
 

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach. 

1.W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy 

nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im 

materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką 

uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: maturalnego i 

zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu: 

 bezpośredni kontakt elektroniczny z uczniami. 

 dziennika elektronicznego,  

 strony internetowej szkoły,  

 mailingu do rodziców,  

2. Rekomendujemy analizę materiałów zamieszczonych na podanych poniżej 

stronach, portalach i serwisach, dostosowanie rozkładów materiałów z 

poszczególnych przedmiotów zgodnie z podstawą programową i w zależności 

od posiadanych zasobów i możliwości do nauki zdalnej. 

3. Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe  

https://epodreczniki.pl/  

To bezpłatne, stworzone przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie 

edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały 

dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych 

treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje 

również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację 

pracy z uczniem. Materiały dostępne na platformie są:  

Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:  e-podręczniki i e-

materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich  

etapach kształcenia,  

http://www.scholaris.pl/  - Portal Scholaris  

To portal wiedzy dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne 

dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. m.in.: scenariusze lekcji, 

ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy. 

Korzystając z wyszukiwarki, można filtrować zasoby według: etapów 

edukacyjnych, przedmiotów, typów zasobu, słów i wyrażeń kluczowych.  

www.cke.gov.pl -  Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

https://epodreczniki.pl/
http://www.scholaris.pl/
http://www.cke.gov.pl/


Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w 

systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w 

przygotowaniach do egzaminów. Linki do materiałów o egzaminie maturalnym: 

 informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z 

rozwiązaniami  arkusze próbne, arkusze pokazowe  zbiory zadań do egzaminu 

maturalnego  filmy dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii, 

biologii  materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka 

polskiego  materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego  

materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego 

nowożytnego  zbiory zadań z matematyki  76 filmów dotyczących różnych 

zagadnień z matematyki  arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019  

https://lektury.gov.pl/ - Portal lektury.gov.pl   

To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki 

zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. 

Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta 

oraz logowania.  

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1  

 https://przystanekhistoria.pl  

Portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej Na portalu IPN w zakładce 

Edukacja znajdują się specjalne podstrony dla uczniów i nauczycieli, na których 

są udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne. W serwisie można znaleźć 

m.in. teki edukacyjne, filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne materiały 

audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II wojnie światowej czy 

symbole narodowe. Serwis IPN Przystanek historia Przystanekhistoria.pl to 

popularnonaukowy serwis internetowy. W przystępny i atrakcyjny sposób 

prezentuje on ustalenia historyków współpracujących z Instytutem Pamięci 

Narodowej.  

https://ninateka.pl/edu    

Serwis Ninateka To serwis, na którym znajdują się filmy dokumentalne, 

fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli 

teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie 

kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe. Łącznie w serwisie dostępnych jest 

ponad 7 tysięcy plików audio i video. Wszystkie są bezpłatne i dostępne bez 

logowania. 

 

https://lektury.gov.pl/
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1
https://przystanekhistoria.pl/
https://ninateka.pl/edu


 4. Inne polecane strony: 

1. Serwis Muzykoteka Szkolna 

2. Biblioteka Cyfrowa Polona 

3. Serwis Telewizji Polskiej  (szczególnie TVP Kultura!) 

4. KuKulturze.pl – 12 słynnych muzeów oferuje wirtualne spacery 

 

          Specjalne kolekcje na TVP Vod 

1. Kolekcja z dziedziny kultury „Kulturalny rock szkolny” – magazyny i 

programy kulturalne, filmy i seriale dokumentalne, filmy i seriale 

fabularne oraz koncerty polskich i światowych artystów  

2. Kolekcja z dziedziny historii „Lekcja Historii” – programy telewizyjne, 

filmy i serie dokumentalne, filmy i seriale fabularne, archiwalne i 

historyczne, Teatry Telewizji 

3. Kolekcja „Lektury na ekranie" – filmowe i serialowe ekranizacje lektur 

szkolnych oraz filmy dokumentalne o autorach z kanonu lektur 

5. Zalecamy:                                                                                                                       

- komunikowanie się z przedstawicielami klas lub wychowawcami przez FB, 

Messenger lub pocztę mailową.                                                                                               

- Przesyłanie grupom klasowym linki do wybranych stron, dzięki którym mogą 

poszerzać swoje wiadomości, powtarzać, rozwijać umiejętności.                                           

Zachęcamy do czytania lektur, oglądania adaptacji i ekranizacji filmowych, 

oglądania wartościowych, nagradzanych dzieł sztuki filmowej  oraz spektakli 

teatralnych, do „spotkań” z wielką kulturą (poprzez  wirtualne spacery po 

muzeach, oglądanie koncertów „live”) , do analizy opracowań, rozwiązywania 

testów np. maturalnych, oglądania programów emitowanych w paśmie 

edukacyjnym przez TVP Kultura.                                                                             

Zachęcamy również do przesyłania materiałów oraz prac domowych za pomocą 

poczty elektronicznej, wysyłania kart pracy, arkuszy maturalnych, które 

pozwolą utrwalić umiejętności i wiedzę. Prosimy także  o udzielanie wszystkim 

chętnym uczniom konsultacji indywidualnych. 

 

6. Inne przykładowe możliwości w nauczaniu zdalnym: 

a) Prowadzenie lekcji online z wykorzystaniem tabletu graficznego 

b) Wideolekcje z matematyki – https://pistacja.pl  

c) Komunikacja za pomocą FaceTime,  Skape’a, Messengera 

d) Edudu multimedialny portal elearningowy,  materiały znajdują się na kanale 

 Youtube:   

https://www.youtube.com/channel/UCMPNNImIseI_Y7aOHHoPr2w/playlists 

e) przesyłanie uczniom linków do filmów instruktażowych z zakresu kształcenia 

zawodowego praktycznego 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.polona.pl/
https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-
https://vod.tvp.pl/kolekcja/kulturalny-rock-szkolny,47077594
https://vod.tvp.pl/kolekcja/lekcja-historii,47078669
https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-ekranie,47077909
https://pistacja.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCMPNNImIseI_Y7aOHHoPr2w/playlists


f)  https://www.devagroup.pl/blog/20-darmowych-narzedzi-do-pracy-

zespolowej-online 

g) https://www.edukator.pl/ - serwis do komunikacji i pracy zespołowej 

 

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i 

materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych 

będziemy na bieżąco uzupełniać.  

W przypadku zmiany rozporządzenia dotyczącego nauczania zdalnego 

będziemy informować o konieczności modyfikacji naszych działań.  

https://www.devagroup.pl/blog/20-darmowych-narzedzi-do-pracy-zespolowej-online
https://www.devagroup.pl/blog/20-darmowych-narzedzi-do-pracy-zespolowej-online
https://www.edukator.pl/

