
LEKTURY ONLINE  

Cz.4. Szkoła ponadpodstawowa. 

Biblioteka Cyfrowa Wolne Lektury (www.wolnelektury.pl ) oraz portal LEKTURY 

GOV.PL (www.lektury.gov.pl ) proponują uczniom i nauczycielom zdalny dostęp do 

wielu lektur szkolnych. Zostały tam zgromadzone te pozycje lekturowe, do których 

prawa autorskie już wygasły, utwory znajdują się w domenie publicznej. Można je 

pobrać w całości na dysk komputera, czytnik lub czytać online. Większość posiada 

również wersję do odsłuchania w formie audiobooka oraz możliwość wydruku 

bezpośrednio z przeglądarki internetowej.  

 

LEKTURY OBOWIĄZKOWE – zakres podstawowy 

1. „Iliada” Homer 

https://lektury.gov.pl/lektura/iliada 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=iliada  

2. „Odyseja” Homer 

https://lektury.gov.pl/lektura/odyseja 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/homer-odyseja/  

3. „Antygona” Sofokles 

https://lektury.gov.pl/lektura/antygona 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antygona/ 

4. „Bogurodzica” autor nieznany 

https://lektury.gov.pl/lektura/bogurodzica 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bogurodzica/ 

5. „Lament świętokrzyski” autor nieznany 

https://lektury.gov.pl/lektura/lament-swietokrzyski 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lament-swietokrzyski/ 
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6. „Legenda o świętym Aleksym” autor nieznany 

https://lektury.gov.pl/lektura/legenda-o-swietym-aleksym 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Legenda+o+%C5%9Bwi%C4%99tym+Aleksym 

7. „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” autor nieznany 

https://lektury.gov.pl/lektura/rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia 

8. „Pieśń o Rolandzie” autor nieznany 

https://lektury.gov.pl/lektura/piesn-o-rolandzie 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesn-o-rolandzie/ 

9. „Kronika polska” Gall Anonim 

https://lektury.gov.pl/lektura/kronika-polska 

10. „Boska komedia” Dante Alighieri 

https://lektury.gov.pl/lektura/boska-komedia 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boska-komedia/ 

11. „Pieśni” Jan Kochanowski 

https://lektury.gov.pl/lektura/piesni  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni/  

12. „Treny” Jan Kochanowski 

https://lektury.gov.pl/lektura/treny  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny/  

13. „Odprawa posłów greckich” Jan Kochanowski 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/odprawa-poslow-greckich/ 

https://lektury.gov.pl/lektura/odprawa-poslow-greckich 

14. „Kazania sejmowe” Piotr Skarga 

https://lektury.gov.pl/lektura/kazania-sejmowe 
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15. „Wybór poezji” Daniel Naborowski 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/naborowski-wybor-poezji/ 

16. „Cuda miłości (Karmię frasunkiem miłość i myśleniem...)” Jan Andrzej Morsztyn  

https://lektury.gov.pl/lektura/cuda-milosci-karmie-frasunkiem-milosc-i-mysleniem  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/cuda-milosci-karmie-frasunkiem-milosc-i-

mysleniem/ 

17. „Cuda miłości (Przebóg! Jak żyję, serca już nie mając?)” Jan Andrzej Morsztyn 

https://lektury.gov.pl/lektura/cuda-milosci-przebog-jak-zyje-serca-juz-nie-majac  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/cuda-milosci-przebog-jak-zyje-serca-juz-nie-

majac/ 

18. „Do trupa” Jan Andrzej Morsztyn 

https://lektury.gov.pl/lektura/do-trupa  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/do-trupa/ 

19. „Pamiętniki” Jan Chryzostom Pasek 

https://lektury.gov.pl/lektura/pamietniki 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pamietniki/ 

20. „Makbet” William Szekspir 

https://lektury.gov.pl/lektura/makbet 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/makbet/  

21. „Romeo i Julia” William Szekspir 

https://lektury.gov.pl/lektura/romeo-i-julia 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=romeo+i+julia 

22. „Skąpiec” Molier 

https://lektury.gov.pl/lektura/skapiec 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/skapiec/ 
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23. „Hymn do miłości ojczyzny” Ignacy Krasicki 

https://lektury.gov.pl/lektura/hymn-do-milosci-ojczyzny-swieta-milosci-kochanej-

ojczyzny 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hymn-do-milosci-ojczyzny/  

24. „Oda do młodości” Adam Mickiewicz  

https://lektury.gov.pl/lektura/oda-do-mlodosci 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/oda-do-mlodosci/ 

25. „Romantyczność” Adam Mickiewicz 

https://lektury.gov.pl/lektura/romantycznosc 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-romantycznosc/ 

26. „Sonety krymskie” Adam Mickiewicz 

      https://lektury.gov.pl/lektura/sonety-krymskie  

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=sonety+krymskie  

27. „Konrad Wallenrod” Adam Mickiewicz 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/konrad-wallenrod/ 

28. „Dziady” cz. III Adam Mickiewicz 

https://lektury.gov.pl/lektura/dziady-czesc-iii 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii/  

29. „Kordian” Juliusz Słowacki 

https://lektury.gov.pl/lektura/kordian 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kordian/ 

30. „Grób Agamemnona” Juliusz Słowacki 

https://lektury.gov.pl/lektura/grob-agamemnona 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/grob-agamemnona/ 
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31. „Testament mój” Juliusz Słowacki 

https://lektury.gov.pl/lektura/testament-moj 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/testament-moj/  

32. „Nie-boska komedia” Zygmunt Krasicki 

https://lektury.gov.pl/lektura/nie-boska-komedia 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nie-boska-komedia/ 

33. Wybrane wiersze Cyprian Kamil Norwid 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Cyprian+Kamil+Norwid  

34. „Lalka” Bolesław Prus 

https://lektury.gov.pl/lektura/lalka 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka/  

35. „Z legend dawnego Egiptu” Bolesław Prus 

https://lektury.gov.pl/lektura/z-legend-dawnego-egiptu 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/z-legend-dawnego-egiptu/  

36. „Gloria victis” Eliza Orzeszkowa 

https://lektury.gov.pl/lektura/gloria-victis 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/gloria-victis-tom-opowiadan/ 

37. „Potop” Henryk Sienkiewicz 

https://lektury.gov.pl/lektura/potop 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/potop/ 

38. Wybrane wiersze Adam Asnyk 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Adam+Asnyk 

39. Wybrane wiersze Jan Kasprowicz 

https://wolnelektury.pl/katalog/autor/jan-kasprowicz/ 
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40. Wybrane wiersze Kazimierz Przerwa-Tetmajer 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Kazimierz+Przerwa-Tetmajer 

41. „Wesele” Stanisław Wyspiański 

https://lektury.gov.pl/lektura/wesele 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wesele/ 

42. „Chłopi” Władysław Stanisław Reymont 

https://lektury.gov.pl/lektura/chlopi-czesc-pierwsza-jesien 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/chlopi/ 

43. „Rozdziobią nas kruki, wrony…” Stefan Żeromski 

https://lektury.gov.pl/lektura/rozdziobia-nas-kruki-wrony 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zeromski-rozdziobia-nas-kruki-wrony/  

44. „Przedwiośnie” Stefan Żeromski 

https://lektury.gov.pl/lektura/przedwiosnie 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przedwiosnie/ 

45. Wybrane wiersze Bolesław Leśmian 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Boles%C5%82aw+Le%C5%9Bmian 

46. Wybrane wiersze Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Maria+Pawlikowska-Jasnorzewska 

47. Wybrane wiersze Józef Czechowicz 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=J%C3%B3zef+Czechowicz 

48. Wybrane wiersze Krzysztof Kamil Baczyński 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Krzysztof+Kamil+Baczy%C5%84ski 

49. Wybrane wiersze Tadeusz Gajcy 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Tadeusz+Gajcy 
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LEKTURY OBOWIĄZKOWE – zakres rozszerzony  

(dodatkowe pozycje do zakresu podstawowego)  

1.  „Państwo” Platon 

https://lektury.gov.pl/lektura/panstwo 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/platon-panstwo/ 

2. „Chmury” Arystofanes 

https://lektury.gov.pl/lektura/chmury 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/arystofanes-chmury/ 

3. „Eneida” Wergiliusz 

https://lektury.gov.pl/lektura/eneida 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wergiliusz-eneida/ 

4. „Wyznania” Święty Augustyn 

https://lektury.gov.pl/lektura/wyznania 

5. „Wielki Testament” François Villon 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wielki-testament/ 

https://lektury.gov.pl/lektura/wielki-testament 

6. „Gargantua i Pantagruel” François Rabelais 

https://lektury.gov.pl/lektura/gargantua-i-pantagruel 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Gargantua+i+Pantagruel 

7. „Próby” Michel de Montaigne 

https://lektury.gov.pl/lektura/proby 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/proby/ 

8. „Żywoty świętych” Piotr Skarga 

https://lektury.gov.pl/lektura/zywoty-swietych-tom-1 
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9. „Hamlet” William Szekspir 

https://lektury.gov.pl/lektura/hamlet 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hamlet/ 

10. Lilla Weneda Juliusz Słowacki 

https://lektury.gov.pl/lektura/lilla-weneda 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Lilla+Weneda+ 

11. „Bema pamięci żałobny rapsod” Cyprian Kamil Norwid 

https://lektury.gov.pl/lektura/bema-pamieci-zalobny-rapsod  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bema-pamieci-zalobny-rapsod/  

12. „Fortepian Szopena” Cyprian Kamil Norwid 

https://lektury.gov.pl/lektura/fortepian-chopina 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fortepian-chopina/  

13. „Czarne kwiaty” Cyprian Kamil Norwid 

https://lektury.gov.pl/lektura/czarne-kwiaty 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/norwid-czarne-kwiaty/  

14. „Promethidion” Cyprian Kamil Norwid 

https://lektury.gov.pl/lektura/promethidion 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/promethidion/  

15. „Ojciec Goriot” Honoré de Balzac 

https://lektury.gov.pl/lektura/ojciec-goriot 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ojciec-goriot/  

16. „Noc listopadowa” Stanisław Wyspiański 

https://lektury.gov.pl/lektura/noc-listopadowa 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/noc-listopadowa/  
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17. „Szewcy” Stanisław Ignacy Witkiewicz 

https://lektury.gov.pl/lektura/szewcy 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/szewcy/  

18. „Sklepy cynamonowe” Bruno Schulz 

https://lektury.gov.pl/lektura/sklepy-cynamonowe 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/schulz-sklepy-cynamonowe/  

 

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE – zakres podstawowy 

1. „Król Edyp” Sofokles 

https://lektury.gov.pl/lektura/krol-edyp 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krol-edyp/ 

2. „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” Mikołaj z Wilkowiecka 

https://lektury.gov.pl/lektura/historyja-o-chwalebnym-zmartwychwstaniu-panskim 

3. „Dzieje Tristana i Izoldy” autor nieznany 

https://lektury.gov.pl/lektura/dzieje-tristana-i-izoldy 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dzieje-tristana-i-izoldy/ 

4. „Żywot człowieka poczciwego” Mikołaj Rej,  

https://lektury.gov.pl/lektura/zywot-czlowieka-poczciwego  

5. „O poprawie Rzeczypospolitej” Andrzej Frycz Modrzewski 

https://lektury.gov.pl/lektura/o-poprawie-rzeczypospolitej 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/o-poprawie-rzeczypospolitej/ 

6. „Psalmodia polska” Wespazjan Kochowski 

https://lektury.gov.pl/lektura/psalmodia-polska 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kochowski-psalmodia-polska/ 
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https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kochowski-psalmodia-polska/


7. „Monachomachia” Ignacy Krasicki 

https://lektury.gov.pl/lektura/monachomachia 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/monachomachia/ 

8. „Powrót posła” Julian Ursyn Niemcewicz 

https://lektury.gov.pl/lektura/powrot-posla 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/powrot-posla/ 

9. „Przestrogi dla Polski” Stanisław Staszic 

https://lektury.gov.pl/lektura/przestrogi-dla-polski 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przestrogi-dla-polski/ 

10. „Beniowski” Juliusz Słowacki 

https://lektury.gov.pl/lektura/beniowski 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beniowski/  

11. „Śluby panieńskie” Aleksander Fredro 

https://lektury.gov.pl/lektura/sluby-panienskie-czyli-magnetyzm-serca 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fredro-sluby-panienskie/  

12. „Cierpienia młodego Wertera” Johann Wolfgang Goethe 

https://lektury.gov.pl/lektura/cierpienia-mlodego-wertera 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/cierpienia-mlodego-wertera/  

13. „Faust” Johann Wolfgang von Goethe 

https://lektury.gov.pl/lektura/faust 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/faust/  

14. „Giaur” George Byron 

https://lektury.gov.pl/lektura/giaur 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/giaur/ 
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https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/giaur/


15. „Dziady” Adam Mickiewicz 

https://lektury.gov.pl/szukaj/Dziady 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady/  

16. „Nad Niemnem” Eliza Orzeszkowa 

https://lektury.gov.pl/szukaj/Nad%20Niemnem 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Nad+Niemnem 

17. Wybór wierszy Maria Konopnicka 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Maria+Konopnicka  

18. Echa leśne Stefan Żeromski 

https://lektury.gov.pl/lektura/echa-lesne 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/echa-lesne/  

19. „Lord Jim” Joseph Conrad 

https://lektury.gov.pl/lektura/lord-jim  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lord-jim/  

     

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE – zakres rozszerzony 

1.  „Życie snem” Pedro Calderon de la Barca 

https://lektury.gov.pl/lektura/zycie-snem 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zycie-snem/  

2. „Kandyd” Wolter 

https://lektury.gov.pl/lektura/kandyd 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Kandyd  

3. „Stara baśń” Józef Ignacy Kraszewski  

https://lektury.gov.pl/lektura/stara-basn 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/stara-basn/  
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4. „Pamiątki Soplicy” Henryk Rzewuski 

https://lektury.gov.pl/lektura/pamiatki-soplicy  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pamiatki-soplicy/  

5. Wybrane opowiadanie Edgar Allan Poe  

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Edgar+Allan+Poe+  

6. „Chłopi” Władysław Stanisław Reymont 

https://lektury.gov.pl/szukaj/Ch%C5%82opi 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/chlopi/  

Opracowanie: Anna Płusa 

https://lektury.gov.pl/lektura/pamiatki-soplicy
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pamiatki-soplicy/
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