
Ciekawe strony internetowe, 

zawierające m.in. treści lektur, ebooki, ciekawostki, 

zadania dla uczniów Liceum im. KEN w Gogolinie: 

 

www.wolnelektury.pl  

 

To tak zwana biblioteka cyfrowa, w której dziś 

znajdziesz aż 5571 dzieł literackich, które 

możesz czytać w domu w dowolnym momencie 

na laptopie, telefonie itp. 

 

www.epodreczniki.pl 

To narzędzie informatyczne, na którym są 

umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca 

uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania 

znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego 

wykorzystywania. 

 

www.lektury.gov.pl 

Znajdziesz tu nie tylko treść ogromnej ilości 

lektur i książek, ale także ich omówienie oraz 

liczne ciekawostki literackie. 

 

www.empik.com/czas-w-domu 

Empik w ramach swojej flagowej usługi Empik 

Premium udostępnia bezpłatnie wszystkim 

szeroki pakiet korzyści na dwa miesiące. To 

darmowy dostęp do ponad 11 tysięcy 

audiobooków i e-booków oraz do oferty 

słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go 

oraz wiele innych. Wystarczy wejść w link obok i 

na 60 dni uruchomić całkowicie darmową 

usługę.  

 

www.victor-junior.pl  

Strona internetowa edukacyjnego 

dwutygodnika „Victor Junior”, dla uczniów klas 

4-7, który prenumeruje nasza szkolna 

biblioteka. 

 

www.cke.gov.pl  

To portal typowo edukacyjny, który zawiera 

wszystkie treści związane z egzaminem 

ósmoklasisty, np. przykładowe arkusze. Obecnie 

codziennie o godz. 9.00 udostępnia zadania 

egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki, 

języków obcych, zaś o 15.00 pojawiają się 

odpowiedzi. Każdy może się sprawdzić! 

  

www.legalnakultura.pl  

Sprawdzone materiały pomocne przy 

odrabianiu prac domowych z prawie wszystkich 

przedmiotów, przygotowywaniu referatów, 

prezentacji multimedialnych, itp. 

 

www.pazyl.pl  

Polecam osobiście: bo jeśli lubisz wyzwania, 

chcesz sprawdzić swoją inteligencję, pogłębić 

wiedzę, poznać, a nawet przekroczyć granice 

swoich dotychczasowych możliwości to ten 

portal jest dla Ciebie. 
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https://www.terazmatura.pl 

 

 

Strefa ucznia jest dostępna dla każdego  

po zarejestrowaniu się. Zakładka Materiały 

maturalne „Matura od A do Z” umożliwią Wam 

samodzielne przygotowywanie się do egzaminu. 

 

https://www.dlaucznia.pl 

 

 

Portal dla uczniów klasy I szkół 

ponadpodstawowych, dostosowany do 

wyświetlania zarówno na komputerze, jak i 

smartfonie, to kompendium wiedzy z języka 

polskiego, matematyki, języka angielskiego i 

geografii. 

https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/ 

 

Portal z dostępem do książek w języku 

angielskim. Konieczna jest rejestracja, ale za to 

do końca czerwca odwiedzający mają 

nieodpłatny dostęp. 
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