
PŁYTY CD ROM, DVD, MP3 

1. Bon czy ton. Savoir – vivre dla dzieci - audiobook, CD mp3 

 

Autor: Grzegorz Kasdepke 

Adaptacja i reżyseria: Ewa Szymańska 

Czyta: Anna Seniuk 

Czas nagrania: 3 godziny 50 minut 

         Bon ton - żartobliwie dobry ton, nienaganny sposób bycia, właściwe zachowanie się. Savoir-vivre - 

znajomość zwyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności, zasad dobrego zachowania. Oba określenia 

pochodzą z języka francuskiego – niezawodni Polacy ułożyli więc własne : „Francja – elegancja”, czyli coś 

właściwego, eleganckiego, szykownego, pięknego…                                         

Właśnie „elegancja”  jest jednym z pojęć, które wyjaśnia Kubie i Bubie ( oraz ich rówieśnikom) Grzegorz 

Kasdepke.  Są jeszcze: „wykałaczka’, „dama i dżentelmen”, „guma do żucia”, „tolerancja” i kilkadziesiąt 

innych – równie ważnych. I naprawdę ciekawych.                                                                                                 

Sygnatura: CD mp3  48 / 2014  

                                                                                                                         

2. Człowiek, miłość, rodzina – naturalne planowanie rodziny  

Płyta DVD  dofinansowana przez Departament Spraw Nauczycielskich w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej. Film zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu „ Wychowanie do życia w rodzinie” 

w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych; wpisany do wykazu środków dydaktycznych MEN pod 

numerem 750/1999, (czas trwania filmu: 25 min). 

Scenariusz: Izabela Drobotowicz-Orkisz, Jacek Jarczyk                                                                             

Reżyseria: Izabela Drobotowicz-Orkisz 

Naturalne planowanie rodziny: 

• metoda termiczna ścisła i poszerzona • metoda owulacji Bilingsa• metoda objawowo-termiczna 

• nowoczesne aparaty odczytujące płodność kobiety • skuteczność metod naturalnych• postawa 

mężczyzny 

             Sygnatura : 41 / 2007 

 

3. Czy wierzysz w to, co widzisz? – nowe horyzonty edukacji filmowej – CD 

Film + dokument elektroniczny : multimedialny pakiet dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. 

 Autorzy scenariuszy Dorota Bąk [i in.]. 

Pakiet składa się z 2-stronnej płyty i scenariuszy lekcji do języka polskiego, wiedzy o kulturze, 

historii i wiedzy o społeczeństwie. Wersja na DVD Video zawiera fragmenty filmów oraz wybrane 

ilustracje i fotografie. Strona z wersją multimedialną (tylko PC) zawiera te same fragmenty filmów 

przeplatane pokazami slajdów. Pakiet pozwala wprowadzać uczniów w świat otaczających mediów – 

obrazów i komunikatów, stanowi podstawę do nauki odczytywania nie tylko tekstów kultury, lecz 

także codziennych komunikatów.  

 Pakiet podzielony jest na 8 bloków tematycznych, które składają się z jednej lub kilku 

propozycji lekcyjnych: 



 Trzy etapy powstawania filmu ( filmy: Statyści, Oda do radości: nowela Śląsk); 

 Scenariusz, a jego pierwowzór literacki (film Pręgi); 

 Język filmu w ujęciu kulturoznawczym (budowa filmu, podział planów, punkty widzenia 

kamery, montaż; filmy: Miasto Boga, Sanatorium pod klepsydrą, Emilka płacze, Jutro idziemy do kina, 

Pianista, Vera Drake, Na trasie, Hanami-kwiat wiśni, Struktura kryształu, Rewers, Angelus, Symetria, 

Katyń, Zero, Pręgi); 

 Narracja (o różnych sposobach opowiadania w literaturze, filmowe opowiadanie; filmy: Zero, 

Odgłosy robaków-zapiski mumii, Samotny mężczyzna, Amator, Pies andaluzyjski); 

 Gatunki filmowe (film Pół serio); 

 Dokument (obiektywny zapis rzeczywistości?, o różnych sposobach opisywania 

rzeczywistości; filmy dokumentalne: US English vor Beginners, Bar na Viktorii, Więzień, 

Nadprodukcja-terror konsumpcji; 

 Film jako źródło historyczne (podglądanie PRL –u, ideologia zamknięta w kadrze; filmy: 

Pokolenie 89, Miś, Triumf woli); 

 Przekazy audiowizualne, jako doświadczenie rzeczywistości (filmy: Ćwiczenia warsztatowe, 

Zakochany Nowy Jork).                                                                                          

Sygnatura: CD  42 / 2012 

 

4. Ekologiczne znaczenie roślin – encyklopedia multimedialna – CD 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Sygnatura: CD  43 / 2012 

5. Elektroniczna Encyklopedia PWN ; Słownik Ortograficzny PWN - CD –ROM 
 

Elektroniczna Encyklopedia PWN  zawiera 35 tys. haseł i 200 tabel.                                                                       

Słownik Ortograficzny PWN zawiera 130 tys. haseł.                                                                                               

Sygnatura : 1 – 6 / 2002 

6. Niezbędnik europejski - Vademecum - polskie źródła informacji o UE  

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej opracowane przez Departament Dokumentacji Europejskiej 

Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.  

Jest to Vademecum o Unii Europejskiej. Wszystkie materiały są do odtwarzania w trybie off-line. 

Pakiet - 10 dysków optycznych (CD-ROM) + informator. Multimedia interakcyjne 

1.Polska a UE, Historia UE, Rozszerzenie UE, Przyszłość UE; 2. Obywatelstwo europejskie, 

Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne; 3. Edukacja, Kultura, Sport, Społeczeństwo informacyjne, 

Polityka audiowizualna; 4. Podatki, Stosunki zewnętrzne, Unia Celna;  

5. Konsumenci, Środowisko, Zdrowie, Żywność; 6. Badania naukowe, Biotechnologia, Przestrzeń 

kosmiczna, Energia; 7. Konkurencja, Przedsiębiorstwa, Unia Gospodarcza i Walutowa, Transport; 8. 

Rynek wewnętrzny; 9. Polityka socjalna; 10. Rolnictwo, Rybołówstwo, Regiony.                                                                                                                  

Sygnatura : CD 21 – 30 / 2005 ; 31 – 40 / 2005 



7.  Polskie dzieje X – XX wiek – multimedialna historia Polski na 4 płytach CD  

ROM 

Pasjonująca podróż przez stulecia historii Polski skierowana przede wszystkim do uczniów 

i studentów, a także do wszystkich rozmiłowanych w dziejach ojczystych. 

Ukazuje genezę, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń i zjawisk historycznych. Obok 

systematycznego wykładu użytkownik ma do dyspozycji cykl animowanych esejów, poświęconych 

kluczowym problemom dziejów Polski.  

Program zawiera również: zdjęcia, szkice i ryciny, kronikę filmową, animacje bitew i kampanii,  mapy, 

atlas dynastii polskich, nagrania dźwiękowe.                                               

Sygnatura: CD ROM 7 -14 / 2002 

8. Trening ortograficzny - pokonaj dysortografię – CD ROM 

Program przeznaczony do nauki ortografii dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych oraz wszystkich tych, którzy chcą pisać bezbłędnie. 
Polecany również do terapii dysortografii.                                                                             
                                                                                                                                                    
Trening ortograficzny to program do nauki poprawnego pisania zawierający 660 zdań i 1500 
wyrazów z ortograficznymi trudnościami, podzielonych na trzy niezależne działy: „rz i ż”, „ó i u”, „ch 
i h” oraz 20 udźwiękowionych dyktand, pisanych z pamięci lub ze słuchu, z uwzględnieniem 
interpunkcji. Trening ortograficzny pomaga uniknąć popełniania błędów. Jednorazowe ćwiczenia 
powinny odbywać się 3-4 razy w tygodniu i trwać około 20 minut. Efektywność pracy z programem 
zwiększa częste powtarzanie wyrazów, które program umieszcza w „Katalogu błędów” użytkownika. 
Dzięki 70 godzinom ćwiczeń przygotowanym przez specjalistów i ekspertów nie tylko pozbędziesz się 
nawyku popełniania błędów, ale także będziesz dobrze się bawić!  

Sygnatura: CD ROM  49 / 2014     
                                                                                                                      

9. Typy lasów polskich – CD 

Filmy zostały przygotowane jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli i uczniów w gimnazjach 

i szkołach ponadgimnazjalnych. 

 To zbiór pięciu filmów przedstawiających sześć środowisk leśnych: bory, grądy, lasy bukowe, 

dąbrowy, łęgi i olsy. Filmy dostępne są na licencji Creative Commons (CC BY-NC 3.0); można więc je 

kopiować, odtwarzać i przetwarzać, wykorzystywać w prezentacjach i pracach, ale nie w celach 

komercyjnych. Filmy te można też pobrać ze strony www.typylasow.edu.pl.                                   

Sygnatura: CD ROM  44 / 2013 

10.  Unia bez tajemnic – 2 płyty CD 

Wydawca: Pełnomocnik Rządu ds. Informacji Europejskiej. 

Wykaz i opis gotowych spotów I płyta: 

 Unijne symbole 

 Kim byli założyciele – Ojcowie Europy 

 Patroni Europy 

 Czy Unia ogranicza niepodległość państw członkowskich? 



 Jak Polska będzie reprezentowana w instytucjach Europejskich? 

 Na czym polega Wspólna Polityka Rolna? 

 Kto należy do Unii Europejskiej i kto ubiega się o członkowstwo? 

 Budżet Unii – kto korzysta, kto dopłaca? 

 Z jakiej pomocy korzystają unijni rolnicy? 

 Polityka strukturalna w Unii Europejskiej? 

 Jak Unia pomaga krajom ubiegającym się o członkostwo? (Pomoc przedakcesyjna) 

 Unijna polityka społeczna 

 Jak Unia Europejska chroni środowisko naturalne? 

 Jak Unia chroni kulturę narodową swoich członków? 

 Droga Polski do Unii Europejskiej 

 Co zyska każdy z nas po przystąpieniu Polski do Unii? 

 Euro-wspólny pieniądz 

 Jak w Unii rozwiązuje się problemy handlem ziemią? 

 Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej 

 Kościoły w Unii Europejskiej 

 Współpraca przygraniczna 

 Swoboda przepływu pracowników Unii 

 Unijna pomoc dla Europy Środkowej i Wschodniej 

 Edukacja i młodzież w Unii Europejskiej 

 Pomoc Unii dla polskiego rolnictwa 

Wykaz i opis gotowych spotów II płyta: 

 ISPA, czyli pomoc strukturalna dla przyszłych członków UE 

 Rada Europejska 

 Komisja Europejska 

 Parlament Europejski 

 Polityka przemysłowa 

 Unia Celna 

 Jak Unia walczy z międzynarodową przestępczością 

 Polityka zatrudnienia 

 Karta Praw Podstawowych 

 Prawa kobiet 

 Polityka konkurencji 

 Rynek wewnętrzny 

 Wspólna polityka UE 

 Wspólna polityka handlowa 

 Rada Unii Europejskiej 

 Ochrona unijnych granic 

 Badania naukowe w Unii Europejskiej 

 Dlaczego Norwegia odrzuciła Unię 

 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 

 UE a rodzina 



 Swobodny przepływ kapitału                                                                                                             

Sygnatura : 16 / 2002 

 

11.  Uzależnienia behawioralne – Hazard – film na DVD                                                                               

Program skierowany jest do młodzieży szkolnej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 
Program profilaktyczny oparty na formule programu "Decyzja należy do Ciebie". 
Program ten składa się z dwóch elementów – broszury oraz płyty DVD. 
Broszura (28 stron) zawiera podstawowe informacje o hazardzie. 
Płyta DVD: film „Moja wielka wygrana“  
Program przeznaczony do użytku prywatnego.                                                                                                       

Sygnatura: DVD 47 / 2013 
                                                                                                                                

12.  Vademecum - źródła informacji o Unii Europejskiej  

Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.                                 

Sygnatura : 17,18, 19,20 / 2005 

 

13.  Wielki multimedialny Słownik Władysława Kopalińskiego – CD ROM 

Słownik mitów i tradycji kultury.                                                                                                                          

Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku.                                                                                                   

Słownik eponimów, czyli wyrazów odimiennych. 

Program zawiera: trzy słowniki na jednym dysku, ponad 14 tysięcy haseł, proste mechanizmy 

wyszukiwania informacji, fotografie i ilustracje dźwiękowe. 

 Użytkownik ma do dyspozycji na jednym krążku uniwersalny przewodnik po świecie cywilizacji 

zachodniej, stanowiący nieocenioną pomoc dla czytelników o zainteresowaniach humanistycznych, 

uczniów i studentów, nauczycieli i dziennikarzy. Różnorodne systemy wyszukiwania pozwalają na 

łatwiejsze poruszanie się w tym labiryncie postaci, tematów i dzieł.                                                                                                                                                        

Sygnatura: CD  15 / 2002 

 

14.  01 Zaplątani w Sieć. Happy slapping – film na DVD 

Film rekomendowany dla szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Autorzy: Marcin Wołkowicz, Marcin Chmielowski, Iwona Wołkowicz 

Korzystanie z Internetu stało się tak powszechne, że wpłynęło na zmianę sposobu komunikacji 
oraz szukania i rozpowszechniania różnych informacji. Jednocześnie niesie za sobą potencjalne 
zagrożenia – jest nim m. in. przemoc w Internecie.  
„Zaplątani w Sieć” to seria filmów, poruszających właśnie to zjawisko. 
Pierwszy film z tej serii dotyczy tzw. happy slappingu – filmowania aktu przemocy, wcześniej 

specjalnie zainicjowanego.                                                                                                                                                       

Nagrany materiał – najczęściej film lub zdjęcia danej osoby w kompromitującej dla niej sytuacji, 

ośmieszającej ją i poniżającej rozpowszechniane są później w Internecie.                                                          

Film składa się z części fabularnej oraz komentarzy ekspertów.                                                                             



Do filmu dołączony jest również scenariusz lekcji.                                                                                                

Sygnatura: DVD  46/2013  

 
15.  02 Zaplątani w Sieć. Cyberbullying - film na DVD 

 
Film rekomendowany dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 
Autorzy: Marcin Wołkowicz, Marcin Chmielowski, Iwona Wołkowicz 

Korzystanie z Internetu stało się tak powszechne, że wpłynęło na zmianę sposobu komunikacji 
oraz szukania i rozpowszechniania różnych informacji. Jednocześnie niesie za sobą potencjalne 
zagrożenia – jest nim m. in. przemoc w Internecie.  
„Zaplątani w Sieć” to seria filmów, poruszających to zjawisko. 
Drugi film z tej serii dotyczy tzw. cyberbullyingu – formy przemocy psychicznej, wykorzystującej             
m. in. Internet (blogi, fora, portale społecznościowe ) do publikowania obraźliwych treści, zdjęć, 
komentarzy dotyczących danej osoby. 
Film składa się z części fabularnej oraz komentarzy ekspertów. 
Do filmu dołączony jest również scenariusz lekcji. 

Sygnatura: DVD  45/2013 


