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1. Materiały rekomendowane przez doradców metodycznych Warszawskiego Centrum Innowacji 

Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 

 

Przedmiot/zajęcia 
edukacyjne 

Etap edukacyjny Gotowe do wykorzystania już teraz Informacje dodatkowe 
Warunki 

udostępnienia/licencja 

chemia II 
 
 

 
III 

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-
ogolne/szkola-

podstawowa/chemia?format=e-materialy 
 

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-
ogolne/szkola-ponadpodstawowa/chemia 

 Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco 
Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0. 

 
 

LEARNETIC SA, licencja: CC 
BY 4.0. 

fizyka II 
 
 

 
III 

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-
ogolne/szkola-podstawowa/fizyka?format=e-

materialy 
 

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-
ogolne/szkola-ponadpodstawowa/fizyka 

 LEARNETIC SA, licencja: CC 
BY 4.0. 

 
 

LEARNETIC SA, licencja: CC 
BY NC 4.0. 

edukacja wczesnoszkolna I https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-
ogolne/edukacja-wczesnoszkolna 

 LEARNETIC SA, licencja: CC 
BY 4.0 

edukacja wczesnoszkolna I https://www.dzwonek.pl/structure   

edukacja wczesnoszkolna I http://www.zamiastkserowki.edu.pl/?fbclid=I
wAR0PlCpc8i6qQYxJmQ-

pYfVvomZI4prhrl_80GiPqBMM_mqfOhQKocA
ILXk 

 CC BY- SAA 
 
 

edukacja wczesnoszkolna I https://www.twinkl.co.uk/offer?fbclid=IwAR
1Inkn3tjhva9Mu0iWa6qdIqsydFuuNJWXRgXr

n-V2JoONU-eg_vlVSr-w 

kod dostępu 
POLTWINKLHELPS 

 

edukacja wczesnoszkolna I http://www.ito.hg.pl/   

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/chemia?format=e-materialy
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/chemia?format=e-materialy
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/chemia?format=e-materialy
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/chemia
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/chemia
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/fizyka?format=e-materialy
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/fizyka?format=e-materialy
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/fizyka?format=e-materialy
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/fizyka
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/fizyka
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna
https://www.dzwonek.pl/structure
http://www.zamiastkserowki.edu.pl/?fbclid=IwAR0PlCpc8i6qQYxJmQ-pYfVvomZI4prhrl_80GiPqBMM_mqfOhQKocAILXk
http://www.zamiastkserowki.edu.pl/?fbclid=IwAR0PlCpc8i6qQYxJmQ-pYfVvomZI4prhrl_80GiPqBMM_mqfOhQKocAILXk
http://www.zamiastkserowki.edu.pl/?fbclid=IwAR0PlCpc8i6qQYxJmQ-pYfVvomZI4prhrl_80GiPqBMM_mqfOhQKocAILXk
http://www.zamiastkserowki.edu.pl/?fbclid=IwAR0PlCpc8i6qQYxJmQ-pYfVvomZI4prhrl_80GiPqBMM_mqfOhQKocAILXk
https://www.twinkl.co.uk/offer?fbclid=IwAR1Inkn3tjhva9Mu0iWa6qdIqsydFuuNJWXRgXrn-V2JoONU-eg_vlVSr-w
https://www.twinkl.co.uk/offer?fbclid=IwAR1Inkn3tjhva9Mu0iWa6qdIqsydFuuNJWXRgXrn-V2JoONU-eg_vlVSr-w
https://www.twinkl.co.uk/offer?fbclid=IwAR1Inkn3tjhva9Mu0iWa6qdIqsydFuuNJWXRgXrn-V2JoONU-eg_vlVSr-w
http://www.ito.hg.pl/
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edukacja wczesnoszkolna I https://www.matzoo.pl/   

plastyka II https://www.youtube.com/watch?v=kzXcA4
nbFBI&feature=share&fbclid=IwAR2nRbI49W

PGYQ0bzffdU0uqncTOkbL1w0iL_NM3wLR-
vuNPsk3SWqsuUoA 

 CC-BY-NC-SA 
3.0 

plastyka I,II https://www.youtube.com/watch?v=vJAcCq
M8zig 

 CC-BY-NC-SA 
3.0 

plastyka II https://www.youtube.com/watch?v=tpz6jPH
Pu_A 

 CC-BY-NC-SA 
3.0 

informatyka 7,8 SP i 
ponadpodstawo

we 

Programowanie:Wprowadzenie do JS: 
Rysowanie i animacja: Programowanie 
Wstęp do HTML/CSS: Tworzenie stron 

internetowych: Programowanie 
Wstęp do SQL: Zarządzanie danymi i 
tworzenie zapytań: Programowanie 

Zaawansowany JS: Gry i Wizualizacje: 
Programowanie; Symulacja natury: 

Programowanie 
HTML/JS: Tworzenie interaktywnych stron 

internetowych: Programowanie; Tworzenie 
interaktywnych stron internetowych z 

jQuery: Programowanie 
Algorytmy: Informatyka 

Podróż w krainę kryptografii: Informatyka 
Podróż do teorii informacji: Informatyka 

Jak działają komputery?: Informatyka 
Internet: wprowadzenie: Informatyka 

Godzina kodowania 
Rysowanie z kodem: Godzina kodowania 
Tworzenie stron internetowych: Godzina 

kodowania 
Tworzenie baz danych SQL: Godzina 

kodowania 

 CC BY-SA 
 

https://www.matzoo.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=kzXcA4nbFBI&feature=share&fbclid=IwAR2nRbI49WPGYQ0bzffdU0uqncTOkbL1w0iL_NM3wLR-vuNPsk3SWqsuUoA
https://www.youtube.com/watch?v=kzXcA4nbFBI&feature=share&fbclid=IwAR2nRbI49WPGYQ0bzffdU0uqncTOkbL1w0iL_NM3wLR-vuNPsk3SWqsuUoA
https://www.youtube.com/watch?v=kzXcA4nbFBI&feature=share&fbclid=IwAR2nRbI49WPGYQ0bzffdU0uqncTOkbL1w0iL_NM3wLR-vuNPsk3SWqsuUoA
https://www.youtube.com/watch?v=kzXcA4nbFBI&feature=share&fbclid=IwAR2nRbI49WPGYQ0bzffdU0uqncTOkbL1w0iL_NM3wLR-vuNPsk3SWqsuUoA
https://www.youtube.com/watch?v=vJAcCqM8zig
https://www.youtube.com/watch?v=vJAcCqM8zig
https://www.youtube.com/watch?v=tpz6jPHPu_A
https://www.youtube.com/watch?v=tpz6jPHPu_A
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/html-css
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/html-css
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming-games-visualizations
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming-games-visualizations
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming-natural-simulations
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming-natural-simulations
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/html-css-js
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/html-css-js
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/html-js-jquery
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/html-js-jquery
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/html-js-jquery
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/informationtheory
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/how-computers-work2
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/internet-intro
https://pl.khanacademy.org/computing/hour-of-code
https://pl.khanacademy.org/computing/hour-of-code/hour-of-drawing-code
https://pl.khanacademy.org/computing/hour-of-code/hour-of-html
https://pl.khanacademy.org/computing/hour-of-code/hour-of-html
https://pl.khanacademy.org/computing/hour-of-code/hour-of-sql
https://pl.khanacademy.org/computing/hour-of-code/hour-of-sql
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Godzina Kodowania (dla nauczycieli i 
rodziców): Godzina kodowania 

matematyka od 1 SP do 
Ponadpodstawo

wych, wybór 
zależy od 

nauczyciela i 
ucznia 

https://pl.khanacademy.org/math 
 

 CC BY-SA 
 

edukacja wczesnoszkolna I https://view.genial.ly/5e6b736e7b05bf0fbc2
2873d/guide-nauczanie-online-

edukreatywne?fbclid=IwAR1qzJBCRZhKQIZb
OJdhRQ4qky6QyQ6AA4QoJGFjwI04An31LS6I

_4nYvrE 

  

język niemiecki 
język angielski 

7, 8 SP i szkoły 
ponadpodstawo

we 
wiele 

podręczników,  
wybór należy do 

nauczyciela 

e-podręczniki i materiały on-line 
wydawnictw, nauczyciele posiadają kody 

dostępu do udostępniania uczniom. 
materiały on-line Deutsche Welle 

https://dw.de 
poziom A2-C1 

 nauczyciel posiada kod 
dostępu od tego 

wydawnictwa, od którego 
ma podręcznik 

język rosyjski każdy poziom https://3ears.com/ 
 

https://ru.islcollective.com/russkii-rki-
rabochie-listy 

 

 w celach edukacyjnych - 
dostęp bezpłatny 

 

język angielski 7, 8 SP i szkoły 
ponadpodstawo

we 
 

Powtórzenie gramatyki: 
Khan Academy: 

 
https://pl.khanacademy.org/humanities/gra

mmar 

 CC-BY-NC-SA 
3.0 

https://pl.khanacademy.org/computing/hour-of-code/hour-of-code-for-teachers
https://pl.khanacademy.org/computing/hour-of-code/hour-of-code-for-teachers
https://pl.khanacademy.org/math
https://view.genial.ly/5e6b736e7b05bf0fbc22873d/guide-nauczanie-online-edukreatywne?fbclid=IwAR1qzJBCRZhKQIZbOJdhRQ4qky6QyQ6AA4QoJGFjwI04An31LS6I_4nYvrE
https://view.genial.ly/5e6b736e7b05bf0fbc22873d/guide-nauczanie-online-edukreatywne?fbclid=IwAR1qzJBCRZhKQIZbOJdhRQ4qky6QyQ6AA4QoJGFjwI04An31LS6I_4nYvrE
https://view.genial.ly/5e6b736e7b05bf0fbc22873d/guide-nauczanie-online-edukreatywne?fbclid=IwAR1qzJBCRZhKQIZbOJdhRQ4qky6QyQ6AA4QoJGFjwI04An31LS6I_4nYvrE
https://view.genial.ly/5e6b736e7b05bf0fbc22873d/guide-nauczanie-online-edukreatywne?fbclid=IwAR1qzJBCRZhKQIZbOJdhRQ4qky6QyQ6AA4QoJGFjwI04An31LS6I_4nYvrE
https://view.genial.ly/5e6b736e7b05bf0fbc22873d/guide-nauczanie-online-edukreatywne?fbclid=IwAR1qzJBCRZhKQIZbOJdhRQ4qky6QyQ6AA4QoJGFjwI04An31LS6I_4nYvrE
https://dw.de/
https://3ears.com/
https://ru.islcollective.com/russkii-rki-rabochie-listy
https://ru.islcollective.com/russkii-rki-rabochie-listy
https://pl.khanacademy.org/humanities/grammar
https://pl.khanacademy.org/humanities/grammar
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język angielski SP, + pytania 
egzaminacyjne 

ćwiczenia interaktywne dla SP +powtórzenie 
do egzaminu (zadania egzaminacyjne, także 

interaktywne) 
https://engly.pl/ 

 platforma bezpłatna, bez 
zobowiązań 

 
 

Język angielski 

SP i szkoły 
ponadpodstawo

we - e-
podręczniki we 

wszystkich 
wydawnictwach 
do nauki języka, 
do wyboru przez 

nauczyciela 

Aplikacje Learning Apps. 
Dodatkowe tematy i gramatyka Khan 

Academy 
 
 

https://pl.khanacademy.org/humanities/gra
mmar 

 

 nauczyciel powinien mieć  
kod dostępu od 

wydawnictwa, z którego 
podręcznika korzysta 

informatyka Rozpocznij naukę 
podstaw 

informatyki, 
korzystając z 20-

godzinnych 
kursów dla 

wszystkich grup 
wiekowych od 1 

klasy SP do 
matury  (te w 

języku 
angielskim). 

https://studio.code.org/courses 
 

  

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

klasa 8, 
klasa 1 SPP 

e-podręczniki, materiały on-line, do których 
nauczyciele posiadają dostęp 

  

język angielski klasa 8, 
starsze klasy SP 

 

https://www.cke.gov.pl/egzamin-
osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-

zadan-powtorkowych/ 

 CKE gotowe zestawy 
powtórkowe z trzech 

przedmiotów 
egzaminacyjnych 

https://engly.pl/
https://pl.khanacademy.org/humanities/grammar
https://pl.khanacademy.org/humanities/grammar
https://studio.code.org/courses
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
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2. Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów - 

Ministerstwo Edukacji Narodowej - Portal 

3. Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - 

Ministerstwo Edukacji Narodowej - Portal  

4. Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli - Ministerstwo 

Edukacji Narodowej - Portal  

5. Zdalna edukacja z eTwinning  

6. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/web/aktualnosci 

7. Propozycje Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki 

Wszystkie materiały są udostępniane całkowicie bezpłatnie na czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. 

Wydawca Link 

Cambridge University Press https://www.cambridge.org/elt/blog/ 

Gdańskie Wydawnictwo 

Oświatowe sp. z o.o. sp. 

komandytowa 

http://www.uczezdalnie.gwo.pl/ 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-informacje-dla-dyrektorow
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-informacje-dla-dyrektorow
https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne
https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne
https://etwinning.pl/zdalna-edukacja-z-etwinning/
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/web/aktualnosci
https://www.cambridge.org/elt/blog/
http://www.uczezdalnie.gwo.pl/
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Grupa MAC S.A. https://www.mac.pl/publikacje 

Klett Polska www.dzwonek.pl/Klett 

Macmillan https://anglistaonline.macmillan.pl/ 

Nowa Era https://www.nowaera.pl/naukazdalna 

Oxford University Press        www.oup.com/elt/learnathome 

Pearson https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-

szkola/ 

PWN Wydawnictwo Szkolne www.akademia.pwn.pl 

Wydawnictwa Szkolne i https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/ 

https://www.mac.pl/publikacje
http://www.dzwonek.pl/Klett
https://anglistaonline.macmillan.pl/
https://www.nowaera.pl/naukazdalna
http://www.oup.com/elt/learnathome
https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/
https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/
http://www.akademia.pwn.pl/
https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
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Pedagogiczne SA 

Wydawnictwo Pedagogiczne 

OPERON 

https://operon.pl/edukacjazdalna 

  

 

8. Portale proponowane przez Internautów w ramach WRP 

http://fundacja-szeptem.org.pl/edukacja/ edukacja artystyczna 

https://www.digipuzzle.net/education/  mnóstwo gier edukacyjnych 

https://www.digitalconcerthall.com/en/news  darmowe koncerty w filharmonii 

https://dyktanda.online/app/  

www.buliba.pl  

https://www.matzoo.pl/  

https://www.eprzedszkolaki.pl/ 

http://www.necio.pl/ 

https://koduj.gov.pl/  nauka programowania 

zajęcia szachowe https://szachydzieciom.pl/  

https://operon.pl/edukacjazdalna
http://fundacja-szeptem.org.pl/edukacja/
https://www.digipuzzle.net/education/
https://www.digitalconcerthall.com/en/news
https://dyktanda.online/app/
http://www.buliba.pl/
https://www.matzoo.pl/
https://www.eprzedszkolaki.pl/
http://www.necio.pl/
https://koduj.gov.pl/
https://szachydzieciom.pl/
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https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics  https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/chemistry  

https://ed.ted.com/search?qs=physics  

https://ed.ted.com/search?qs=chemistry  

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu-dla-nauczycieli/ 

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/ 

 

 

9. Edukacja Kulturalna  
● https://wolnelektury.pl/?gclid=EAIaIQobChMI04vE39Ch6AIVCs-yCh2hZwKXEAAYAiAAEgIyjfD_BwE 

● https://ninateka.pl/filmy/teatr,spektakle 

● https://waw4free.pl/warszawa-darmowe-teatr (spektakle, m.in. dla dzieci) 

● http://vod.teatrwielki.pl 

wirtualne zwiedzanie: 

● https://www.facebook.com/1944pl/videos/136935134404928/UzpfSTExOTU1NzQxMTA0NDoxMDE1NzE4NzcwMDIxMTA0NQ/ 

Muzeum Powstania Warszawskiego 

●  www.metopera.org Metropolitan Opera w NY 

● britishmuseum.withgoogle.com/ British Muzeum 

●  artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku 

● www.artsandculture.google.com/exhibit/fashioning-a-nation 

● www.artsandculture.google.com/exhibit/vermeer-and-the-masters-of-genre-painting National Gallery of Art, Waszyngton 

● www.artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris Musée d’Orsay, Paryż 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/chemistry
https://ed.ted.com/search?qs=physics
https://ed.ted.com/search?qs=chemistry
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu-dla-nauczycieli/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/
https://wolnelektury.pl/?gclid=EAIaIQobChMI04vE39Ch6AIVCs-yCh2hZwKXEAAYAiAAEgIyjfD_BwE
https://ninateka.pl/filmy/teatr,spektakle
https://waw4free.pl/warszawa-darmowe-teatr
http://vod.teatrwielki.pl/
https://www.facebook.com/1944pl/videos/136935134404928/UzpfSTExOTU1NzQxMTA0NDoxMDE1NzE4NzcwMDIxMTA0NQ/
https://www.metopera.org/
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_h=21.982581612794903&sv_p=2.7773574640479524&sv_pid=MfnUmHRyOSzMtY3vtYU05g&sv_z=0.6047889997236137
https://artsandculture.google.com/exhibit/fashioning-a-nation/ggJCDunxd5wXLw?hl=en
https://artsandculture.google.com/exhibit/vermeer-and-the-masters-of-genre-painting/rwKCpEfplLwhJg?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
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● http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG Luvr 

● https://artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-modern-and-contemporary-art-korea?hl=en Narodowe Muzeum 

Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Seulu, Korea Południowa 

● www.artsandculture.google.com/entity/pergamon Muzeum Pergamońskie, Berlin 

● www.artsandculture.google.com/streetview/uffizi-gallery Galeria Uffizi, Florencja 

● travelandleisure.com J. Paul Getty Museum, Los Angeles, USA 

Zabytki w Polsce:  

● https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea 

● https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/panoramy 

● https://www.zamek-lancut.pl/pl/ZamekDzisiaj/Ekspozycje 

 

http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG
https://artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-modern-and-contemporary-art-korea?hl=en
https://artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en
https://artsandculture.google.com/streetview/uffizi-gallery/1AEhLnfyQCV-DQ?hl=en&sv_lng=11.2558913&sv_lat=43.768841&sv_h=20&sv_p=0&sv_pid=BVLiSlIAlLP0xHA5-yERqw&sv_z=1.0000000000000002
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours
https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea
https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea
https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/panoramy
https://www.zamek-lancut.pl/pl/ZamekDzisiaj/Ekspozycje

