
 

PRZEWODNIK NETOGRAFICZNY DLA POLONISTÓW 

Portale i serwisy zawierające materiały dla polonistów 

Baza Polonisty  

https://bazapolonisty.wordpress.com/ Strona jest skierowana głównie do nauczycieli języka 

polskiego 

Język polski  

https://język-polski.pl/ serwis dedykowany polonistom wszystkich etapów nauczania 

Klub Nauczyciela Uczę.pl  

https://ucze.pl/, zawierający materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego wszystkich 

typów szkół 

Lektury gov pl  

https://lektury.gov.pl/ portal obok tekstów lektur zawiera bazę projektów szkolnych 

Literka.pl  

https://www.literka.pl/ portal dla nauczycieli zawiera scenariusze lekcji 

Mądre Książki  

http://madreksiazki.org/ niekomercyjny serwis poświęcony literaturze popularnonaukowej, 

tworzony przez naukowców i pasjonatów popularyzacji nauki. 

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego  

https://www.olijp.pl/ (strona oficjalna) 

Ortografka 

http://www.ortografka.pl/ serwis edukacyjny dedykowany uczniom, nauczycielom i rodzicom. 

Polski na 5  

https://www.polskina5.pl/ zawiera profesjonalnie omówione, obowiązkowe lektury szkolne. 

Może służyć jako vademecum maturzysty, przygotowującego się do matury pisemnej i ustnej.  

Portal nauczycieli języka polskiego 

https://polonista.wombb.edu.pl/ 

Portal polonisty  

https://polonista.wombb.edu.pl/ portal Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM 

w Bielsku Białej 

Pracownia Polonisty  

https://pracowniapolonisty.pl/ platforma edukacyjna dla nauczycieli każdego etapu nauczania, 

zawiera narzędzia do zaplanowania, przeprowadzenia  

i ewaluacji lekcji języka polskiego  
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Rada Języka Polskiego  

http://www.rjp.pan.pl/ 

Profesor.pl  

https://www.profesor.pl/ serwis edukacyjny zawierający materiały dla nauczycieli - konspekty, 

scenariusze, programy nauczania sprawdziany, testy. 

Serwis dla nauczyciela języka polskiego  

https://nauczyciel.język-polski.pl/ zawiera scenariusze lekcji, imprez, informacje o metodach 

nauczania 

Platforma „Szkolnictwo”  

https://www.szkolnictwo.pl/ zawiera szereg lekcji i testów umożliwiających zdobywanie wiedzy 

z wielu dziedzin wiedzy, w tym z zakresu języka polskiego  

Dyktanda.net Zabawa z Ortografią  

https://www.dyktanda.net/ doskonały sposób nauki połączony z zabawą. 

Strony prowadzone dla polonistów i przez polonistów  

Belferka w sieci 

http://belferkawsieci.blogspot.com/search/label/j%C4%99zyk%20polski Blog prowadzony przez 

nauczycielkę języka posliego i niemieckiego – Magdalenę Górę.  

Być nauczycielem...  

https://bycnauczycielem.blogspot.com/  Blog Anny Konarzewskiej - nauczycielki języka 

polskiego, liderki Kreatywnej Pedagogiki, autorki książki "Być (nie)zwykłym wychowawcą". 

Edukacja z pasją 

http://www.edukacjazpasja.pl/skad-czerpac-pomysly-na-lekcje-polskiego/ Samanta 

Dryja-Zabielska dzieli się pomysłami na lekcje polskiego by inspirować, odkrywać, zabierać 

uczniów w fascynującą podróż po świecie literatury i języka polskiego.  

Język polski 

https://język-polski.pl/ wortal z materiałami z języka polskiego – z klarownym podziałem na 

tematykę wiedzy oraz umiejętności, a także poziom osób korzystających.  

Lekcje polskiego 

http://lekcjepolskiego.pl/c/ blog prowadzony przez nauczycielkę – Karolinę Jędrych dla 

wszystkich zainteresowanych tym, czego i jak można uczyć na języku polskim w szkole 

podstawowej.  

(Nie tylko) rysunkowy język polski 

https://irmina-zarska.blogspot.com/ autorka - Irmina Żarska jest nauczycielem języka polskiego i 

koordynatorem do spraw wdrażania nowoczesnego systemu edukacji w Prywatnej Szkole 

Podstawowej im. T. Halika w Redzie. 

(Nie)przeciętne lekcje 

https://nieprzecietnelekcje.blogspot.com/ Autorka pracuje w szkole salezjańskiej, jest 

wykładowcą języka migowego. Absolwentka Akademii Sketchnotingu Agaty Jakuszko. Od 

stycznia 2020 członek grupy Superbelfrzy RP. 

http://www.rjp.pan.pl/
https://www.profesor.pl/
https://nauczyciel.język-polski.pl/
https://www.szkolnictwo.pl/
https://www.dyktanda.net/
http://belferkawsieci.blogspot.com/search/label/j%C4%99zyk%20polski
https://bycnauczycielem.blogspot.com/
http://www.edukacjazpasja.pl/skad-czerpac-pomysly-na-lekcje-polskiego/
https://język-polski.pl/
http://lekcjepolskiego.pl/c/
https://irmina-zarska.blogspot.com/
https://nieprzecietnelekcje.blogspot.com/


Oswajamy lektury 

https://oswajamylektury.blogspot.com/ Autorka pracuje w szkole salezjańskiej, jest wykładowcą 

języka migowego. Absolwentka Akademii Sketchnotingu Agaty Jakuszko. Od stycznia 2020 

członek grupy Superbelfrzy RP. 

Pani Z Klasą 

https://panizklasa.wordpress.com/ Strona Olgi Woźniak, z zawodu dziennikarki  

popularyzującej naukę, z wykształcenia polonistki i psychologa. Uczy języka polskiego.  

622 pomysły na lekcje języka polskiego 

https://622pomysly.wordpress.com/ blog prowadzony przez Natalię Bielawską, polonistkę 

w Bednarskiej Szkole Podstawowej - Terytorium Raszyńska, ambasadorkę Wiosny Edukacji. 

Szóstka z polskiego 

http://mediana28.blogspot.com/2013/06/lektury-szkoy-podstawowej-klasy-iv-vi.html dla tych, 

którzy niespecjalnie kochają lekcje polskiego 

Takie tam po polsku 

http://uczycielnica.blogspot.com/ blog prowadzony przez Joannę Waszkowską, nauczycielkę 

języka polskiego w szkole podstawowej. Służy zbieraniu pomysłów i realizacji projektów 

związanych z nauczaniem języka polskiego połączonych z kształtowaniem umiejętności 

cyfrowych (mapy myśli, komiksy internetowe itp.) 

Wikidot Anny Czyżyckiej 

http://aczyzycka.wikidot.com/ Gromadzi materiały z zakresu szkoły podstawowej dotyczące 

zarówno dydaktyki literatury, jak i języka polskiego, a także wiele materiałów dodatkowych. 

Zakręcony belfer 

https://zakreconybelfer.pl/ Strona prowadzona przez Asię Krzemińską nauczycielkę języka 

polskiego, terapeutkę z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej 

Zapiski polonistki 

https://zapiskipolonistki.blogspot.com/ Blog poświęcony nauczaniu języka polskiego, 

prowadzony przez polonistkę Radosławę Górską. 

Zeszyty Nauczyciela Polonisty 

https://zeszytynauczycielapolonisty.blogspot.com/ Blog prowadzony przez Koło Dydaktyków 

Polonistów KUL. Zawiera scenariusze lekcyjne oraz inne materiały z zakresu nauczania języka 

polskiego. 

Wybrane słowniki i encyklopedie 

Dobry słownik.pl  

https://dobryslownik.pl/slowo/darmowy/7978/ pierwszy internetowy słownik poprawnej 

polszczyzny 

Frazologia.pl  

https://www.frazeologia.pl/Udostępnia portal udostępniający zawartość drugiego wydania 

"Wielkiego słownika frazeologicznego języka polskiego (Świat Książki, wyd. 2003, 2004, 2005, 

2007 r.") 
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Internetowy Polski Słownik Biograficzny  

https://www.ipsb.nina.gov.pl/Home 

Poetyka  

http://www.poetyka.gimnazjum.com.pl/index.php 

Polski Słownik Bigraficzny  

http://www.psb.pan.krakow.pl/index.php/pl/ 

Słownik języka polskiego  

https://sjp.pwn.pl 

Słownik SJP.PL  

https://sjp.pl/ Słownik języka polskiego, ortograficzny, wyrazów obcych i słownik do gier 

w jednym. 

Słownik języka polskiego. Wikisłownik  

https://pl.wiktionary.org/wiki/Kategoria:polski_(indeks) 

Słownik języka polskiego w serwisie Edupedia 

http://www.edupedia.pl/map/dictionary/id/1_slownik_jezyka_polskiego.html/ 

Słownik synonimów  

https://slownik-synonimow.eu/ 

Wielki słownik języka polskiego  

https://www.wsjp.pl/ 

Polszczyzna.pl  

https://polszczyzna.pl/ Internetowa poradnia języka polskiego  

Wikipedia  

https://pl.wikipedia.org/ 

Encyklopedia PWN  

https://encyklopedia.pwn.pl/ 

Encyklopedia Internetowa  

http://www.edupedia.pl/ 

Encyklopedia Britannica  

https://www.britannica.com/ 

DICTA  

https://www.jezuici.krakow.pl/bibl/dicta.htm zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń 

Bazy bibliograficzne i biblioteczne  

Bibliografie książek polskich (Bazy BN)  

http://mak.bn.org.pl/w11.htm 

Bibliografie czasopism polskich (Bazy BN)  

http://mak.bn.org.pl/w12.htm 

Bibliografia poloników zagranicznych (Bazy BN)  

http://mak.bn.org.pl/w13.htm 
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Bibliografia artykułów z czasopism polskich (Bazy BN)  

http://mak.bn.org.pl/w14.htm 

Bibliografia BAR: Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX 

wieku  

http://www.bar.ibl.waw.pl/  

Zbiory specjalne (Bazy BN)  

http://mak.bn.org.pl/w4.htm 

Polska Bibliografia Literacka  

http://pbl.ibl.poznan.pl/index.php 

Bibliografia staropolska  

http://staropolska.pl/bibliografia/index.html 

Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera  

https://www.estreicher.uj.edu.pl/home/ 

Tradycja biblijna w literaturze polskiej (oprac. Grzegorz Kramarek) 

http://www.kul.eu/files/324/bibliografia/tblp.pdf 

FIDKAR - multiwyszukiwarka baz bibliografycznych  

http://mak.bn.org.pl/fidkar/ 

KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich  

http://karo.umk.pl/Karo/ 

NUKat - Katalog Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych 

http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat 

Katalogi bibliotek i archiwów 

Biblioteka Narodowa w Warszawie  

https://www.bn.org.pl/ 

Biblioteka Jagiellońska - katalog główny  

https://bj.uj.edu.pl/start 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  

https://bg.up.krakow.pl/ 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego  

https://www.bg.ug.edu.pl/ 

Biblioteka Kórnicka PAN  

http://www.bkpan.poznan.pl/katalogi/index.html 

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie  

http://149.156.51.45/ 

Biblioteka Uniwersytecka KUL  

http://www.bu.kul.pl/ 

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu  

http://lib.amu.edu.pl/ 
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Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu  

https://www.bu.umk.pl/home 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie  

https://www.buw.uw.edu.pl/ 

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu  

https://www.bu.uni.wroc.pl/ 

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu  

https://ossolineum.pl/ 

Biblioteka XX. Czartoryskich w Krakowie 

http://www.muzeum-czartoryskich.krakow.pl/pl/o-bibliotece.html 

Archiwa w Polsce (NDAP)  

https://www.archiwa.gov.pl/pl/ 

Biblioteka Watykańska  

https://digi.vatlib.it/ 

Europeana  

https://www.europeana.eu/pl  

The British Library  

https://www.bl.uk/# 

The Library of Congress  

https://www.loc.gov/ 

Biblioteki, repozytoria i muzea cyfrowe 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA  

http://dlibra.karta.org.pl/dlibra 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji  

http://bc.ore.edu.pl/dlibra 

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego  

http://bc.upjp2.edu.pl/dlibra 

Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

http://bc.zcdn.edu.pl:8080/dlibra 

Biblioteka Kolekcji Prywatnych  

http://www.bikop.eu/dlibra 

Biblioteka Otwartej Nauki  

https://bon.edu.pl/ 

Centralna Baza Judaików  

http://judaika.polin.pl/dmuseion 

Centralna Biblioteka Judaistyczna  

https://cbj.jhi.pl/about/ 

Chełmska Biblioteka Cyfrowa  

http://cyfrowa.bpchelm.pl/dlibra 
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Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA  

https://polona.pl/ 

Cyfrowe Archiwum KK NSZZ Solidarność  

http://solidarnosc.org.pl:8080/dlibra 

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej  

http://dlibra.karta.org.pl/catl/dlibra 

Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe  

http://www.kultura.malopolska.pl/search?from=clearsearch 

Cyfrowe Muzeum Narodowe  

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  

https://dbc.wroc.pl/dlibra/collectiondescription/1 

e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego  

https://crispa.uw.edu.pl/ 

e-kolekcja Czasopism Polskich  

http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/CKCP.html 

Federacja Bibliotek Cyfrowych  

https://fbc.pionier.net.pl/ 

Fototeka  

http://fototeka.fn.org.pl/pl.html 

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa  

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra 

Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES  

https://fbc.pionier.net.pl/ 

Narodowe Archiwum Cyfrowe  

https://www.nac.gov.pl/  

Ninateka  

https://ninateka.pl/  

Otwarte zasoby  

https://otwartezasoby.pl/  

Otwórz książkę  

http://otworzksiazke.pl/ 

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa  

http://pbc.up.krakow.pl/dlibra 

Podlaska Biblioteka Cyfrowa  

http://pbc.biaman.pl/dlibra 

Polonijna Biblioteka Cyfrowa  

http://pbc.uw.edu.pl/ 

Prasa w Internecie  

http://www.bilp.uw.edu.pl/prasa/ cyfrowa wersja czasopism „Tygodnik Ilustrowany” i „Chimera” 
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Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej 

https://polona.pl/collections/institutions/1/archiwum-agnieszki-osieckiej,NDg0MzY4ODQ1MTcx

OTY5NDg3Mg/?sort=score%20descych  

Repozytorium Cyfrowe Poloników  

http://www.repcyfr.pl/dlibra  

Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii eRIKA  

https://repozytorium.ka.edu.pl/  

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego  

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/  

Sratopolska on-line  

http://www.staropolska.pl/  

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej  

https://literat.ug.edu.pl/books.htm  

Wirtualne Muzea Małopolski  

http://muzea.malopolska.pl/  

Wolne Lektury  

https://wolnelektury.pl/  

Wypędzeni 1939  

http://wypedzeni1939.locloudhosting.net/  

Zapisy Terroru – Repozytorium Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami 

https://zapisyterroru.pl/dlibra 

Czasopisma dla polonistów 

Dekada Literacka  

http://dekadaliteracka.pl/ 

Dialog  

http://www.dialog-pismo.pl/ 

Język Polski  

https://jezyk-polski.pl/pl/o-czasopismie/ 

Konspekt  

http://www.konspekt.up.krakow.pl/category/aktualnosci/ 

Nowe Książki  

http://katalog.czasopism.pl/index.php/Nowe_Ksi%C4%85%C5%BCki 

Nowe Pismo  

http://www.nowepismo.pl/ 

Odra http://www.odra.net.pl/ 

Ogrody Nauk i Sztuk  

https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/index 

Pamiętnik Literacki  

http://pamietnik-literacki.pl/pl/ 
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http://www.konspekt.up.krakow.pl/category/aktualnosci/
http://katalog.czasopism.pl/index.php/Nowe_Ksi%C4%85%C5%BCki
http://www.nowepismo.pl/
http://www.odra.net.pl/
https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/index
http://pamietnik-literacki.pl/pl/


Polonica  

https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica 

Polonistyka  

https://www.czasopismopolonistyka.pl/  

Poradnik Językowy  

http://www.tkj.uw.edu.pl/porjez/poradnik_jezykowy.html 

Postscriptum Polonistyczne  

http://www.postscriptum.us.edu.pl/pl/numer-biezacy-2/ 

Przegląd Humanistyczny  

https://przegladhumanistyczny.pl/resources/html/cms/MAINPAGE 

Scena. Kwartalnik Kultury i Edukacji Teatralnej  

http://scena.tkt.art.pl/ 

Scholaris  

http://www.scholaris.pl/ 

Teatr  

http://www.teatr-pismo.pl/ 

Teksty Drugie  

http://tekstydrugie.pl/pl/ 

Zeszyty Literackie  

https://www.zeszytyliterackie.pl/w-zeszytach/ 

Baza czasopism humanistycznych  

http://www.bazhum.muzhp.pl/ 

Czytelnia Czasopism PAN  

http://journals.pan.pl/dlibra  

Kultura i sztuka 

ArtStore  

http://artstore.pl/  

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski  

https://u-jazdowski.pl/ 

Culture.pl 

https://culture.pl/pl 

Dziennik Teatralny  

http://www.dziennikteatralny.pl/ 

Galeria Art  

http://galeriaart.pl/pl 

Głos Kultury  

https://www.gloskultury.pl/ 

Kultura Dostępna  

https://kulturadostepna.pl/ 
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Kultura wokół nas  

http://kulturawokolnas.pl/ 

Legalna Kultura  

https://www.legalnakultura.pl/pl 

Nagroda NIKE  

http://nike.org.pl/strona.php?p=19 

O.pl Polski Portal Kultury  

http://o.pl/ 

Onet Kultura  

https://kultura.onet.pl/ 

Platforma Kultury NCK  

https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/platforma-kultury 

Rynek i Sztuka  

https://rynekisztuka.pl/ 

Teatr Wielki  

https://teatrwielki.pl/ 

W tonacji kultury  

http://wtonacjikultury.pl/ 

 

Wybór i opracowanie:  

Cecylia Radzewicz 

Biblioteka Pedagogiczna 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 
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