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PRZYDATNE  STRONY  EDUKACYJNE   

DLA UCZNIÓW I  NAUCZYCIELI 
 

 

 

BIBLIOTEKI 
 

 

Biblioteka Cyfrowa w Polsce 

 

https://bn.org.pl/aktualnosci/3928-czytanie-on-line-bez-ryzyka-zakazenia.-najwieksza-

biblioteka-cyfrowa-w-polsce-otwarta.html 

 

 

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie. Projekt badawczo-naukowy zawierający księgozbiór 

i multimedia 

 

https://literat.ug.edu.pl/ 

 

 

Biblioteka Narodowa 

 

https://www.bn.org.pl/ 

 

 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa. Zasoby kultury polskiej    

 

https://polona.pl/ 

 

 

Czytelnia online 

 

https://www.ibuk.pl/logowanie.html 

 

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych         

 

https://fbc.pionier.net.pl/ 

 

 

 

 

 

https://bn.org.pl/aktualnosci/3928-czytanie-on-line-bez-ryzyka-zakazenia.-najwieksza-biblioteka-cyfrowa-w-polsce-otwarta.html
https://bn.org.pl/aktualnosci/3928-czytanie-on-line-bez-ryzyka-zakazenia.-najwieksza-biblioteka-cyfrowa-w-polsce-otwarta.html
https://literat.ug.edu.pl/
https://www.bn.org.pl/
https://polona.pl/
https://www.ibuk.pl/logowanie.html
https://fbc.pionier.net.pl/
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BLOGI Z JĘZYKA POLSKIEGO 
 

 

Baba od polskiego – blog dla nauczycieli, uczniów 

 

https://babaodpolskiego.pl/ 

 

 

Blog edukacyjny dla polonistów, edukatorów, pasjonatów nauczania 

 

https://www.polskizklasa.pl/ 

 

 

Mówiąc Inaczej – kanał YouTube o języku polskim  

https://www.youtube.com/user/PamikuPL 

 

Na polskim bez nudy 

 

https://napolskimbeznudy.blogspot.com/ 

 

 

Portal „Pracownia polonisty” to pierwsza w Polsce profesjonalna platforma edukacyjna dla 

nauczycieli każdego etapu nauczania, która stanowi niezbędne narzędzie do zaplanowania, 

przeprowadzenia i ewaluacji lekcji języka polskiego 

 

https://pracowniapolonisty.pl/strona/o-portalu 

 

 

 

Od słowa do słowa – strona poświęcona dla uczniów  do nauki języka polskiego, do egzaminów                                                                                

 

https://marzanka.pl/ 

              

 

Szafa śniących myśli – poradnik. Lektury z kanonu i motywy 

https://szafasniacychmysli.wordpress.com/2021/04/14/lektury-z-kanonu-i-

motywy/?fbclid=IwAR14LC8IwPDFk2NmFlG7yEF-

WKo_QgNKRD5WkC4kYedxyQLO_ctxwzsCIb8 

                

 

Utkane z codziennych doświadczeń szkolnych 

 

https://skokiporozum.blogspot.com/ 

 

https://babaodpolskiego.pl/
https://www.polskizklasa.pl/
https://www.youtube.com/user/PamikuPL
https://napolskimbeznudy.blogspot.com/
https://pracowniapolonisty.pl/strona/o-portalu
https://marzanka.pl/
https://szafasniacychmysli.wordpress.com/2021/04/14/lektury-z-kanonu-i-motywy/?fbclid=IwAR14LC8IwPDFk2NmFlG7yEF-WKo_QgNKRD5WkC4kYedxyQLO_ctxwzsCIb8
https://szafasniacychmysli.wordpress.com/2021/04/14/lektury-z-kanonu-i-motywy/?fbclid=IwAR14LC8IwPDFk2NmFlG7yEF-WKo_QgNKRD5WkC4kYedxyQLO_ctxwzsCIb8
https://szafasniacychmysli.wordpress.com/2021/04/14/lektury-z-kanonu-i-motywy/?fbclid=IwAR14LC8IwPDFk2NmFlG7yEF-WKo_QgNKRD5WkC4kYedxyQLO_ctxwzsCIb8
https://skokiporozum.blogspot.com/
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Videoblog o maturze z języka polskiego i nie tylko – Wiedza z Wami 

 

https://www.youtube.com/channel/UC2fcTUGpL2dgwmDHtKz__TA 

 

 

Wiedza z Wami – kanał w serwisie YouTube zawierający wartościowe materiały edukacyjne                  

z zakresu języka polskiego dla maturzystów  

 https://www.youtube.com/channel/UC2fcTUGpL2dgwmDHtKz__TA 

Wiedza z Wami Podstawówka – kanał w serwisie YouTube zawierający wartościowe materiały 

edukacyjne z zakresu języka polskiego dla uczniów ostatnich klas nowej szkoły podstawowej. 

Filmiki tutaj publikowane mają na celu powtórzenie wiedzy z lekcji, jej rozszerzenie oraz 

przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.   

https://www.youtube.com/channel/UCJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJew 

 

Włam się do mózgu – kanał Radka Tokarskiego (największe błędy w języku polskim)  

https://www.youtube.com/watch?v=KN57zJ4Z0CA 

 

DLA NAUCZYCIELI 
 

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

 

https://gwo.pl/ 

 

 

Lista narzędzi wspierających naukę zdalną  zebranych przez Wiolettę Matusiak 

 

https://docs.google.com/document/d/1l9FqOdzb6HvPcnqzcB56_b3apynVOI6WGOouFegC

1lg/edit?fbclid=IwAR3PxjoMJIoL_-

wXlxWDKhsWO1F_WJzLAkspfmn4iJY7BM49QnPVfdJh2cE 

 

Polskie Towarzystwo Dysleksji 

 

https://www.ptd.edu.pl/ 

 

 

Portal edukacji ekonomicznej 

https://www.nbportal.pl/ 

https://www.youtube.com/channel/UC2fcTUGpL2dgwmDHtKz__TA
https://www.youtube.com/channel/UC2fcTUGpL2dgwmDHtKz__TA
https://www.youtube.com/channel/UCJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJew
https://www.youtube.com/watch?v=KN57zJ4Z0CA
https://gwo.pl/
https://docs.google.com/document/d/1l9FqOdzb6HvPcnqzcB56_b3apynVOI6WGOouFegC1lg/edit?fbclid=IwAR3PxjoMJIoL_-wXlxWDKhsWO1F_WJzLAkspfmn4iJY7BM49QnPVfdJh2cE
https://docs.google.com/document/d/1l9FqOdzb6HvPcnqzcB56_b3apynVOI6WGOouFegC1lg/edit?fbclid=IwAR3PxjoMJIoL_-wXlxWDKhsWO1F_WJzLAkspfmn4iJY7BM49QnPVfdJh2cE
https://docs.google.com/document/d/1l9FqOdzb6HvPcnqzcB56_b3apynVOI6WGOouFegC1lg/edit?fbclid=IwAR3PxjoMJIoL_-wXlxWDKhsWO1F_WJzLAkspfmn4iJY7BM49QnPVfdJh2cE
https://docs.google.com/document/d/1l9FqOdzb6HvPcnqzcB56_b3apynVOI6WGOouFegC1lg/edit?fbclid=IwAR3PxjoMJIoL_-wXlxWDKhsWO1F_WJzLAkspfmn4iJY7BM49QnPVfdJh2cE
https://www.ptd.edu.pl/
https://www.nbportal.pl/
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Portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej 

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1  

 

Serwis edukacyjny dla nauczycieli 

 

https://www.profesor.pl/index.php 

 

 

Strefa edukacji – dla nauczycieli, uczniów i studentów 

 

https://www.legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji 

 

 

DLA WSZYSTKICH 

 

Encyklopedia gier planszowych    www.gra24h.pl 

 

      Fundacja -  Dajemy dzieciom siłę     https://fdds.pl 

      Kaligrafia – pięknego pisania    https://kaligrafia.info 

National Geographic  www.national-geographic.pl 

      Origami      www.origami.art.pl/   

Polski Serwis Naukowy http://www.naukowy.pl/ 

Serwis Polskie Radio Dzieciom 

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom 

Słownik nazwisk 

 

https://nazwiska.ijp.pan.pl 

 

Stroje polskie 

https://polalech.pl/index.html 

 

 

 

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1
https://www.profesor.pl/index.php
https://www.legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji
http://www.gra24h.pl/
https://fdds.pl/
https://kaligrafia.info/
http://www.national-geographic.pl/
http://www.origami.art.pl/
http://www.naukowy.pl/
https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
https://nazwiska.ijp.pan.pl/
https://polalech.pl/index.html
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Strona, która poprzez przystępnie podane informacje, pięknie zilustrowane przez Tomasza 

Samojlika, przybliża wiedzę o Polsce i jej kulturze. Zdobyte informacje można utrwalić, dzięki 

interaktywnym grom, znajdującym się na stronie w zakładce „zagraj” 

 

https://witajwpolsce.pl 

 

 

 

EDUKACJA FILMOWA 
 

http://edukacjafilmowa.pl 

 

Film na lekcjach języka polskiego 

 

http://filmotekaszkolna.pl/dla-nauczycieli/nasze-lekcje 

 

http://filmotekaszkolna.pl/dla-uczniow/poradnik-maturzysty 

 

http://filmotekaszkolna.pl/dla-uczniow/cwiczenia-filmowe 

 

 

Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej 

 

http://www.nitrofilm.pl/strona/lang:pl/aktualnosci.html?nid=267 

 

 

KSIĄŻKI  
 

 

Blog autorski prowadzony przez dziennikarza Rafała Hetmana, poświęcony książkom z literatury 

faktu i szeroko rozumianej kultu                                                                                                         

  

https://czytamrecenzuje.pl/ 

 

 

Forum Książki        www.forum-ksiazki.kei.pl 

 

 

Instytut Książki      www.instytutksiazki.pl 

 

 

Lektury szkolne na wszystkich etapach kształcenia         https://lektury.gov.pl/ 

 

Literatura, nowości wydawniczym      www.ksiazki.wp.pl 

 

 

Literatura XXI wieku                                http://booklips.pl/ 

https://witajwpolsce.pl/
http://edukacjafilmowa.pl/
http://filmotekaszkolna.pl/dla-nauczycieli/nasze-lekcje
http://filmotekaszkolna.pl/dla-uczniow/poradnik-maturzysty
http://filmotekaszkolna.pl/dla-uczniow/cwiczenia-filmowe
http://www.nitrofilm.pl/strona/lang:pl/aktualnosci.html?nid=267
https://czytamrecenzuje.pl/
http://www.forum-ksiazki.kei.pl/
http://www.instytutksiazki.pl/
https://lektury.gov.pl/
http://www.ksiazki.wp.pl/
http://booklips.pl/
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Magazyn literacki „Książki”                       https://rynek-ksiazki.pl/ 

 

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie      www.ksiazka.krakow.pl 

 

 

Muzeum Książki Artystycznej         http://www.book.art.pl 

 

 

Niekomercyjny serwis poświęcony literaturze popularnonaukowej           

 

http://madreksiazki.org/ 

                                                                                                                             

Niezależny ogólnopolski magazyn o książkach i literaturze       

    

https://www.dobreksiazkimag.pl/ 

                                 

Portal informacyjno-rozrywkowy dla rodziców i dzieci – książki dla dzieci i rodziców    

 

https://czasdzieci.pl/ksiazki/ 

 

Portal poświęcony książkom i pisarzom                           https://bukbuk.pl/ 

 

 

Portal poświęcony książkom, jak i autorom, aktualnościom związanym ze spotkaniami 

autorskimi, polecanymi książkami, recenzjami, badaniami czytelnictwa i rynku wydawniczego                                                                                   

 

http://autorzy365.pl/ 

 

 

Serwis rekomendujący książki                 https://www.biblionetka.pl 

 

 

Wortal, czyli specjalistyczny portal o książkach dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Martę 

Lipczyńską-Gil      

  

http://www.ryms.pl/ 

 
 

KULTURA, SZTUKA 

 

 

Kultura, nauka i edukacja                 www.legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji 

 

 

 

 

https://rynek-ksiazki.pl/
http://www.ksiazka.krakow.pl/
http://www.book.art.pl/
http://madreksiazki.org/
https://www.dobreksiazkimag.pl/
https://czasdzieci.pl/ksiazki/
https://bukbuk.pl/
http://autorzy365.pl/
https://www.biblionetka.pl/
http://www.ryms.pl/
http://www.legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji
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Muzeum Dźwięku - portal poświęcony muzyce ludowej z opisami instrumentów. Do 

wykorzystania na lekcjach muzyki na każdym poziomie nauczania                 

http://www.instrumentyludowe.pl/pl 

 

 

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza                       http://muzeumliteratury.pl/ 

 

 

Otwarte zasoby sztuki współczesnej. Scenariusze, gry, filmy edukacyjne   

 

http://sztuka24h.edu.pl/ 

 

Zasób zdjęć   - narodowe archiwum cyfrowe  http://www.nac.gov.pl 

 

Zasób materiałów edukacyjnych filmów, spektakli , koncertów i audycji o kulturze                

 

http://ninateka.pl/ 

 

Zasoby kultury europejskiej (w jęz. ang.)    www.europeana.eu 

 

 

Centrum Edukacji Teatralnej        (spektakle, warsztaty, szkolenia, inspiracje)                                    

 

http://edukacjateatralna.pl 

 

 

 

PRAWO AUTORSKIE 
 

Prawo autorskie   https://legalnakultura.pl/pl 

Prawo autorskie   http://prawokultury.pl/ 

       Przewodnik po prawach autorskich http://prawokultury.pl/ 

 

 

PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO, DO MATURY 
 

 

 Bezpłatna Biblioteka Internetowa lektur szkolnych. Szkolna Biblioteka Cyfrowa 

 

    https://wolnelektury.pl/ 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna     https://cke.gov.pl 

 

http://www.instrumentyludowe.pl/pl
http://muzeumliteratury.pl/
http://sztuka24h.edu.pl/
http://www.nac.gov.pl/
http://ninateka.pl/
http://www.europeana.eu/
http://edukacjateatralna.pl/
https://legalnakultura.pl/pl
http://prawokultury.pl/
http://prawokultury.pl/
https://wolnelektury.pl/
https://cke.gov.pl/
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Cogito - Miesięcznik dla licealistów  http://cogito.com.pl/ 

 

 

Dla maturzysty      https://www.dlamaturzysty.info/ 

 

Dziecięcy uniwersytet ciekawej historii – historia nie jest zmorą 

DUCH - Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii to projekt edukacyjny skierowany do dzieci i 

młodzieży. Jego celem jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i historii 

https://www.duch.edu.pl/ 

 

E-podręczniki – podręczniki dla szkół podstawowych, średnich i zawodowych, e-materiały do 

kształcenia ogólnego, e-materiały dla przedmiotów zawodowych. 

https://epodreczniki.pl/ 

 

Encyklopedia ogólna PWN   

 

https://encyklopedia.pwn.pl/ 

 

 

Gry z edukacji polonistycznej. Nauka pisania na klawiaturze, słowne zabawy, bajki i ćwiczenia 

z ortografii dla przedszkolaków i uczniów klas 1-5 

 

http://pisupisu.pl/ 

 

 

Kulturalna Polska  (streszczenia i opracowania lektur)    https://klp.pl/ 

 

 

 Lektury szkolne na wszystkich etapach kształcenia             https://lektury.gov.pl/ 

 

Literatura staropolska. Serwis internetowy Staropolska - serwis naukowo-edukacyjny poświęcony 

dawnej literaturze polskiej, zawiera teksty utworów staropolskiego piśmiennictwa, wybór  

opracowań na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce, materiały ikonograficzne 

i dźwiękowe. 

 

http://www.staropolska.pl/ 

 

 

Materiały dla uczniów 

 

https://pedagogiczna.pl/matura-2020-materialy-dla-uczniow/ 

 

 

http://cogito.com.pl/
https://www.dlamaturzysty.info/
https://www.duch.edu.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://encyklopedia.pwn.pl/
http://pisupisu.pl/
https://klp.pl/
https://lektury.gov.pl/
http://www.staropolska.pl/
https://pedagogiczna.pl/matura-2020-materialy-dla-uczniow/
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Materiały z historii 

 

https://www.e-historia.com.pl 

 

 

Nauka pisania na klawiaturze, słowne zabawy, bajki i ćwiczenia z ortografii dla przedszkolaków 

i uczniów klas 1-5. Gry z edukacji polonistycznej 

 

http://pisupisu.pl 

 

Podręczniki wirtualne dla każdego przedmiotu https://epodreczniki.pl/ 

 

Polski portal edukacyjny     http://www.interklasa.pl/portal/index/strony 

 

Radiobook – radiowy audiobook 

https://www.youtube.com/channel/UCQWyjXNGwJ4Nv2C5IMNSqMg 

 

Serwis edukacyjny  https://www.profesor.pl/ 

 

Słownik języka polskiego  www.sjp.pwn.pl 

 

 

Strona dla maturzystów – lektury, motywy literackie     

http://www.publio.pl/edulandia/matura/ 

 

 

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej     http://literat.ug.edu.pl/books.htm 

 

 

Zbiór potrzebnych lektur (lektury szkolne)    www.lektury.one.pl 

Wikicytaty      http://pl.wikiquote.org/wiki 

 

Wolne lektury – audiobooki             https://wolnelektury.pl/katalog/audiobooki/ 

 

 

Wortal poświęcony nauczaniu języka polskiego w gimnazjum i liceum. Ma pomóc 

w poprawieniu swoich umiejętności i zdobyciu wiedzy 

 

https://język-polski.pl/ 

 

 

 

https://www.e-historia.com.pl/
http://pisupisu.pl/
https://epodreczniki.pl/
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony
https://www.youtube.com/channel/UCQWyjXNGwJ4Nv2C5IMNSqMg
https://www.profesor.pl/
http://www.sjp.pwn.pl/
http://www.publio.pl/edulandia/matura/
http://literat.ug.edu.pl/books.htm
http://www.lektury.one.pl/
http://pl.wikiquote.org/wiki
https://wolnelektury.pl/katalog/audiobooki/
https://język-polski.pl/
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Współczesna literatura polska          http://www.literackapolska.pl 

                          

                                                                                               

POEZJA 
 

Poezja polska       https://polska-poezja.pl/ 

 

 

Polski Portal Literacki   https://poezja.org/ 

 

 

Wiersze, poezje, bajki, teksty piosenek oraz interpretacje wybranych dzieł wielu autorów. 

 

https://poezja.org/wz/ 

 

 

 

POPRAWNA POLSZCZYZNA 
 

 

Blog o poprawnej polszczyźnie 

https://obcyjezykpolski.pl/ 

 

Dyktanda – zabawa z ortografią  www.dyktanda.net 

 

Dyktanda online – ćwiczenia i utrwalenie ortografii 

https://dyktanda.online/ 

 

Ortografia na wesoło! www.ortografka.pl/   

 

Poradnia Językowa Uniwersytetu Śląskiego     

 

http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/ 

 

Poradnia językowa PWN 

 

https://sjp.pwn.pl/poradnia 

 

 

 

http://www.literackapolska.pl/
https://polska-poezja.pl/
https://poezja.org/
https://poezja.org/wz/
https://obcyjezykpolski.pl/
http://www.dyktanda.net/
https://dyktanda.online/
http://www.ortografka.pl/
http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/
https://sjp.pwn.pl/poradnia
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Rada Języka Polskiego 

https://rjp.pan.pl/ 
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