
Treści edukacyjne dostępne na platformie YouTube 
 
 

Wyszukiwarki i portale internetowe 

 Altavista 

 Google 

 Onet 

 Szukacz 

 Wirtualna Polska 

 Yahoo! 
 

 

Słowniki i encyklopedie internetowe 

 Encyklopedia Onet - WIEM 

 Encyklopedia Prawnicza 

 Encyklopedia PWN 

 Encyklopedia WP 

 Słownik Encyklopedyczny INTERIA 

 Słownik języka polskiego PWN 

 Słownik ortograficzny PWN 

 Słownik wyrazów obcych PWN 

 Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego 

 Słowniki obcojęzyczne - Tłumacz 
 

 

Strony poświęcone książce; Biblioteki wirtualne 

(zawierają pełne teksty utworów literackich i innych) 

 Portal WP - informacje dotyczące książek 

 Lektury na co dzień i od święta 

 Cyfrwa Biblioteka Narodowa - zabytki piśmiennictwa 

 Staropolska - opracowania dzieł 

 Biblioteka Literatury Polskiej - literatura polska od średniowiecza do dwudziestolecia 

 Biblioteka Internetowa Exlibris - głównie XIX i XX wiek 

 Literatura piękna 
 

 

Książki on-line 

 Ala Makota 

 BLOK. Powieść hipertekstowa Sławka Shuty 

 Koniec świata według Emeryka - Radosława Nowakowskiego 

 Przygody Baltazara Gąbki 
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http://www.google.pl/
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http://www.justitia.pl/encyklopedia.php
http://encyklopedia.pwn.pl/
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http://leksykony.interia.pl/
http://sjp.pwn.pl/
http://so.pwn.pl/
http://swo.pwn.pl/slowo.php?co=
http://www.slownik-online.pl/index.php/
http://portalwiedzy.onet.pl/tlumacz.html
http://ksiazki.wp.pl/wiadomosci/
http://polonista.w.interia.pl/
http://polona.pl/dlibra/
http://staropolska.pl/
http://szukaj.univ.gda.pl/~literat/
http://exlibris.biblioteka.prv.pl/
http://www.literatura.net.pl/
http://makota.com.pl/
http://www.blok.art.pl/
http://www.liberatorium.com/emeryk/brzask.htm
http://www.baltazar-gabka.pl/


Czasopisma on-line 

 Biblioteka w Szkole 

 Cogito 

 Newsweek 

 Przegląd Gastronomiczny 

 Przekrój 

 Wprost 
 

 

Historia 

 Poczet królów polskich 

 Poczet królów i książąt polskich 

 Poczet władców Polski i Rzeczypospolitej (zawiera też słynne batalie i drzewa genealogiczne) 

 Mitologia i opis bogów, bogiń i demonów 
 

 

Różne 

 Muzea sztuki na świecie 

 Internetowy atlas grzybów 

 Teksty piosenek 

 Strona poświęcona popularyzacji chemii 
 

 

 

Pandemia koronawirusa stawia przed każdym z nas wiele wyzwań, ale nie brakuje 
też inicjatyw, które mają na celu zmniejszenie ciężaru kwarantanny. W tym 
trudnym momencie wiele osób zwróciło się w stronę książek. Wybraliśmy część 
najciekawszych inicjatyw pozwalających na łatwiejszy dostęp do książek, 
ebooków i audiobooków. 

Nie ma żadnych wątpliwości, że wprowadzane przez kolejne rządy zakazy i obostrzenia 
mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i liczby zachorowań. 
Kwarantanna połączona z czasowym zablokowaniem wszystkich imprez masowych 
i większych zgromadzeń pozbawiła jednak ludzi wielu sposobów na spędzanie wolnego 
czasu. 

Wiele osób zwróciło więc w tym momencie w stronę książek (na początku pandemii 
zapanował choćby szał na książki o wszelkiego rodzaju epidemiach). Nie każdy ma 
jednak na co dzień dostęp do olbrzymiej biblioteczki i licznych nowości. Dlatego 
wybraliśmy dla was najciekawsze oferty umożliwiające łatwiejszy dostęp do 
największych premier i interesującej klasyki na równi. 
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http://www.teksty.org/
http://chemia.panoramix.net.pl/
https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2020/03/10/koronawirus-dzuma-miasto-slepcow-allegro-bestseller/


Koronawirus w Polsce – najlepsze oferty książek za darmo i 
specjalnych dostaw w czasie pandemii: 

Pisarze otwierają szuflady 

Obecny czas zdecydowanie nie jest łatwy dla artystów, ale wielu z nich mimo wszystko 
wykorzystuje go na wspomaganie swoich fanów i oferowanie im ciekawych inicjatyw. Z 
różnymi projektami wychodzi Unia Literacka, Szczepan Twardoch i Łukasz Orbitowski 
rozpoczęli wspólne pisanie humorystycznej opowieści „Na zarazę Zarazek”, a Wojciech 
Chmielarz wraz z Audioteką oferują za darmo powieść „Prosta sprawa” w wersji pisanej i 
audio. Dosyć niespodziewanie czytelnicy dostali możliwość wglądu za kulisy 
powstawania nowych tekstów literackich i wielu z nich na pewno w najbliższych 
tygodniach skorzysta z tej oferty. 

Empik Premium wspiera szkoły lekturami 

Przed tygodniem Empik ogłosił, że na dwa miesiące pandemii udostępni swoją wersję 
Premium całkowicie za darmo. Oznacza to dostęp do 11 tys. ebooków i audiobooków, 
darmową wysyłkę i dodatkowe profity. A firma właśnie dodatkowo powiększyła zakres 
udostępnionej biblioteki. Jak ogłoszono w oficjalnym komunikacie, w ramach Empik 
Premium będzie można też przeczytać setki lektur szkolnych. Wszystko w ramach 
wspierania szkół w tym niezwykle trudnym dla placówek edukacyjnych momencie. 
Wśród udostępnionych pozycji mają się znaleźć prawie wszystkie obowiązkowe dzieła 
dla szkoły podstawowej i liceum. 

 

Klasyka literatury dziecięcej i 
młodzieżowej w wersji audio na Audible 

Poniższa oferta przeznaczona jest przede wszystkim dla tych czytelników, którzy chcą 
usprawnić swoje umiejętności posługiwania się językiem obcym. Na czas szkół firma 
Audible należąca do Amazona udostępniła bowiem szeroki wybór książek mówionych po 
angielsku, hiszpańsku, niemiecku, francusku, włosku i chińsku. Wśród zaproponowanych 
dzieł znalazły się najsłynniejsze książki dla dzieci, współczesna literatura z 
segmentu Young Adult, światowe bestsellery, baśnie i legendy, a także wiele więcej. 

Darmowe książki od Apple’a 

Posiadacze urządzeń Apple’a również mają właśnie doskonałą okazję na nadrobienie 
najważniejszych pozycji. Jak informuje portal iMore, technologiczny gigant otworzył 
właśnie dostęp do setek pozycji książkowych w ramach aplikacji Apple Books. Szeroka 
gama książek (tak dla dzieci, jak i dorosłych czytelników) obejmuje również literaturę 
gatunkową. Fani fantasy, science fiction, thrillerów, a nawet powieści graficznych mają 
więc możliwość wybrania czegoś dla siebie. 
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Książki na telefon 

Nie jesteście fanami ebooków i audiobooków, a prawdziwy wieczór z książką kojarzy 
wam się tylko z papierowymi wydaniami? Dla tego typu osób nie brakuje możliwości 
kupowania książek bez wychodzenia z domu. Jedną z nich jest korzystanie z Empik 
Premium, ale nie od dzisiaj wiadomo, że wielbiciele małych księgarni krzywym okiem 
patrzą na niektóre działania tej firmy. Zamiast tego będą oni mogli skorzystać z portalu 
Książka na telefon, który zapewnia bezpośredni kontakt z księgarniami zlokalizowanymi 
w całej Polsce. Każdy klient będzie mógł zapytać sprzedawcę o konkretną książką lub 
ewentualne polecenia, a potem otrzymać wybraną pozycję pocztą z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności. A przy okazji w ten sposób wspomoże małych księgarzy, 
którym w oczy w obecnej sytuacji zagląda widmo bankructwa. 

 

http://ksiazkanatelefon.pl/?fbclid=IwAR2op_7uJBz1IvdNdDhAXBGYihOgG55KgV9_hF0vGXVUCSLqmJ9jSbcH9v0
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