
NAJCIEKAWSZE STRONY INTERNETOWE 
www.interklasa.pl – portal edukacyjny, informacje dla ucznia 

www.poolicz.pl – rozbudowany kalkulator internetowy 

www.stopklatka.pl – serwis o filmach i ich twórcach 

www.filmpolski.pl – wszystko o polskim kinie 

www.fantasybook.ovh.org – strona o fantasy 

www.ebook.boo.pl – darmowe e-booki 

www.nauka.pl – gdzie zdawać i czego się uczyć 

www.polskiedzieje.pl – o historii polski 

www.slowka.pl – dla uczących się języków obcych 

www.szkoly.info.pl – strona dla uczniów planujących dalsze kształcenie 

www.e-numizmatyka.pl – serwis dla numizmatyków 

www.onephoto.net – forum dla fotografów 

www.jobpilot.pl – baza ofert pracy w Polsce i Europie 

www.topjobs.pl – oferty pracy renomowanych przedsiębiorców 

www.abc.com.pl – przepisy prawne, akty, rozporządzenia 

www.prawo.lex.pl – baza wiedzy prawnej 

www.maszprawo.com – przepisy i porady prawne 

http://portalwiedzy.onet.pl – informacje z wielu dziedzin 

www.wikipedia.pl – encyklopedia powszechna 

www.eduskrypt.pl – strona edukacyjna 

www.staropolska.pl – serwis o tradycji, kulturze, literaturze 

www.wiz.pl – strona magazynu „Wiedza i życie” 

www.proekologia.pl – serwis ekologiczny 

www.kariera.com.pl – strona dla absolwentów szkoły 

www.sigma-not.pl – baza informacji technicznych 

www.eduseek.pl 

schoraris.pl  

www.legalnakultura.pl 

otwartezasoby.pl 

 

JĘZYK POLSKI 

www.matura.nauka.pl 

http://hamlet.pro.e-mouse.pl 

www.cogito.com.pl 

www.wiw.pl/literatura/epoki 

http://literatura.polska.pl 

http://portalwiedzy.onet.pl   

www.cka.com.pl 

 

MATEMATYKA 

www.cke.edu.pl 

http://matura.onet.pl 

www.poolicz.pl 

www.matematyka.org 

www.matematyka.pl 

www.math.edu.pl 
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JĘZYK ANGIELSKI 

www.ang.pl 

www.nonstopenglish.com 

www.angielski.edu.pl 

www.slowka.pl 

 

CHEMIA 

www.eduseek.interklasa.pl 

www.eduskrypt.pl 

www.chemorganiczna.pl 

www.operon.pl 

http://chemia.servis.pl 

www.eduseek.interklasa.pl 

 

HISTORIA 

www.gwo.pl 

www.historia.net.pl 

 

BIOLOGIA 

www.swiatnauki.pl 

www.wiw.pl/biologia 

www.muzeum.biol.uni.torun.pl/edukacja 

http://scholaris.pl/cms 

www.olimpbiol.uw.edu.pl 

www.men.gov.pl 

 

GEOGRAFIA 

www.stat.gov.pl/index.htm 

http://portalwiedzy.onet.pl 

http://ec.europa.eu 

http://geografia.servis.pl 

www.geografia.com.pl 

www.eduskrypt.pl 

www.bryk.pl 

www.wirtualnykraj.pl 

 

FIZYKA 

www.astronomia.pl 

www.fizyka.edu.pl 

www.iwiedza.net 

www.fizyka.net.pl 

 

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH 

www.prezi.com 

www.emaze.com 

www.powtoon.com 

www.visme.co 

www.animoto.com 

www.magisto.com 

www.photopeach.com 
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www.picturetrail.com 

www.smore.com 

www.canva.com 

www.easel.ly 

www.cooltext.com 

www.graffiticreator.net 

www.pixlr.com 

www.nac.gov.pl 

allthefreestock.com 

 

STRONY Z BEZPŁATNYM DOSTĘPEM DO LEKTUR, BELETRYSTYKI, 

CZASOPISM 

www.wolnelektury.pl 

www.libraibuk.pl 

www.legalnakultura.pl 

www.chmuraczytania.pl 

www.eczytelnia.pl 

www.czytajzafree.pl 

www.darmowe-czasopisma.gog.pl 

www.wielkie-oko.pl 

www.planeta11.pl 

www.dejzy.pl 

http://nowoczesnapolska.org.pl 

 

BLOGI CZYTELNICZE, RECENZJE, OPINIE O KSIĄŻKACH, FILMACH 

www.blogiksiazkowe.blogspot.com 

www.czytamrecenzje.pl 

www.lubimyczytac.pl 

www.szelestksuazek.blogspot.com 

www.molksiazkowy.blogspot.com 
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