
https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/  

Tą stronę polecam szczególnie uczniom klasy ósmej.  
Nie jest tajemnicą, że obecnie największy problem dotyczy ósmoklasistów i egzaminu, który ma odbyć się za miesiąc. 
Dla nauczycieli i uczniów polecam więc w szczególności zakładkę "Egzamin Ósmoklasisty" w której znajduje się pełna 
baza arkuszy egzaminacyjnych, zarówno tych przeprowadzonych przez CKE, jak i przez inne Wydawnictwa.  
Arkusze na stronie są interaktywne, a to oznacza, że każdy z dostępnych arkuszy można zrobić samodzielnie online. 
Oprócz tego można też przejrzeć występujące w arkuszu zadania lub pobrać plik PDF do wydruku. Wszystkie arkusze 
mają bardzo rozbudowane rozwiązania (krok po kroku!), dzięki czemu każdy uczeń może nie tylko poznać poprawną 
odpowiedź, ale może wręcz nauczyć się jak rozwiązywać tego typu zadania. To bardzo ważna zaleta, bo chodzi przecież 
nie tylko o to, by się sprawdzić, ale żeby jeszcze się czegoś nauczyć. 
 
Dodatkowo w tym dziale znajduje się kilkanaście tematycznych zbiorów zadań, które stanowią świetną bazę do 
sprawdzenia z jakimi problemami i dylematami mierzymy się w danym dziale. I tutaj także wszystkie zadania mają 
bardzo dobrze rozpisane rozwiązania. 
 

https://szaloneliczby.pl/  
W menu na samej górze strony znajdują się linki do poszczególnych klas, gdzie zebrano różne zagadnienia omawiane 
na poszczególnych etapach edukacji. Znajdziecie tam sprawdziany, ale także wiele gier, ćwiczeń, puzzli, zadań, które na 
pewno uatrakcyjnią naukę zwłaszcza młodszym podopiecznym. Dodatkowo znajduje się tam bardzo duża baza wiedzy, 
tak więc uczeń może samodzielnie doczytać interesującą partię materiału. Tego typu materiały ćwiczeniowo-rozrywkowe 
polecam zwłaszcza w takiej codziennej pracy, kiedy poznajemy jakieś konkretne umiejętności. 

 

https://epodreczniki.pl/ 
To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczy-

cielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i 

dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a 

nawet indywidualizację pracy z uczniem. 

 

http://www.scholaris.pl/  
To 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.  

 

Portal zawiera ok. 28 tys. pojedynczych, interaktywnych materiałów, które mogą być pomocne w realizacji treści ze 

wszystkich przedmiotów, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to m.in.: scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, 

slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy. Wszystkie materiały Scholarisa, bez względu na przyporządkowanie do 

poprzedniej lub aktualnej podstawy programowej, mogą być pomocne w pracy ucznia i nauczyciela.  

 

www.cke.gov.pl 
Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także 

wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów. 

 

Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty: 

 informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami 

 przykładowe arkusze egzaminacyjne, próbne arkusze egzaminacyjne, filmy informacyjne o egzami-
nie ósmoklasisty 

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

 arkusze egzaminacyjne z 2019 r. 
 

http://wlaczpolske.pl  
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą udostępnia materiały edukacyjne dla dzieci polskich uczących się za 

granicą w formie podręcznika internetowego „Włącz Polskę!”. Jest to zbiór zasobów edukacyjnych wykorzystywanych 

do tworzenia podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie.  

 

Strona internetowa www.wlaczpolske.pl, na której znajduje się podręcznik, pozwala łączyć różnorodne materiały edu-

kacyjne, dostosowując je do wieku, poziomu znajomości języka polskiego, potrzeb czy zainteresowań. Dostępne ma-

teriały obejmują nauczanie wczesnoszkolne, język polski, wiedzę o Polsce oraz historię i geografię Polski.  

 
Dostęp do zasobów jest otwarty (nie wymaga logowania) i nieodpłatny. Każdy użytkownik ma prawo je powielać, 

kopiować, dystrybuować i zapisywać  
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w formie pliku PDF na własnym komputerze, tablecie czy smartfonie. Po zapisaniu własnej wersji podręcznika 

otworzenie materiałów nie wymaga dostępu do Internetu. Pliki PDF można także wydrukować na dowolnej drukarce.  

 

https://lektury.gov.pl/ 
To 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.  

 

https://esero.kopernik.org.pl/ 
Strona oferuje publikacje popularno-naukowe i materiały edukacyjne o tematyce kosmicznej. Są to m.in. scenariusze 
lekcji, broszury informacyjne i filmy edukacyjne. 

 

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1   
Na portalu IPN w zakładce Edukacja znajdują się specjalne podstrony dla uczniów i nauczycieli, na których są 

udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne. W serwisie można znaleźć m.in. teki edukacyjne, filmy dokumentalne, 

spoty historyczne i inne materiały audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II wojnie światowej czy 

symbole narodowe. 

 

https://przystanekhistoria.pl 
Przystanekhistoria.pl to 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. Odbiorcy serwisu mogą 

również bezpłatnie korzystać z ponad 800 publikacji cyfrowych, w tym książek, czasopism wydawanych przez IPN, 

katalogów wystaw, dodatków do prasy oraz broszur okolicznościowych.  

 

Dodatkowo na podstronach Biblioteka Cyfrowa oraz Audio/Video twórcy portalu udostępnili blisko 1000 materiałów 

multimedialnych. Są to m.in.: filmy dokumentalne, relacje z konferencji, spotkań autorskich oraz addycje radiowe.   

 

https://ninateka.pl/edu 
To 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.  

 

Łącznie w serwisie dostępnych jest ponad 7 tysięcy plików audio i video. Wszystkie są bezpłatne i dostępne bez 

logowania. Można z nich korzystać na wszelkich urządzeniach cyfrowych: komputerach stacjonarnych i przenośnych, 

tabletach, smartfonach. 

 

Dodatkowo 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, w tym scenariuszy lekcji. Z konta EDU skorzystają przede wszystkim nauczyciele języka 

polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, historii, muzyki oraz prowadzący zajęcia dodatkowe np. z 

zakresu wiedzy o filmie lub teatrze. 

 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/ 
Muzykoteka Szkolna to nowoczesne narzędzie wspomagające tradycyjną edukację muzyczną, które aktywizuje i 

stymuluje zainteresowanie muzyką. Serwis powstał na zlecenie MKiDN, a jego wydawcą jest Filmoteka Narodowa – 

Instytut Audiowizualny.  

 

W serwisie jest dostępnych blisko pół tysiąca utworów muzycznych, od barokowych oper, przez wielkie dzieła 

symfoniczne, aż po muzykę wokalną i eksperymentalną. Z zasobów serwisu można korzystać bez logowania lub – 

po zarejestrowaniu – w ramach konta nauczycielskiego lub uczniowskiego. 

 

www.bc.ore.edu.pl 
Biblioteka Cyfrowa ORE 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. 

 

www.polona.pl  
Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu 
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biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, administrator Polony, udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też 

obiekty innych instytucji.  

 

W Polonie można znaleźć: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz 

publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. 

Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i 

dowolnie wykorzystywać. 

 

https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-  
Serwis Telewizji Polskiej 

 

www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom  
To 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.  

 

https://dlaucznia.migra.pl/ 
Strona wydawnictwa Migra 
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