
Materiały edukacyjne – polecane przez MEN platformy, strony i serwisy 

internetowe 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje - tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a 

także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

http://www.e-historia.com.pl/ - zawiera pomocnicze materiały edukacyjne z zakresu historii 

i wiedzy o społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

https://www.academica.edu.pl/ - cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna 

https://www.europeana.eu/portal/pl - dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych – 

książek, muzyki, dzieł sztuki i innych  

https://epodreczniki.pl/ - bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji 

Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały 

dydaktyczne 

https://www.cke.gov.pl/ - materiały powtórkowe/ przykładowe arkusze egzaminacyjne dla 

ósmoklasistów 

https://lektury.gov.pl/ - większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i 

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

również czytnik ebook czy też komórkę. 

https://esero.kopernik.org.pl/ - 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 

https://przystanekhistoria.pl/ - artykuły popularnonaukowe i multimedialne poświęcone 

historii Polski XX wieku 

https://ninateka.pl/edu - filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy 

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

dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/ - blisko pół tysiąca utworów muzycznych, od barokowych 

oper, przez wielkie dzieła symfoniczne, aż po muzykę wokalną i eksperymentalną 

https://polona.pl/ - biblioteka cyfrowa, rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki 

drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki 

dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki 
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http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra - 960 tytułów książek i czasopism dla nauczycieli i 

wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową 

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

telewizyjne o charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym 

vod.tvp.pl  - https://eszkola.tvp.pl/ -  kanał edukacyjny on-line w godzinach 9.00-13.00 w 

sekcji „eSzkoła” prezentuje filmy i programy edukacyjne (historyczne, przyrodnicze, 

przedmioty ścisłe, adaptacje lektur) 

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom - audycje edukacyjne, naukowe i 

rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci 

http://scholaris.pl/ - interaktywne materiały, które mogą być pomocne w realizacji treści ze 

wszystkich przedmiotów, na różnych poziomach edukacyjnych 

https://www.eduelo.pl/ - quizy, gry, powtórki przed sprawdzianem, testy online 
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