
STRONY I LINKI NIE TYLKO DLA MATURZYSTY 

gov.pl/zdalnelekcje 

Na stronie CKE maturzyści znajdą zbiory zadań do powtarzania materiału ze wszystkich 
przedmiotów. Warto zapoznać się nimi pod linkiem –zbiory zadań dla maturzystów.  Dostępne  są 
też filmy o części ustnej egzaminu z języka polskiego, np. język polski i filmy  o błędach, jakie 
maturzyści często popełniają, rozwiązując zadania z języka polskiego, chemii czy biologii –filmy 
różne 

Dlamaturzysty.info - informacje i artykuły dla maturzystów, arkusze maturalne, porady, matura 
w pigułce 

edulandia.pl - serwis dla maturzystów, zawiera aktualności dotyczące egzaminu maturalnego 

Matura.pl - portal edukacyjny dla maturzystów, zawiera najnowsze informacje o egzaminie 
maturalnym oraz przydatne materiały dla maturzystów przygotowujących się do egzaminu  

www.scholaris.pl – duży zbiór pomocy do wszystkich przedmiotów 

Portal terazmatura.pl- rozwiązania, które pomogą efektywnie zaplanować naukę , aktualne 
informacje o maturze, zadania i arkusze 

JĘZYK POLSKI 

Streszczenia.pl-  lektury, epoki, biografie, motywy 

ore.edu.pl  - matura z języka polskiego - zbiór przykładowych zadań do części ustnej 

egzaminu zjęzyka polskiego, film z przykładowym nagraniem z egzaminu   

język polskilegalnakultura.pl- serwis poświęcony nauczaniu języka polskiego 
 
 alematura- najważniejsze lektury do matury  
 
pdf.helion.pl- język polski fiszki maturzysty –opracowanie graficzne 
 
www.jezykowedylematy.pl- stosowanie poprawnej polszczyzny, rozwiązywanie dylematów 
językowych 
 
www.tekstykulturydomatury – baza motywów kulturowych wraz z przykładami tekstów 
kultury 
 
JĘZYK ANGIELSKI 

 
Angielski.edu.pl -Zawiera darmowe testy z angielskiego, ćwiczenia, artykuły, lekcje, naukę 
słówek angielskich, idiomy, zwroty biznesowe, slang, adresy szkół językowych, gramatyka angielską 

BBC Polska.com - nauka języka angielskiego z wykorzystaniem archiwalnych materiałów audio             
i audiowizualnych serwisu anglojęzycznego BBC 

English 4 Matura -  interaktywna platforma powstała z myślą o uczących się języka angielskiego, 
a szczególnie dla zdających angielski na maturze 

learnenglishfeelgood.com - ćwiczenia z gramatyki i słownictwa, przygotowane do wydruku 
materiały, nagrania wideo z ćwiczeniami i inne pomoce 

Fiszkoteka.pl - strona do nauki języka angielskiego przy pomocy "fiszek" w postaci plików audio 

 
MATEMATYKA i FIZYKA 
 
E-zadania.pl -  to kompleksowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.                     
W ramach tego programu osoby, które zdecydują się na rejestrację w portalu, otrzymają dostęp do 

http://www.dlamaturzysty.info/serwis.php?s=1618
http://www.edulandia.pl/matura/0,0.html
http://www.matura.pl/
http://www.scholaris.pl/
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/20141026_Polski_ustny_Zbiór_zadań.pdf
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/20141026_Polski_ustny_Zbiór_zadań.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwipqNDy4MLoAhWOLewKHSCZB5UQFjAJegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fpdf.helion.pl%2Fe_171g%2Fe_171g.pdf&usg=AOvVaw2Bs8vfexqgZahnSqW2od9J
http://angielski.edu.pl/
http://www.bbc.co.uk/polish/aboutus/index.shtml
http://www.english4matura.pl/witamy.html
http://www.learnenglishfeelgood.com/
http://fiszkoteka.pl/
http://www.e-zadania.pl/


tysięcy filmów, testów interaktywnych, zadań oraz wyjaśnienia licznych definicji i pojęć 

matematyka.pisz.pl - zadania z matur i informatora maturalnego ułożone tematami 

www.maturzysta.info - maturalne, zadania, rozwiązania i informacje dla maturzystów 
zdających matematykę 

Serwis Matematyczny - zawiera krzyżówki matematyczne i łamigłówki, testy interaktywne, 
animacje, wiadomości  o liczbach, artykuły matematyczne, scenariusze lekcji, aforyzmy i dowcipy, 
fraktale, sylwetki matematyków starożytnych i wiele innych 

Zadania.info - matura z matematyki i fizyki 2020 - darmowe wideo wykłady i kursy online 
 
E-podręczniki Open AGH – recenzowane e-podręczniki do przedmiotów ścisłych na poziomie 
akademickim opracowane przez pracowników AGH do dowolnego wykorzystania 

Open AGH e-zasoby – kursy online, skrypty, testy, ćwiczenia, prezentacje  

Fizyka dla szkół wyższych w 3 tomach – darmowy podręcznik akademicki do fizyki ogólnej od 
Open Stax Polska 

Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Wrocławskiej – wideo wykłady i kursy online                     
z analizy matematycznej i fizyki 

Otwarte Zasoby edukacyjne Politechniki Łódzkiej – zawierające kursy z fizyki  

www.umcs.pl- zbiór zadań maturalnych –matematyka, fizyka 
 
CHEMIA 

Chemia dla maturzysty - to portal, którego celem jest dostarczenie maturzyście wszystkiego 
czego potrzebuje, aby w pełni przygotować się do matury z chemii na poziomie rozszerzonym 
 
Profil Facebookowy  „Ostatni Dzwonek Przed Maturą - warsztaty maturalne Wydziału Chemii 
UJ" 

www.interklasa.pl-  vademecum chemii 
 
www.ptable.com/?lang=pl układ okresowy pierwiastków 
 
BIOLOGIA 
 
www.biomist.pl-  artykuły o tematyce biologicznej i chemicznej 
 
www.biologia.net.pl – przydatne materiały do matury 
 
www.biologiainaczej – strona zawiera testy 
 
www.wiw.pl/biologia/ -  serwis poświęcony biologii 
 
 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
 
www.wos.org.pl/matura-gotowe materiały, opracowane tematy i arkusze 
 
www.wos.net.pl-  omówienie zagadnień na maturę z WOS 
 
 
GEOGRAFIA 
 
www.cuda.natury – opisy najciekawszych zjawisk przyrodniczych na naszej planecie 
 
https://geografia.na6.pl/ - kompendium wiedzy z zakresu liceum 

http://matematyka.pisz.pl/strona/3548.html
http://www.maturzysta.info/index.html
http://www.serwis-matematyczny.pl/static/st_inne_czasopisma_matematyczne.php
http://www.zadania.info/
https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/tiki-index.php
https://open.agh.edu.pl/
https://openstax.pl/pl/
https://oze.pwr.edu.pl/index.html
https://port.edu.p.lodz.pl/
http://chemiadlamaturzysty.pl/
https://www.facebook.com/OstatniDzwonekPrzedMaturaWarsztatyDlaMaturzystow/
https://www.facebook.com/OstatniDzwonekPrzedMaturaWarsztatyDlaMaturzystow/
http://www.wos.org.pl/matura-gotowe
http://www.wos.org.pl/matura-gotowe


 
http://www.geozone.pl/-słownik geograficzny  
 
HISTORIA  
 
https://ciekawostkihistoryczne.pl/ -artykuły, galerie, konkursy, rocznice 
 
www.historycy,org-  forum historyczne 
 
INFORMATYKA 

http://www.oeiizk.edu.pl/-obszerny dział poświęcony informatyce 
 
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/ -strony poświęcone egzaminom zawodowym dla 
technika informatyka  

 

ZOSTAŃ W DOMU I POWTARZAJ! 
 

Bibliotekarze 
 
 
 
Polecamy w TVP KULTURA: 
 
13.04.2020 Anna Karenina, godz.20.10   
Arcydzieło literatury autorstwa Lwa Tołstoja - w reżyserii Joego Wrighta  
dramat kostiumowy Wielka Brytania 2012, 129 min  
 
14.04.2020 Pojedynki stulecia - Zbigniew Herbert - Czesław Miłosz , 
godz.15.15  
program kulturalny  Polska 2018, 25 min  
Quo vadis, odc.1/6 godz.16.40 
serial historyczny Polska 2002, 45 min. 
Reżyseria: Jerzy Kawalerowicz  
 
15.04.2020Quo vadis, odc. 2/6 godz.16.45  
 
 16.04.2020Pan Tadeusz, godz.13.00 
 film kostiumowy Polska 1928, 123 min Reżyseria: Ryszard Ordyński  
16:25 Quo vadis, odc. 3/6 

17.04.2020Quo vadis, odc.3/6 godz 15.55 

18.04.2020  Szekspir Forever!, godz. 15.30 

Polska 2019 Czas trwania: 97 minut, Gatunek: Spektakl teatralny  

Reżyseria: Andrzej Seweryn  

 

 
 
 
 
 

http://www.geozone.pl/-
https://programtv.onet.pl/tv/quo-vadis-54548?entry=41528183
https://programtv.onet.pl/tv/quo-vadis-54685?entry=41565816
https://programtv.onet.pl/tv/quo-vadis-54685?entry=41565816

