
Internetowe interesujące portale dla nauczycieli:  
http://www.kuratorium.olsztyn.pl/ - strona kuratorium 

http://www.oke.lomza.pl/ - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży. Wszystko o 

egzaminach: maturalnym, gimnazjalnym, zawodowym, standardach egzaminacyjnych. 

Arkusze egzaminacyjne. Informatory, biuletyny. Prezentacje. 

  

http://www.literka.pl - portal edukacyjny - materiały, artykuły, publikacje dla nauczycieli.  

http://www.profesor.pl - portal edukacyjny - materiały, artykuły, publikacje dla nauczycieli. 

http://www.interklasa.pl/ - strona zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli dotycząca edukacji 

w szkole. 

http://www.eduinfo.pl/ - akty prawne. Awans nauczyciela. Egzaminy. Publikacje 

czytelników. 

http://www.scholaris.pl/ - Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych  

http://www.oswiata.org.pl/ - serwis zawiera wiele informacji zarówno dla nauczycieli - awans 

zawodowy, jak i dla uczniów - egzaminy, świadectwa itp. 

http://www.zeszyt.pl/ - publikacje - przedmioty nauczania, scenariusze, konkursy, prezentacje 

multimedialne, kursy. Problemy wychowawcze, profilaktyka. Awans zawodowy.  

http://www.nauczyciel.pl - portal edukacyjny 

http://www.nauczyciel24.pl - świetne narzędzie do tworzenia testów online 

http://www.ortograffiti.pl/nauczyciel/ 

http://www.wiw.pl - serwis edukacyjny  

  

http://wikipedia.pl/ - encyklopedia internetowa  

http://encyklopedia.pwn.pl/ - encyklopedia internetowa 

  

Prawo oświatowe:  
http://bip.men.gov.pl/ 

http://www.men.gov.pl/ - Strona MENu zawierająca akty prawne, projekty, programy, 

podręczniki, doskonalenie nauczycieli.  

http://www.zce.szczecin.pl/ - Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne. 

 

  
Języki obce: 

 tłumacze internetowe i słowniki: 

http://pl.pons.eu/ 
http://pl.bab.la/ 
http://megaslownik.pl/home 
http://translate.google.pl/ 
http://www.translatica.pl/translatory/ 
http://www.depl.pl/ - język niemiecki 
http://www.ang.pl/ - język angielski  

 inne: 

http://www.oxford.pl/ - materiały do nauki języka angielskiego  
http://pl.pons.eu/ - portal językowy 
http://www.jezykiobce.pl/ - portal językowy  
http://www.filo.pl/ - portal językowy 
http://www.jezykangielski.org/ - portal językowy - język angielski 
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http://www.anglomaniacy.pl/ - portal językowy - język angielski 
http://www.uczsie.pl/ - portal językowy - język angielski 

  

  

J. polski: 
http://www.wsjp.pl - słownik 
http://sjp.pwn.pl/ - słownik 

http://www.interklasa.pl/ - wiele ciekawych informacji dotyczących j. polskiego. 

http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/polski/ - j. polski w pigułce,  krzyżówki, gry, testy. 

http://www.gacek.com.prv.pl/ - wiadomości na temat języka polskiego, poszczególnych epok, 

informacje o poetach, teksty utworów literackich itd. 

http://lektury.gazeta.pl/lektury/ - serwis "Skarby literatury polskiej" prezentuje wybór 

najbardziej znaczących dzieł literatury w formie elektronicznej. 

http://literat.ug.edu.pl/books.htm#books - Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej - 

prezentacja dzieł literatury polskiej w formie elektronicznej.  

http://staropolska.gimnazjum.com.pl/ - serwis edukacyjny poświęcony literaturze 

staropolskiej 

  

Historia: 
http://www.interklasa.pl/ - historia w pigułce 

http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/historia/ - wiele ciekawych informacji dotyczących 

historii.  

http://www.album-grunwaldzki.iq.pl/ -  serwis poświęcony Bitwie pod Grunwaldem. 

http://www.armianiemiecka.tpf.pl/ -strona opisująca niemiecką armię w latach 1914-1918. 

http://www.vaterland.pl/ - historia Państwa Niemieckiego w latach 1933-1945. Strona 

przedstawia powstanie i upadek III Rzeszy - wiele ciekawych informacji, biografie, opisy 

armii i sprzętu, marsze i pieśni żołnierskie, obszerna galeria. 

http://www.muzhp.pl/ - serwis Muzeum Historii Polski. 

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 

Muzeum zamkowe w Malborku 

Muzeum Powstania Warszawskiego 

http://muzeum-ak.krakow.pl/ - Muzeum Armii Krajowej w Krakowie 

http://www.muzeumwp.pl - Muzeum Wojska Polskiego 

http://www.auschwitz.org.pl/ - Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 

http://www.majdanek.pl/ - Państwowe Muzeum na Majdanku  

Poczet władców Polski i Rzeczypospolitej 

Polskie zamki  

Historycy 

Powstanie wielkopolskie 

11 listopada 1918 - Najnowsza historia Polski 1918-1989. Portal Historyczny PAP.  

Pamiętam. Katyń 1940 

13 grudnia 1981 

Encyklopedia Solidarności  

Instytut Pamięci Narodowej  

http://www.historycy.org/ - forum historyczne. 

  

WOS:  
http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/wos/ - na stronie można znaleźć informacje dotyczące: 

UE, prawa człowieka, prawa dziecka; artykuły, scenariusze lekcji, testy o UE i inne. 
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http://www.interklasa.pl/ - vademecum, prawa człowieka, prawa dziecka, sprawdziany, 

scenariusze lekcji i wiele innych. 

 

  

Biologia:  
http://www.biolog.pl/ - przyrodniczy serwis edukacyjny zawierający bazę artykułów, 

systematykę roślin, atlas roślin, testy itd. 

http://www.lonicera.hg.pl/ - aktualności botaniczne i wiadomości o ochronie przyrody, 

biblioteka przyrodnika 

http://www.wiw.pl/biologia/ - serwis poświęcony biologii. Genetyka, ewolucjonizm. 

Chemia:  
http://www.ptable.com/?lang=pl - układ okresowy pierwiastków. 
http://chemianet.w.interia.pl/ - chemia ogólna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna. 

http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/chemia/ - gotowe scenariusze lekcji. Lekcje OnLine. 

Vademecum chemii. Metodyk poleca. Tematy z chemii organicznej. Krzyżówki, gry testy.  

  

Geografia:  
http://www.geografia.com.pl/ - portal geograficzny, a w nim: forum dla geografów, tablice 

geograficzne oraz geologia, astronomia, kartografia, meteorologia i wiele innych. 

http://www.cuda.natury.prv.pl/ - bogato ilustrowane opisy najciekawszych zjawisk 

przyrodniczych na naszej planecie. 

http://www.wsp.krakow.pl/geo/parki.html - zbiór podstawowych informacji o Parkach 

Narodowych w Polsce i zdjęć. 

http://mapy.google.pl/ - mapy, plany miast. 

www.weltkarte.com - wszelkiego rodzaju mapy  

http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/geografia/ -  gotowe scenariusze lekcji. Vademecum 

geografii.  Krzyżówki, gry testy. 

http://www.interklasa.pl/meteo/ -  meteorologia 

http://www.interklasa.pl/chmury/ - atlas chmur 

  

Matematyka: 
http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/matematyka/ - niezbędnik matematyczny; scenariusze 

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

http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=matematyka&

page=subjectpage&item=-1  
http://poolicz.pl/kalkulator/ - kalkulator 
http://www.math.edu.pl/wzory-matematyczne/ - portal matematyczny (wzory, zadania, kalkulatory, 

słownik pojęć) 
http://matematyka.pisz.pl - przejrzysty poradnik matematyczny 

http://webdemo.visionobjects.com/equation.html?locale=default - możliwa zamiana pisma na 

symbole graficzne  
http://dzieci.wp.pl/ecid,39,eid,2404,title,Tabliczka-mnozenia,zabawa.html - dla dzieci :) 
  

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://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/fizyka/ - Scenariusze lekcji. Porady metodyka. 

Podstawa programowa dla gimnazjum. Lekcje online  

Fizyka i astronomia - zbiór informacji z dziedziny fizyki.  

http://www.fizyka.edu.pl/ - serwis fizyczny, a w nim: wzory, tabele, ciekawe prace, prawa 

fizyki, forum dla nauczycieli.  

http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=wos&page=subjectpage&item=-1
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=wos&page=subjectpage&item=-1
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=wos&page=subjectpage&item=-1
http://www.biolog.pl/
http://www.lonicera.hg.pl/
http://www.wiw.pl/biologia/
http://www.ptable.com/?lang=pl
http://chemianet.w.interia.pl/
http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/chemia/
http://www.geografia.com.pl/
http://www.cuda.natury.prv.pl/
http://www.wsp.krakow.pl/geo/parki.html
http://mapy.google.pl/
http://www.weltkarte.com/
http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/geografia/
http://www.interklasa.pl/meteo/
http://www.interklasa.pl/chmury/
http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/matematyka/
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=matematyka&page=subjectpage&item=-1
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=matematyka&page=subjectpage&item=-1
http://poolicz.pl/kalkulator/
http://www.math.edu.pl/wzory-matematyczne/
http://matematyka.pisz.pl/
http://webdemo.visionobjects.com/equation.html?locale=default
http://dzieci.wp.pl/ecid,39,eid,2404,title,Tabliczka-mnozenia,zabawa.html
http://www.wiw.pl/fizyka/
http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/fizyka/
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=fizyka&page=subjectpage&item=-1
http://www.fizyka.edu.pl/


  

Informatyka: 
http://www.oeiizk.edu.pl/ - obszerny dział poświęcony informatyce, a w szczególności 

administrowaniu pracowni komputerowych. 

  

Religia:  
http://www.katecheza.episkopat.pl/ - strona zawiera dokumenty dotyczące katechezy, pomoce 

katechetyczne, kalendarium katechetyczne, Instytucje, przydatne linki dla katechetów. 

http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/religia/ - w serwisie m.in.: podstawy programowe, 

scenariusze lekcji, artykuły.  

  

Awans: 
http://www.literka.pl/ - serwis poświęcony awansowi zawodowemu nauczycieli. Warto 

zerknąć, ponieważ zawiera pełną dokumentację do ściągnięcia, a także teksty ustaw i 

rozporządzeń. 

http://www.edukator.org.pl/ - interesujący portal edukacyjny, możliwość publikacji, programy 

do ściągnięcia, wiele istotnych linków. 

http://www.szkola.net/awans/ - serwis portalu Szkoła net. Materiały dydaktyczne, kursy, 

awans zawodowy. 

http://www.scholaris.pl/ - organizacja awansu zawodowego. Zmiany w systemie awansu. 

Konstruowanie planu rozwoju zawodowego. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego 

nauczyciela.  

http://publikacje.edu.pl/ - publikacje edukacyjne nauczycieli, m.in.: awans zawodowy - akty 

prawne, materiały pomocnicze, katalog WWW. 

http://www.nauczyciele.end.pl/ - internetowe publikacje nauczycieli, serwis zawiera 

informacje na temat m.in.: awans - aktualne rozporządzenia, awans - pytania i odpowiedzi. 

http://www.awans.szkola.pl/ - serwis umożliwia i ułatwia publikacje materiałów z pożytkiem 

dla pozostałych nauczycieli.  

http://www.szkola.net/awans/ - serwis dla nauczycieli, a w nim: publikacje, awans zawodowy, 

poradniki, ogłoszenia i inne. 

http://www.awans.net/index.html - portal poświęcony sprawom awansu zawodowego 

nauczycieli. W serwisie m.in.: Poradnik dla kandydatów na n-la dyplomowanego. Jak 

przygotować dokumentacje dla komisji? Porady na temat awansu. Forum dyskusyjne, jak też 

archiwum publikacji nauczycielskich. 

http://www.awans.oswiata.org.pl/ - Wszystko, co dotyczy awansu zawodowego nauczycieli. 

Kolejne stopnie awansu. Wsparcie ekspertów. Publikacje. Trudne pytania: procedura awansu, 

zmiany w systemie awansu.  
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