
Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne  

 

Zestaw dostępnych (darmowych) portali, stron www i innych, które mogą być pomocne podczas nauki w 
domu 
 

epodreczniki.pl – bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi 

Portal Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne dostosowane 

do wszystkich etapów kształcenia. Zasoby portalu są kompatybilne z tablicami interaktywnymi i innymi 

urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami.  

 

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych 

 

Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty: 

 

informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami 

przykładowe arkusze egzaminacyjne, próbne arkusze egzaminacyjne, filmy informacyjne o egzaminie 

ósmoklasisty 

dodatkowe zestawy zadań (na stronach OKE): np. link 1, link 2, link 3 

arkusze egzaminacyjne z 2019 r. 

 

Linki do materiałów o egzaminie maturalnym: 

informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami 

arkusze próbne, arkusze pokazowe 

zbiory zadań do egzaminu maturalnego 

filmy dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii, biologii 

materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 

materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego 

materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego 

zbiory zadań z matematyki 

76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki 

arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019 

 

Portal lektury.gov.pl – portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik 

ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz 

logowania. 

 

Strona internetowa Centrum Nauki Kopernik – oferuje publikacje popularno-naukowe i materiały 

edukacyjne o tematyce kosmicznej. Są to m.in. scenariusze lekcji, broszury informacyjne i filmy edukacyjne. 

 

Portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej – na portalu IPN w zakładce Edukacja znajdują się 

specjalne podstrony dla uczniów i nauczycieli, na których są udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne.  

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne
https://epodreczniki.pl/
http://scholaris.pl/
https://www.cke.gov.pl/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/
https://www.oke.gda.pl/index.php?page=materia%C5%82y-%C4%87wiczeniowe
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2019010312000373&o-e#o-egzaminie
http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3228
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-czesc-ustna/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-dla-nauczycieli/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyki-obce/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/matematyka/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiVdCrg1BnC94tV7_Voflxm6L48Kt8YmH
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/
https://lektury.gov.pl/
https://esero.kopernik.org.pl/
https://esero.kopernik.org.pl/aktualnosci/?filer=wiedzainauka
https://esero.kopernik.org.pl/materialy-edukacyjne/materialy-edukacyjne/
https://esero.kopernik.org.pl/materialy-edukacyjne/materialy-edukacyjne/
https://esero.kopernik.org.pl/materialy-edukacyjne/scenariusze/
https://esero.kopernik.org.pl/materialy-edukacyjne/filmy-edukacyjne/
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1


Serwis IPN Przystanek historia – popularnonaukowy serwis internetowy. W przystępny i atrakcyjny sposób 

prezentuje on ustalenia historyków współpracujących z Instytutem Pamięci Narodowej. Obecnie na portalu 

przystanekhistoria.pl znajduje się kilkaset artykułów popularnonaukowych poświęconych historii Polski XX 

wieku. Dodatkowo na podstronach Biblioteka Cyfrowa oraz Audio/Video twórcy portalu udostępnili blisko 

1000 materiałów multimedialnych.  

 

Strona Krajowego Biura programu eTwinning – zachęcamy również do odwiedzenia europejskiej strony 

internetowej programu eTwinning – zakładka „Zainspiruj się”. Na tych stronach nauczyciele znajdą gotowe 

zestawy projektowe przetłumaczone na język polski, jak również pojedyncze zadania dla nauczycieli niemal 

każdej specjalności.  

 

Serwis Ninateka – serwis, na którym znajdują się filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy 

eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące 

życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe. 

 

Serwis Muzykoteka Szkolna – nowoczesne narzędzie wspomagające tradycyjną edukację muzyczną, które 

aktywizuje i stymuluje zainteresowanie muzyką.  

 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji - gromadzi i udostępnia materiały oraz publikacje 

opracowane w ramach działalności Ośrodka. Obecnie oferuje 960 tytułów książek i czasopism dla 

nauczycieli i wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową. 

 

Biblioteka Cyfrowa Polona – to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie 

największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, administrator Polony, udostępnia w 

serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji. 

 

Serwis Telewizji Polskiej – produkcje o charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym. Na 

kanale dziecięcym TVP ABC w godz. 8:00-13:00 młodzi widzowie będą mogli codziennie obejrzeć różne 

programy edukacyjne. 

 

Serwis Polskie Radio Dzieciom – całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce 

znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność 

dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, 

rozwoju, kultury i sztuki. 

 

Przystanek Historia oraz inne portale tematyczne IPN – to elementy edukacji historycznej i materiały 

edukacyjne tworzone przez Biuro Edukacji Narodowej IPN są dostosowane do poziomu wiedzy odbiorców 

w kraju i za granicą.  

 

Biblioteki cyfrowe w Polsce – dostęp do zasobów cyfrowych bibliotek 

 

Lista bibliotek cyfrowych na świecie – dostęp do zasobów cyfrowych bibliotek z różnych stron świata 

 

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” - materiały edukacyjne dla dzieci polskich uczących się za granicą w 

formie podręcznika internetowego „Włącz Polskę!”. 

 

https://przystanekhistoria.pl/
https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa
https://przystanekhistoria.pl/pa2/audio-video
https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje/
http://www.etwinning.net/pl/pub/get-inspired.htm
https://ninateka.pl/edu
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.bc.ore.edu.pl/
http://www.polona.pl/
https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-
http://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
https://przystanekhistoria.pl/
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale-tematyczne
http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/
http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-swiecie/
http://wlaczpolske.pl/


Platforma Cyfrowa PAN Biblioteki Kórnickiej – to wartościowy serwis powstały w ramach projektu unijnego 

„Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”. Dostępne są liczne 

dokumenty, rękopisy, mapy, kolekcje malarstwa i inne bezcenne, często unikatowe na skalę światową, 

zbiory Biblioteki. 

Edukator.pl to nowoczesny serwis edukacyjny. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać dostęp do 

własnego wirtualnego dysku, który pozwala gromadzić i porządkować cyfrowe materiały dowolnego 

formatu, a przede wszystkim w łatwy i intuicyjny sposób tworzyć własne treści, komunikować się z innymi i 

publikować najlepsze dzieła. 

Khan Academy – to platforma dedykowana kształceniu przez internet, na której znajdują się przede 

wszystkim materiały z zakresu matematyki, nauk ścisłych oraz programowania, ale również z historii, historii 

sztuki i ekonomii. 

Serwis Learnetc – prowadzony przez polską firmę, jest miejscem, w którym można znaleźć wiele treści 

edukacyjnych do wykorzystania w pracy zdalnej z uczniami. Są tam kursy związane z przedmiotami 

szkolnymi, ale nie tylko. Kursy dostępne nieodpłatnie znajdziesz na tej stronie. Poza kursami możesz też 

skorzystać z nowoczesnej platformy edukacyjnej Dzwonek.pl, która wspiera edukację zdalną, oferując 

szereg narzędzi do komunikacji i zarządzania procesem edukacyjnym oraz udostępniając olbrzymi zbiór 

cyfrowych materiałów edukacyjnych. Jeśli sam tworzysz zasoby edukacyjne, możesz się nimi podzielić, 

korzystając z portalu eKreda.pl, na którym nauczyciele tworzą ogólnodostępne lekcje interaktywne. 

http://www.scholaris.pl/ - portal wiedzy dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne 

dostosowane do wszystkich etapów kształcenia.  

 

Materiały telewizyjne 

https://eszkola.tvp.pl/ - TVP 

https://www.tvp.pl/regiony-tvp/nauka-i-edukacja - TVP 

https://abc.tvp.pl/ - TVP 

https://tvpkultura.tvp.pl/47204747/pasmo-edukacyjne-w-tvp-kultura - TVP 

 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

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

https://www.europeana.eu/portal/pl 

https://didasko.com.pl/pl/c/NAUCZANIE-ZDALNE/79 

 

Inspiracje 

www.matzoo.pl - interaktywne zadania matematyczne od zerówki do 8 klasy 

www.tabliczkamnożenia.pl - zadania matematyczne dot. tabliczki mnożenia 

www.mojedziecikreatywnie.pl - zabawy dla młodszych dzieci 

https://platforma.bk.pan.pl/
https://www.edukator.pl/
https://pl.khanacademy.org/
https://www.learnetic.pl/
https://www.learnetic.pl/lista-nieodplatnych-materialow-edukacyjnych-na-platformie-dzwonek-pl-aktualizowane/
http://www.dzwonek.pl/
http://www.ekreda.pl/
http://www.scholaris.pl/
https://eszkola.tvp.pl/
https://www.tvp.pl/regiony-tvp/nauka-i-edukacja
https://abc.tvp.pl/
https://tvpkultura.tvp.pl/47204747/pasmo-edukacyjne-w-tvp-kultura
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
http://www.e-historia.com.pl/
https://www.europeana.eu/portal/pl
https://didasko.com.pl/pl/c/NAUCZANIE-ZDALNE/79
http://www.matzoo.pl/
http://www.tabliczkamnożenia.pl/
http://www.mojedziecikreatywnie.pl/


www.legimi.pl/czas-na-czytanie/ po wpisaniu kodu: czytamy można ściągnąć bezpłatnie 20 tytułów książek 

dla dzieci w różnym wieku. Kod działa do 31 marca, ściągnięte książki można czytać bezterminowo. 

www.krokotak.com - pomysły na zajęcia plastyczno-techniczne 

www.youtube.com/user/UniwersytetDzieci/videos - Fundacja Uniwersytet Dzieci - krótkie filmy edukacyjne 

https://didasko.com.pl/pl/p/Od-jesieni-do-jesieni.-Maly-badacz-przyrody/54 - kilka doświadczeń 

przyrodniczych związanych z wiosną 

 

http://bitly.pl/5qLhw książeczka o koronawirusie stworzona przez psychologa 

http://www.biskupin.pl/wirtualnemuzeum/ - wirtualne muzeum archeologiczne w Biskupinie 

 

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-

spacery/?fbclid=IwAR3IUmEREPd6FO4pB8kZ7GuqrQfMzve-K_uCiIaBDolfsjIsSzi_eVhKLg0 - spacery 

wirtualne po znanych muzeach na świecie 

 

http://bitly.pl/PWREH - Uniwersytet Dzieci przygotował scenariusze zajęć domowych dla dzieci w różnym 

wieku: Odkrywanie, Inspiracja, Tematy. Scenariusze są stworzone na podstawie dziecięcych pytań 

Dla rodziców podpowiedź, jak w czasie kwarantanny zorganizować dzień: https://www.juniorowo.pl/jak-

zorganizowac-dzien-z-dziecmi-w-domu-ten-plan-zajec-moze-pomoc/ 

 

Na zakończenie coś nie tylko dla nauczycieli 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/ 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online 

https://matematykaprzyjazna.pl 

https://matematykawpodstawowce.pl/nauka-matematyki-w-domu/ 

https://www.snm.edu.pl/p/zdalne-nauczanie.html - zdalne nauczanie - pomocne materiały edukacyjne, 

platformy, strony i serwisy internetowe 

http://www.legimi.pl/czas-na-czytanie/
http://www.krokotak.com/
http://www.youtube.com/user/UniwersytetDzieci/videos
https://didasko.com.pl/pl/p/Od-jesieni-do-jesieni.-Maly-badacz-przyrody/54
http://bitly.pl/5qLhw
http://www.biskupin.pl/wirtualnemuzeum/
https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/?fbclid=IwAR3IUmEREPd6FO4pB8kZ7GuqrQfMzve-K_uCiIaBDolfsjIsSzi_eVhKLg0
https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/?fbclid=IwAR3IUmEREPd6FO4pB8kZ7GuqrQfMzve-K_uCiIaBDolfsjIsSzi_eVhKLg0
http://bitly.pl/PWREH
https://www.juniorowo.pl/jak-zorganizowac-dzien-z-dziecmi-w-domu-ten-plan-zajec-moze-pomoc/
https://www.juniorowo.pl/jak-zorganizowac-dzien-z-dziecmi-w-domu-ten-plan-zajec-moze-pomoc/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online
https://matematykaprzyjazna.pl/
https://matematykawpodstawowce.pl/nauka-matematyki-w-domu/
https://www.snm.edu.pl/p/zdalne-nauczanie.html

