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adres strony zawartość info uwagi 

http://scholaris.pl/ Obecnie portal zawiera 

prawie 28 tysięcy 

interaktywnych 

materiałów, tj. scenariusze 

lekcji, ćwiczenia, teksty, 

animacje, slajdy, symulacje, 

gry dydaktyczne, filmy etc. 

 

Wyszukiwarka pozwala na 

filtrowanie zasobów według 

etapów edukacyjnych, 

przedmiotów, typów 

zasobu, słów i wyrażeń 

kluczowych. 

Portal przeznaczony dla nauczycieli i zawierający 

bezpłatne, elektroniczne zasoby edukacyjne 

dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. 

Materiały są zgodne z nową podstawą programową, 

są ciągle aktualizowane i kompatybilne z tablicami 

interaktywnymi oraz innymi urządzeniami, np. 

tabletami. Portal ma na celu wsparcie nauczycieli w 

przygotowaniu ciekawych, często interaktywnych 

zajęć poprzez dostarczenie im gotowych i 

sprawdzonych materiałów edukacyjnych. 

Korzystanie z portalu jest bezpłatne. 

Skierowany jest do nauczycieli wszystkich etapów 

edukacji (od przedszkola do szkół 

ponadgimnazjalnych), i uczniów chcących pogłębiać 

swoją wiedzę.  

Scholaris jest projektem realizowanym przez ORE w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest 

także częścią rządowego programu Cyfrowa Szkoła. 

Stanowi kontynuację wcześniejszego projektu 

prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej pod nazwą „Narodowy System Edukacji 

Wirtualnej Scholaris”.  

 

 
 

Pliki filmowe głównie w formacie 

swf, który jest już wycofywany przez 

większość przeglądarek 

internetowych, w celu  obejrzenia 

filmu trzeba doinstalować wtyczki. 

Część przeglądarek z końcem roku 

2020 przestaje obsługiwać ten format. 

 

Materiały dostępne bezpłatnie. 

https://epodreczniki.pl 

 

 

Portal oferuje elektroniczne 

podręczniki, 

zadania interaktywne, 

krzyżówki, filmy dla 

edukacji wczesnoszkolnej, 

podstawowej i 

ponadpodstawowej. 

Portal przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli od 

klasy 1 SP do ostatniej klasy szkoły 

ponadpodstawowej. Dla zarejestrowanych i 

zalogowanych użytkowników dostępny jest 

dodatkowo edytor treści dla nauczycieli i uczniów 

pozwalający tworzyć treści edukacyjne. Nauczyciel 

może udostępniać materiały nawet tym uczniom, 

W katalogu zasobów dodatkowych 

jest do pobrania pliki czcionek z 

krojem pisma odręcznego, które 

można skopiować do folderu Fonts 

(Czcionki) w systemie Windows, 

pozwoli to na korzystanie z kroju 

pisma odręcznego we wszystkich 
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Znajdziemy tu m.in. 

wirtualne podróże i 

eksperymenty, podręczniki, 

scenariusze lekcji, programy 

nauczania.  

Prezentowane treści 

zawierają różnorodne formy 

przekazu, ćwiczenia 

interaktywne, materiały 

multimedialne. 

 

Na platformie zamieszczone 

są krótkie filmy 

instruktażowe informujące, 

jak można z niej korzystać 

którzy nie są zarejestrowanymi użytkownikami. 

Każdy uczeń i nauczyciel na swoim koncie – profilu 

może gromadzić własne materiały, dzielić się nimi, 

tworzyć autorskie wersje.  

Materiały mogą posłużyć jako pomoc dydaktyczna i 

narzędzia, lub być uzupełnieniem, alternatywą dla 

dotychczasowych papierowych wydań 

podręczników. 

Wszystkie materiały są na wolnej licencji Creative 

Commons. 

Prezentowane materiały są zgodne z podstawą 

programową. 

zainstalowanych programach na 

komputerze po wybraniu 

odpowiedniego kroju czcionki. 

 

Powiązane z portalami wolne lektury, 

men – niepodległa 

 

Materiały można wydrukować w 

wersji PDF.  

 

Materiały dostępne bezpłatnie. 

http://wlaczpolske.pl/ Zbiór zasobów 

edukacyjnych stworzonych 

do budowy podręczników 

dla uczniów szkół polskich 

uczących się poza 

granicami. 

Materiały obejmują 

nauczanie wczesnoszkolne, 

język polski, wiedzę o 

Polsce oraz historię i 

geografię Polski. 

Zbiór materiałów podzielony na etapy edukacyjne, 

przedmioty oraz wiek uczniów. Można pobrać 

całość podręcznika, obudowę metodyczną lub 

poszczególne działy zwane atomami. Materiały 

udostępniane nieodpłatnie, można pobrać w 

formacie PDF. 

W zakładce „O podręczniki” dostępna instrukcja 

obsługi, budowania własnych zestawów 

edukacyjnych. 

Problemy techniczne z dostępem do 

wszystkich oferowanych opcji w 

portalu. Można pobrać całe, gotowe 

zestawy. 

 

Materiały dostępne bezpłatnie. 

https://naszelementarz.men.gov.pl Klasa 1-3, podręczniki, 

materiały metodyczne, karty 

pracy, katalog liter, 

inspiracje muzyczne i 

plastyczne, a także 

adaptacje podręczników dla 

uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, 

generator kart pracy 

Portal przeznaczony dla nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej, gdzie znajdą zarówno gotowe 

materiały i podręczniki do pracy z uczniami, jak też 

poprzez generator kart pracy – online, offline mogą 

przygotować samodzielnie materiały, generator 

online bazuje na elementach z podręcznika, z kolei 

wersja offline po zainstalowaniu na komputerze 

pozwala zaciągać materiały własne z dysku. 

Ważne: w generatorze w wersji 

online należy zapisać pracę przed 

wydrukiem, w przeciwnym razie 

utracimy całą pracę a na wydruku 

wyjdzie biała kartka papieru. Często 

opcja Zapisz generuje błąd zapisu, 

dlatego warto sięgnąć do wersji 

offline. 
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Materiały dostępne bezpłatnie. 

https://aktywnynauczyciel.pl/ Narzędziownik 

przedmiotowy 

Narzędzia tik 

Webinaria (płatny komplet 

materiałów szkoleniowych) 

blog 

W zakładce blog znajdziemy darmowe materiały do 

pobrania dotyczące aspektów wykorzystania 

narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej 

(TIK) w edukacji. 

Dodatkowo w zakładce ebook jest możliwość 

pobrania darmowego ebooka (niestety link 

przesyłany jest dopiero po rejestracji) zawierającego 

„100 rozwiązań edukacyjnych” – sklasyfikowanych i 

opisanych adresów stron, aplikacji. Narzędzie 

pogrupowane są według 10 kategorii (współpraca, 

komunikacja; kreatywność i motywacja do działania; 

zbierania, kolekcjonowanie informacji, materiałów 

edukacyjnych; tworzenie grafik i prezentacji; 

tworzenie filmów i animacji; publikowania i 

umieszczania materiałów w sieci; wpierających 

naukę języka; wspierających programowanie; 

codziennej pracy i aplikacji biurowych oraz kierunki 

trendów i nowych rozwiązań), co daje bogaty zbiór 

narzędzi do pracy. Na stronie głównej znajdziemy 

narzędziownik przedmiotowy (niestety dostępny po 

zalogowaniu) stanowiący bogatą bazę inspiracji i 

narzędzi skatalogowanych przedmiotami szkolnymi. 

Większość materiałów dostępnych po 

rejestracji, część materiałów jest 

odpłatna 

https://polona.pl/  Cyfrowe zbiory biblioteki 

narodowej i innych 

instytucji, większość 

zbiorów należy do domeny 

publicznej 

Stworzony przez Bibliotekę Narodową portal, za 

pośrednictwem którego zbiory Biblioteki Narodowej 

i innych instytucji są udostępniane bezpłatnie w 

postaci cyfrowej. 

Zgromadzone zbiory można przeglądać i pobierać 

bez rejestracji, ale należy się zarejestrować, żeby 

korzystać z dodatkowych funkcjonalności (jak 

tworzenie własnych kolekcji, notatek i zakładek) 

Wolno się ładuje, nie wszystkie 

zbiory są dostępne on-line, część 

tylko na komputerach w BN, część w 

bibliotekach uczestniczących w 

projekcie Academica 

 

Materiały dostępne bezpłatnie. 

https://lektury.gov.pl/   Dostępna jest większość 

lektur szkolnych 

znajdujących się w domenie 

publicznej 

Portal niewymagający zakładania konta. 

Użytkownicy mogą pobrać lektury w wielu 

formatach plików, zarówno z zasobów 

Dostępne materiały bezpłatnie, bez 

konieczności zakładania konta 
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przeznaczonych dla szkół podstawowych, jak i 

ponadpodstawowych. 

https://wolnelektury.pl/  Dostępna jest większość 

lektur szkolnych 

znajdujących się w domenie 

publicznej 

W jej zbiorach znajduje się 5621 utworów, w tym 

wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już 

do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są 

odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami, 

motywami i udostępnione w kilku formatach - 

HTML , TXT , PDF, EPUB, MOBI, FB2. 

Materiały dostępne bezpłatnie. 

Wszystkie utwory zamieszczone w 

bibliotece Wolne Lektury można 

zgodnie z prawem bezpłatnie 

przeglądać, słuchać, pobierać na swój 

komputer, a także udostępniać innym 

i cytować. 

https://akademia.nask.pl/ scenariusze lekcji, 

ćwiczenia, teksty, animacje, 

slajdy, plakaty, portale 

adresowane do dzieci i 

młodzieży dotyczące 

bezpieczeństwa w sieci, 

raporty, badania, spoty, 

audiobooki 

 

adresowany do: rodziców, 

dzieci i specjalistów, 

nauczycieli pracujących z 

dziećmi i młodzieży 

prowadzi działalność szkoleniową, edukacyjną i 

popularyzatorską, przygotowują akcje edukacyjne 

dla dzieci i młodzieży jak też programy i scenariusze 

dla nauczycieli, prowadzą także specjalistyczne 

seminaria i spotkania, jest pomysłodawcą i 

realizatorem szeregu projektów, których celem jest 

edukacja w zakresie bezpieczeństwa w sieci dzieci i 

młodzieży, 

 

oferuje szkolenia eksperckie 

 

Materiały dostępne bezpłatnie. 

Bogaty zbiór materiałów 

edukacyjnych dotyczących m.in. 

bezpieczeństwa w sieci 

https://www.saferinternet.pl/ Materiały edukacyjne 

adresowane do nauczycieli, 

wychowawców, rodziców i 

uczniów dotyczące 

bezpieczeństwa dzieci i 

młodzieży w sieci oraz 

użytkowania nowych 

technologii 

Materiały multimedialne, 

kursy e-lerningowe, 

scenariusze zajęć, poradniki 

i broszury, podcasty i 

audiobooki, projekty 

Tworzy je państwowy instytut badawczy NASK oraz 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Podejmuje szereg 

kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży korzystających z internetu i 

nowych technologii. 

Materiały dostępne bezpłatnie. 
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edukacyjne, raporty i 

badania 

https://polska-poezja.pl/ poezja czytana przez 

najlepszych polskich 

aktorów; 

Polska poezja czytana przez najlepszych polskich 

aktorów zawarta zarówno w serwisie, jak i na 

stronach YouTube. Portal adresowany do 

wszystkich, także dla nauczycieli i uczniów. 

Adresowana między innymi do osób dopiero 

poznających piękno polskiej poezji, potrzebujących 

pomocy w nauce do matury, przygotowujących się 

do recytacji na konkurs, czy na lekcję. 

Obecnie w naszej audiotece znajduje się ponad 270 

wierszy 

Materiały dostępne bezpłatnia. 

http://polskiszekspir.uw.edu.pl/ projekt – repozytorium 

tłumaczeń – Uniwersytet 

Warszawski; 

zbiór przekładów Shakespeare’a z XIX wieku 

liczący m.in.: egzemplarze teatralne, przekłady 

cząstkowe i tłumaczenia pozostawione w rękopisach,  

repozytorium zawiera tłumaczenia 27 tłumaczy 

Przekłady dostępne w formacie pdf, 

materiały bezpłatne 

https://ninateka.pl/ filmy dokumentalne, 

fabularne, reportaże, 

animacje, filmy 

eksperymentalne, zapisy 

spektakli teatralnych i 

operowych, rejestracje 

koncertów, relacje 

dokumentujące życie 

kulturalne i społeczne oraz 

audycje radiowe 

dostępnych jest ponad 7 tys. plików audio i wideo, 

wszystkie są bezpłatne 

Dla zainteresowanych serwis udostępnia konto EDU, 

które jest skierowane do nauczycieli oraz uczniów 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Posiadacze takiego konta mogą bezpłatnie korzystać 

z materiałów audiowizualnych o charakterze 

edukacyjnym. Zyskują też dostęp do scenariuszy 

lekcji, ułatwiających prowadzenie zajęć. Z konta 

EDU skorzystają przede wszystkim nauczyciele 

prowadzący zajęcia z języka polskiego, wiedzy o 

kulturze, wiedzy o społeczeństwie, historii, muzyki 

oraz zajęcia dodatkowe, np. z zakresu wiedzy o 

filmie lub teatrze. 

Materiały dostępne bezpłatnie. 

 

 


