehezebb, összetettebb feladatok 
felé halad



Letöltés után:

• Ez a kép fogad minket, amint 
megnyitjuk az alkalmazást:

• A „már van profilom” lehetőségre 
rákattintva bejelentkezhetünk, a 
már meglévő fiókunkba.



• A „kezdés”-re kattintva behoz 
nekünk egy új felületet:

• Itt kell kiválasztanunk a nyelvet, 
amit szeretnénk tanulni

• Alaplehetőségként behozza az 
angolt de természetesen a 
„továbbiak” lehetőségre kattintva 
kiválaszthatunk más nyelveket is



• Ezután a következő kérdést 
teszi fel:

• Ki kell választanunk azt a 
lehetőséget, ahol 
hallottunk az 
alkalmazásról, csak így 
enged továbblépni



• Az alkalmazás ezután megkérdezi, 
hogy milyen célból tanuljuk az adott 
nyelvet

• Az egyikre rákattintva enged minket 
tovább



• A cél kiválasztása után ismertet a 
tanulás menetével kapcsolatos 
információkat





• A kérdés megválaszolása után 
az alkalmazás eldönti, hogy 
milyen szintű feladatokkal 
álljon elő



• Egy szintfelmérő feladatsor 
következik, innentől már 
ráléphetünk a tanulás útjára



Itt csak annyi dolgunk lesz, hogy az 
utasítások szerint cselekszünk és 
megoldjuk a feladatokat

Pl.:

Abban a sorrendben, kell rábökni a 
szavakra amilyen sorrendben jönnek a 
szórend szerint



• Az alkalmazás vezeti a 
napi teljesítményeket is



• A Duolingo plus elérhető két hétig ingyen, 
ez csak annyit takar, hogy korlátlan 
lehetőségünk van tanulni. Nem kell 
internet közelben lennünk miközben 
csináljuk a feladatokat, illetve az „életek” 
(hibalehetőségek kijavításának) száma 
végtelen.



A tanulás tényleges kezdete:

• A következő felület a főmenü, 
ahol bizonyos témák közül 
tudunk választani, és egyre 
magasabb szinten tudunk 
feladatokat csinálni 
ugyanabban a témakörben



• Az egyes „ellenőrző pontok” alatt 
találhatunk témákat, de mindig 
csak az előző elvégzésével enged 
tovább a következőre



• A bal lenti ikon, ami egy 
fejet ábrázol, a saját 
profilunkat jelképezi. Itt 
tudjuk megtekinteni a 
statisztikánkat, a 
jutalmakat is fel tudjuk 
venni, illetve barátokat is 
meg tudunk hívni.



• A profil melletti ikon 
pedig egy bizonyos 
teljesített szint után a 
verseny lehetőségét is 
biztosítja.



A következő ikon egy 
drágakövet jelképez amelyet az 
alkalmazás mindig nyilvántart. 

(a jutalom is ilyen drágakő)

Ezzel tudunk „életeket” 
vásárolni, illetve különféle 
kinézeteket az alkalmazást 
ikonjában szereplő zöld 
bagolyra.



Vége


