
Przydatne linki dla uczniów 

 

Język polski 
http://www.ipsb.nina.gov.pl Internetowy polski słownik 

biograficzny - biografie sławnych 
Polaków i wydarzenia 
historyczne; 

http://www.jezykowedylematy.pl/ Językowe dylematy - stosowanie 
poprawnej polszczyzny i 
rozwiązywanie dylematów 
językowych; 

http://tekstykulturydomatury.pl/ Zawiera bazę motywów 
kulturowych wraz z przykładami 
tekstów kultury 

https://www.nck.pl/ Narodowe Centrum Kultury - 
upowszechnianie muzyki, teatru, 
filmu, sztuki, literatury; 
informacje o projektach i 
kampaniach społecznych 
związanych z 
upowszechnianiem kultury; 

www.język-plski.pl/ Materiały dla uczniów na lekcję j. 
polskiego jak i do matury 

https://oke.wroc.pl/ Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna we Wrocławiu 

https://www.cke.edu.pl/egzamin-
maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-
dodatkowe/przykladowe-arkusze/jezyk-polski-

poziom-podstawowy-i-rozszerzony/ 

Przydatne rzeczy do matury                  
z Języka Polskiego 

http://maturzaki.pl/ Przydatne materiały do matury 

http://literat.ug.edu.pl/books.htm#books Wirtualna Biblioteka Literatury 
Polskiej – prezentacja dzieł                
w formie elektronicznej 

 

Biologia 

http://biomist.pl  Artykuły o tematyce biologicznej i chemicznej 

http://www.biologia.net.pl Przydatne materiały do matury 

http://www.biologiainaczej.pl/ Strona zawiera głównie nowy rodzaj testów 

http://maturzaki.pl/ Przydatne materiały do matury 

http://www.wiw.pl/biologia/  Serwis poświęcony biologii 

http://literat.ug.edu.pl/books.htm#books
http://biomist.pl/
http://www.wiw.pl/biologia/


   

 

Chemia 
http://www.interklasa.pl Vademecum chemii 

http://www.ptable.com/?lang=pl Układ okresowy pierwiastków 

http://maturzaki.pl/ Przydatne materiały do matury 

 

Historia 
http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/historia/ Wiele ciekawych informacji 

dotyczących historii.  

http://maturzaki.pl/ Przydatne materiały do matury 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/ Artykuły, galerie, konkursy, 
rocznice. Portal dla tych, którzy 
kochają przeszłość 

http://www.historycy.org/ Forum historyczne 

http://www.muzhp.pl/ Serwis Muzeum historii Polski 

 

Matematyka 
http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/matematyka Niezbędnik matematyczny; 

scenariusze lekcji; metodyk 
radzi; testy, zagadki, gry, 
krzyżówki matematyczne. 

https://www.matemaks.pl/ Działy, programy 
matematyczne, materiały dla 
maturzystów. 

http://maturzaki.pl/ Przydatne materiały do matury 

http://matematyka.pisz.pl/ 3631 zadań z pełnymi 
rozwiązaniami 

http://poolicz.pl/kalkulator/  Rozwiązywanie zadań krok po 
kroku 

http://www.math.edu.pl/wzory-matematyczne/  Portal matematyczny 

 

Fizyka 
http://www.wiw.pl/fizyka/  Serwis poświęcony fizyce, a w nim: 

nowinki z dziedziny fizyki, słowniczek 
jednostek fizycznych, słowniczek 
praw i zasad fizycznych. 

http://maturzaki.pl/ Przydatne materiały do matury 

https://rozumiem-fizyke.yum.pl/ Pomoc w zrozumieniu teorii                        
i rozwiązywaniu zadań z fizyki 

http://www.fizyka.edu.pl/  Serwis fizyczny 

 

Informatyka 
http://www.oeiizk.edu.pl/  Obszerny dział poświęcony informatyce, 

http://www.ptable.com/?lang=pl
http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/historia/
http://www.historycy.org/
http://www.muzhp.pl/
http://poolicz.pl/kalkulator/
http://www.math.edu.pl/wzory-matematyczne/
http://www.wiw.pl/fizyka/
http://www.fizyka.edu.pl/
http://www.oeiizk.edu.pl/


a w szczególności administrowaniu 
pracowni komputerowych. 

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/ 
http://egzamin-informatyk.pl/ 

Strony poświęcone egzaminom 
zawodowym dla technika informatyka 

 

Języki obce 
http://www.depl.pl/ Słownik język niemiecki 

http://translate.google.pl/ Tłumacz Google 

http://pl.pons.eu/ Słownik online PONS 

http://pl.bab.la/ Słownik online w 28 językach 

http://www.filo.pl/ Nauka języka angielskiego                                 
i niemieckiego online 

http://maturzaki.pl/ Przydatne materiały do matury 

http://www.jezykangielski.org/  Darmowa pomoc językowa                               
z angielskiego 

 

Wiedza o społeczeństwie 
http://maturzaki.pl/ Przydatne materiały do matury 

http://www.wos.org.pl/matura_wos.html  Gotowe materiały dużo opracowanych 
tematów i arkuszy. 

http://www.wos.net.pl/ Omówienie zagadnień na maturę z WOS 

 

Geografia 
http://maturzaki.pl/ Przydatne materiały do matury 

http://www.cuda.natury.prv.pl/ Ilustrowane opisy najciekawszych 
zjawisk przyrodniczych na naszej 
planecie. 

http://www.geozone.pl/ Słownik geograficzny 

https://geografia.na6.pl/ Kompendium wiedzy z zakresu liceum 

http://www.geografia24.eu/index.php?str
ona=080_kalendarz_matura 

Kalendarz maturzysty 

 

http://www.depl.pl/
http://www.filo.pl/
http://www.jezykangielski.org/
http://www.cuda.natury.prv.pl/

