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CZASOPISMA 

 

http://www.miesiecznik.znak.com.pl/585/keder.html 

Czasopismo „Znak” służy do czytania artykułów i 

numerów tego miesięcznika od 1999 do roku 

bieżącego. 

http://www.edupress.pl/ 
Zbiór przydatnych dla nauczycieli polonistów 

czasopism dostępnych online. 

www.scholaris.pl 
Czasopismo oświatowe "Nowe w szkole” – 

numery aktualne i archiwalne. 

www.wychowawca.pl 

Miesięcznik nauczycieli i wychowawców 

katolickich. Numery archiwalne od września 2001 

r. Na stronie głównej znajduje się wyszukiwarka. 

www.vulcan.edu.pl/wds 
Czasopismo "Wszystko dla Szkoły" – dostęp do 

artykułów od 2000 r. 

http://www.ibl.waw.pl/index.php?strona=211 

Kwartalnik naukowy, poświęcony historii 

literatury polskiej oraz zagadnieniom z zakresu 

krytyki literackiej i teorii literatury - jest najwyżej 

cenionym i najstarszym czasopismem 

polonistycznym. 

http://www.topos.com.pl/topos/ 
Topos dwumiesięcznik literacki. Artykuły i 

utwory poetów dostępne online. 

http://akant.org/ Czasopismo „Akant”- Miesięcznik Literacki. 

http://dekadaliteracka.pl/ 

W czasopiśmie „Dekada” możliwe jest czytanie 

prozy, felietonów, poezji i recenzji oraz 

wszelakich nowości wydawniczych. 

http://www.zeszytyliterackie.pl/ 
Kwartalnik ZESZYTY LITERACKIE 

przedstawia sylwetki najwybitniejszych twórców 

XX wieku. 

http://www.przegladhumanistyczny.uw.edu.pl/ 

Pismo recenzowane o profilu 

interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. 

Adresowane przede wszystkim do środowiska 

naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej 

profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, 

studentów, inteligencji zainteresowanej 

problematyką humanistyczną. Artykuły do 

czytania online. 

http://odra.okis.pl/ 

Czasopismo „Odra” jest cenionym forum dyskusji 

dotyczących aktualnych tematów i problemów 

polskich 

i międzynarodowych; w dyskusjach tych w 

formie esejów, wywiadów, artykułów, 

prezentując swe poglądy najwybitniejsi polscy i 

zagraniczni badacze, pisarze, artyści. 

W katalogach „Odry” znajdują się wypowiedzi 
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programowe, artykuły, felietony. 

Http://witryna.czasopism.pl  

 

W Witrynie Czasopism przeglądać można między  

innymi: „Teksty Drugie”, „Dialog”, „Tygodnik  

Powszechny”, „Zeszyty Literackie”, „Twórczość 

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/  

 

„Konspekt” – pismo Akademii Pedagogicznej w  

Krakowie adresowane do środowisk 

akademickich i  

oświatowych 

http://www.nowaera.pl/6.html 
„Forum Humanistów”- Rozmowy i dyskusje 

literackie. 

http://www.nexto.pl/e-

prasa/_miedzy_nami_polonistami__czasopismo_dla_nauc

zycieli_szkol_podstawowych_i_gimnazjow_p2638.xml 

"Między nami polonistami" Czasopismo dla 

nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów - e-

wydanie. 

http://www.we.pl/index.php?s=polszczyzna 
„Nowa Polszczyzna”- czasopismo i wydawnictwa 

dla nauczycieli polonistów. 

http://www.pbw.lodz.pl/e-czasopisma.htm 
Wykaz niektórych czasopism pedagogicznych 

dostępnych w Internecie. 

http://dlibra.up.krakow.pl:8080/dlibra/dlibra/pubindex?diri

ds=6 

Lista publikacji czasopism pedagogicznych online 

dostępnych w tej bibliotece cyfrowej. 

http://poledyt.amu.edu.pl/index.php?option=com_content

&view=article&id=67:czasopisma-

naukowe&catid=44:dydaktyka-np&Itemid=64 

Spis adresów internetowych polskich czasopism 

fachowych z dziedziny literaturoznawstwa i 

dyscyplin pokrewnych oraz spis adresów kilku 

znaczących periodyków literackich. 

http://www.scholaris.pl/ 
Czasopismo oświatowe, zawiera numery 

archiwalne i bieżące. 

http://klubnauczyciela.stentor.pl/katalog/produkty/typpubli

kacji:zeszyty-szkolne-czasopismo-metodyczne 

Możliwość zakupu czasopisma „Zeszyty 

Szkolne” po wcześniejszym zapoznaniu się ze 

spisem treści, wstępem i fragmentem artykułu. 

http://pbpkonin.pl/index.php?option=com_content&view=

article&id=11&Itemid=10 

Baza tytułów czasopism dostępnych w Publicznej 

Bibliotece Pedagogicznej w Koninie (m.in. 

„Biblioteka w Szkole”, „Głos Nauczycielski”, 

„Nowa Polszczyzna”, Wszystko dla Szkoły”, 

„Wychowawca”, „Kognitywistyka i Media w 

Edukacji”). 

http://zeszytyliterackie.pl/ Oficjalna strona „Zeszytów Literackich”. 

http://katalog.czasopism.pl/index.php/Strona_g%C5%82%

C3%B3wna 

Możliwość zobaczenia spisu treści wybranych 

czasopism kulturalnych (np. „Etos”). 
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http://www.glos.pl/ Tematyka wychowawcza i oświatowa. 

http://sklep.ltn.lodz.pl/Prace_Polonistyczne-k15-0-3-

default.html 

Spisy treści oraz ewentualne streszczenia 

poszczególnych numerów „Prac Polonistycznych” 

dostępne w PDF. 

http://akant.org/ Oficjalna strona miesięcznika literackiego 

„Akant”. 

http://free.art.pl/akcent_pismo/ 
Oficjalna strona czasopisma „Akcent” 

(poświęcone literaturze pięknej, sztukom 

plastycznym i naukom humanistycznym). 

http://grupa-

neon.blogspot.com/search/label/miesi%C4%99cznik%20N

EON 

Dostępne numery czasopisma literackiego 

„Neon”. 

http://www.brulion.yoyo.pl/linki.php?idzdo=czasopisma 
Wykaz stron internetowych czasopism literackich 

(np. „sZAfa”, „Topos”). 

http://jezyk-polski.pl/ Oficjalna strona czasopisma „Język Polski”. 

http://dekadaliteracka.pl/ 
Możliwość czytania tekstów literackich, 

felietonów i innych. 

http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/szukaj_czasop.

asp 

Naukowe i fachowe polskie czasopisma 

elektroniczne. 

http://www.kwartjez.amu.edu.pl/ 
Oficjalna strona „Kwartalnika 

Językoznawczego”. 

http://www.dialog.waw.pl/index.php?cmd=showIssue 
 „Dialog” - pismo poświęcone dramaturgii 

współczesnej i sztukom widowiskowym. 

http://www.glos.pl/ 

 „Głos nauczycielski” - największy i najlepiej 

poinformowany tygodnik społeczno-oświatowym 

w Polsce. 

http://www.kulturapopularna.swps.edu.pl  „Kultura popularna” 

http://www.didaskalia.pl/  „Didaskalia” – gazeta teatralna 

http://www.ispan.pl/pt/index.htm  „Pamiętnik Teatralny” 

http://www.tkt.art.pl/Scena/index.php?option=com_conten

t&task=view&id=88 

 „Scena” - pismo poświęcone kulturze i edukacji 

teatralnej. 

http://www.teatr-pismo.pl/ 
 „Teatr” - najstarsze polskie pismo teatralne 

poświęcone teatrowi współczesnemu. 
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http://katalog.czasopism.pl/index.php/Nowe_Ksi%C4%85

%C5%BCki 

 „Nowe Książki” - najszerzej znane i najłatwiej 

dostępne czasopismo poświęcone nowościom 

wydawniczym. 

http://www.zeszytyliterackie.pl/  „Zeszyty Literackie” -  kwartalnik artystyczny. 

http://www.zeszytypoetyckie.pl/ 

 „Zeszyty Poetyckie” - Pismo literackie 

poświęcone w całości najnowszej poezji, 

skupione na prezentacji najciekawszych twórców, 

poszukujące nowych poetyk, wyczulone na 

językową ewolucję, prowadzące stały dział 

krytyki. Skupiające wokół siebie poetów oraz 

pracowników naukowych z kraju i zza granicy. 

http://tekstydrugie.pl/pl/ 

 „Teksty Drugie” - fachowe czasopismo 

poświęcone wiedzy o literaturze, skoncentrowane 

na zagadnieniach teorii i metodologii badań 

literackich, technikach interpretacyjnych oraz 

problemach krytyki. 

http://www.rynek-ksiazki.pl/magazyn_literacki_ksiazki/ 

 „Rynek Książki” - Miesięcznik poświęcony 

literaturze i rynkowi księgarskiemu, który z 

numeru na numer w coraz większym stopniu 

zajmuje się drugą z wymienionych domen. 

http://www.glos.pl/ 
Tygodnik społeczno-oświatowy ZNP porusza 

zagadnienia wychowania i oświaty w Polsce. 

 

BIBLIOTEKI i INNE STRONY ZAWIERAJĄCE TEKSTY LITERACKIE 

 

http://www.pbi.edu.pl/index.html 

PBI udostępnia: klasykę literatury polskiej, 

publikacje naukowe, publikacje przeznaczone dla 

osób niewidomych oraz archiwalia nieliterackie – 

rękopisy muzyczne. Jest to szeroka baza danych 

stale aktualizowana. 

http://kpbc.umk.pl/dlibra 

KPBC jest częścią ogólnopolskiej sieci bibliotek 

cyfrowych. Zawiera zasoby dydaktyczne, 

naukowe i literackie związane nie tylko z 

regionem, ale także z wymaganiami szkół i 

uczelni wyższych w województwie. Większość 

obiektów tu prezentowanych dostępna jest w 

formacie DjVu. 

http://www.polona.pl/pages/cbn.jsp?lang=pl 

Udostępnia w postaci cyfrowej najważniejsze 

wydania tekstów literackich i naukowych. 

Korzystanie jest bezpłatne i nie wymaga 

dodatkowego oprogramowania. Publikacji 

prezentowane są w formie stron html.  

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra 

WBC jest wspólną inicjatywą poznańskiego 

środowiska akademickiego. Udostępnia materiały 

z czterech typów zasobów: zasób edukacyjny 

(skrypty, podręczniki), zasób dziedzictwa 

kulturalnego, regionalna, muzykalia (nuty i 
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piśmiennictwo związane z muzyką). WBC 

wykorzystuje oprogramowanie Libra.  

http://mbc.malopolska.pl/dlibra?action=ChangeLanguage

Action&language=pl 

Gromadzi i udostępnia dziedzictwo kulturowe 

Małopolski(książki, czasopisma, dokumenty), 

zabytki kultury narodowej przechowywane w 

małopolskich bibliotekach oraz publikacje z 

kolekcji małopolskich twórców i instytucji.   

http://exlibris.biblioteka.prv.pl/ 

Zawiera zbiór literatury polskiej i obcej w formie             

e-booków. Dostęp do książek przez Indeks 

autorów, tytułowy, lektur. Do zarządzania i 

czytania zbiorów można poprać program 

Biblioteka w dziale Niezbędnik.  

Biblioteki cyfrowe w systemie dLibra http://dlibra.psnc.pl/ 

 Biblioteka Cyfrowa PIA http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra 

ARARIUM. Dominikańska Biblioteka Cyfrowa http://bc.dominikanie.pl/dlibra 

Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://pbc.gda.pl/dlibra 

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa  http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra 

e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra 

Biblioteka Cyfrowa UMCS http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra 

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa http://dlibra.up.krakow.pl:8080/dlibra/dlibra 

Federacja Bibliotek Cyfrowych  http://fbc.pionier.net.pl/owoc 

Akademicka Biblioteka Cyfrowa 
http://abc.krakow.pl/ 

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego 
http://www.bibliotekacyfrowa.pl 

Biblioteka Humanistyczna  
http://biblioteka.nowahumanistyka.pl/ 

Czytelnia Wirtualna KUL 
http://cw.kul.lublin.pl/ 

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa http://cybra.lodz.pl 

Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa http://sbc.wbp.kielce.pl/ 

DART-Europe  http://www.dart-europe.eu/About/info.php 

Europeana http://www.europeana.eu/portal/ 

EROMM http://www.eromm.org/ 

Polska Biblioteka Cyfrowa http://www.pbi.edu.pl/index.html 
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PORTALE I SERWISY EDUKACYJNE 

 

 

http://www.egzaminy.edu.pl/ 

Portal dotyczący egzaminów na wszystkich 

etapach edukacji (do gimnazjum, liceum i na 

studia) 

http://www.interklasa.pl/ 

Portal promujący zastosowanie technologii 

informacyjnej w edukacji szkolnej. Zawiera 

pomoce naukowe, zadania i przewodniki dla 

nauczycieli i uczniów. 

http://www.eduforum.pl/ 
Portal jest bazą danych o szkoleniach, 

egzaminach i ofertach pracy w całym kraju. 

http://literka.pl/ 
Portal zawiera materiały zawodowe dla 

nauczycieli. 

http://edukacyjny.net.pl/ 
Portal zawiera ciekawe artykuły i aktualne 

badania dotyczące edukacji. 

http://www.edukacyjnie.net.pl/ 

Portal edukacyjny dla nauczycieli; zawiera 

materiały, poradniki, scenariusze lekcji i inne 

ciekawe pomysły. 

http://www.edustrada.pl/ 

to portal informacyjny o szkołach, kursach, 

kierunkach studiów, zmianach w prawie 

oświatowym. Wszystko z czym związane jest 

szkolnictwo. 

http://www.edukacja.edux.pl/ 

Portal bezpłatnie publikujący nadsyłane 

publikacje edukacyjne nauczycieli rozmaitych 

szczebli kształcenia. 

http://szkola.net/ 

Portal edukacyjno-rozrywkowy dla uczniów i 

nauczycieli publikujący konspekty lekcji i prac 

przygotowane przez profesjonalnych nauczycieli 
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http://www.studiuj.pl/ 
Portal zawierający porady dla osób uczących się i 

zdających na uczelnie. Zawiera arkusze, 

przewodniki, wskazówki. 

http://www.edualert.pl/ Portal gromadzi informacje o szkolnych 

konkursach, nowościach, akcjach. 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/ Portal przydatny poloniście w konstruowaniu 

lekcji zawierających elementy sztuki i muzyki. 

http://www.edukator.pl/ 
Portal zawiera materiały do wszystkich 

przedmiotów wszystkich etapów edukacji 

szkolnej. 

http://www.medianauka.pl/ 

Portal gromadzi materiały oraz narzędzia 

edukacyjne, które z pewnością przydadzą w nauce 

uczniom jak i nauczycielom. 

http://educenter.pl/ 
Portal zawiera przegląd szkół i szkoleń 

dostępnych w kraju oraz dane kontaktowe. 

http://www.profesor.pl/ Publikacje naukowe nauczycieli. 

http://www.educarium.pl/ 
Portal dla nauczycieli i rodziców- zawiera 

projekty dla rozwoju dziecka, konspekty itp. 

http://www.fio.org.pl/ 
Federacja Inicjatyw Oświatowych 

http://www.fio.org.pl/
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http://www.liceum.pl/ 
Serwis adresowany do uczniów i nauczycieli 

liceów. 

Centralna Komisja Egzaminacyjna http://www.cke.edu.pl/ 

Portal Edukacyjny http://edu.info.pl/ 

Portal do nauki angielskiego http://www.angielski.edu.pl/ 

Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej http://www.edu.com.pl/ 

Interdyscyplinarne Centrum  Modelowania 

Matematycznego i Komputerowego 
http://www.icm.edu.pl 

Strona Prawa UJ http://forum.lex.edu.pl/ 

Harvard University http://www.harvard.edu/ 

Portal Edukacyjny Miasta Krakowa http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/ 

http://www.liceum.pl/
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Portal Edukacyjny UG https://pe.ug.edu.pl/ 

Interklasa: Polski portal Edukacyjny http://www.interklasa.pl/portal/index/strony 

Portal o Egzaminach Szkolnych http://www.egzaminy.edu.pl/ 

Darmowy Portal Edukacyjny http://www.zdamy.pl/ 

Forum Edukacyjne http://www.eduforum.pl/ 

Portal Edukacji Ekonomicznej http://www.nbportal.pl/pl/np 

Portal Wiedzy Dla Nauczycieli http://www.scholaris.pl/ 

Portal Edukacyjny http://literka.pl/ 

Portal Edukacyjny http://www.edux.pl/ 
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Serwis Edukacyjny http://www.profesor.pl/ 

Portal Społeczności Oświatowej http://www.oswiata.org.pl// 

 

SŁOWNIKI I ENCYKLOPEDIE ONLINE 

 

http://encyklopedia.pwn.pl/ 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji 

http://polszczyzna.pwn.pl/ 

Bezpłatny, obszerny słownik języka polskiego (ok. 

100 000 haseł i podhaseł z krótkimi definicjami) 

oraz najbardziej autorytatywny Wielki słownik 

ortograficzny, pozytywnie zaopiniowany przez 

Radę Języka Polskiego przy Prezydium PAN. 

Ponadto płatny dostęp do Uniwersalnego słownika 

języka polskiego. 

http://www.staropolska.pl/slownik/ 

"Słownik staropolski" jest integralną częścią 

serwisu Staropolska, toteż jego zakres i specyfika 

skorelowane są ściśle z korpusem utworów 

literackich zamieszczanych na naszych stronach. 

Oznacza to, że w pierwszym rzędzie uwzględniamy 

w nim słownictwo występujące w publikowanych 

tekstach, rezygnując jednocześnie z każdorazowego 

opatrywania ich objaśnieniami językowymi. 

Słownik posiada tymczasem charakter 

jednostronny, tzn. staropolsko-nowopolski. 

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

Polski Słownik Biograficzny (PSB) jest 

monumentalną historią Polski widzianą przez 

pryzmat indywidualnych losów ludzkich. Ukazuje 

się w Krakowie od roku 1935, z przerwą w latach 

okupacji hitlerowskiej i okresu stalinowskiego. 

Obecnie obejmuje 47 tomów (od litery A do S) o 

objętości od 480 do 830 stron każdy. Ogółem jest to 

ponad 31 tysięcy stron, zawierających ponad 26 

tysięcy życiorysów Polaków i obcokrajowców 

działających w Polsce, począwszy od Popiela i 

Piasta, Mieszka I i Bolesława Chrobrego, 

skończywszy na osobach zmarłych w r. 2000. 

W Polskim Słowniku Biograficznym znajdują się 

ułożone w porządku alfabetycznym życiorysy 

królów, książąt, polityków, wodzów, pisarzy, 

malarzy, rzeźbiarzy, architektów, ludzi teatru i 

http://www.profesor.pl/
http://www.oswiata.org.pl/
http://encyklopedia.pwn.pl/
http://polszczyzna.pwn.pl/
http://sjp.pwn.pl/
http://so.pwn.pl/
http://so.pwn.pl/
http://usjp.pwn.pl/
http://usjp.pwn.pl/
http://www.staropolska.pl/slownik/
http://www.staropolska.pl/
http://www.psb.pan.krakow.pl/
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filmu, uczonych, sportowców, duchownych i 

świętych, postaci pierwszoplanowych, mniej 

znanych, a czasem zupełnie zapomnianych.  

 

http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/SpXVIw/ 

Udostępniony tutaj pierwszy tom Słownika 

polszczyzny XVI wieku stanowi zapowiedź 

większej inicjatywy, która ma na celu publikację 

całego Słownika w wersji elektronicznej. W miarę 

możliwości i posiadanych środków finansowych 

udostępniane będą również pozostałe tomy, a 

cały Słownik otrzyma bardziej wygodną formę. 

Niniejsza wersja elektroniczna nie wymaga 

konkretnego typu komputera, procesora czy 

systemu operacyjnego. Jedynym wymaganiem jest 

dostępność przeglądarki internetowej oraz 

dodatkowego modułu obsługi formatu DjVu. 

Wersję tę można również pobrać w całości na swój 

komputer i używać bez dostępu do Internetu, 

stosując przeglądarkę internetową lub specjalne 

przeglądarki plików DjVu. 

 

http://www.slownik-online.pl/index.php/ 

Władysław Kopaliński 

Słownik wyrazów obcych i zwrotów 

obcojęzycznych 

pierwsze wydanie w Internecie. 

www.slownik-online.pl/ 
 Słownik wyrazów obcych Władysława 

Kopalińskiego 

marcinmilkowski.pl/Slowniki/Slownik-

ortograficzny.html 
 Słownik ortograficzny 

www.slownik-synonimow.eu/ 

Przyjazny darmowy słownik synonimów 

zawierający blisko pięć milionów haseł. Wiele 

specjalistycznych wyrazów i słów, prawidłowa 

pisownia i ortografia. 

www.korektor.net/slownik.html 

Nasz automat oparty o słownik programu Ispell 

sprawdzi, czy wpisane słowa znajdują się w jego 

słowniku. Jeżeli nie, to zaznaczy je na czerwono, a 

Ty najeżdżając na nie kursorem myszki zobaczysz 

sugestie. 

www.sjp.pwn.pl/ 
Ten słownik to rodzaj leksykonu z krótkimi 

definicjami, dużą liczba znaczeń i wyrazów 

pochodnych, które nie wymagają samodzielnych 

http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/SpXVIw/
http://www.slownik-online.pl/index.php/
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=allinurl%3A%20slownik&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.slownik-online.pl%2F&ei=9CyNT9JHxvGyBqu4-ckJ&usg=AFQjCNEnrJTfLCcR36ROwrz3iTq9WxhlbA
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=allinurl%3A%20slownik&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.slownik-online.pl%2F&ei=9CyNT9JHxvGyBqu4-ckJ&usg=AFQjCNEnrJTfLCcR36ROwrz3iTq9WxhlbA
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=allinurl%3A%20slownik&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fmarcinmilkowski.pl%2FSlowniki%2FSlownik-ortograficzny.html&ei=9CyNT9JHxvGyBqu4-ckJ&usg=AFQjCNHjJ1VlasAuNpLk3lRi6zeBVh3L7Q
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definicji. 

www.so.pwn.pl/ 

Słownik zawiera około 140 000 haseł – zarówno 

wyrazów polskich, jak i wyrazów obcych 

używanych w polszczyźnie. 

www.wsjp.pl/ 

Niniejszy słownik opracowany jest przez zespół 

językoznawców z całego kraju w ramach projektu  

koordynowanego przez Instytut Języka Polskiego 

PAN. 

 www.encyklopedia.pwn.pl/ 

Nowa internetowa encyklopedia PWN zawierająca 

122 000 haseł i 5 000 ilustracji ze stale 

aktualizowanej bazy encyklopedycznej. 

www.pl.wikipedia.org/ 
Encyklopedia powszechna, pisana i dedykowana 

przez wolontariuszy internatów w trybie on- line. 

www.encyklopedia.interia.pl/ 

Największa encyklopedia internetowa 

umożliwiająca przeszukiwanie bazy ponad 120 000 

haseł przy pomocy wyszukiwarki lub katalogu z 

pogrupowanymi tematycznie hasłami. 

www.portalwiedzy.onet.pl/encyklopedia.html 

Ogromna baza haseł encyklopedycznych, zdjęć, 

ilustracji, filmów, tabel i zestawień, aktualność 

haseł. 

www.edupedia.pl 

Encyklopedia internetowa, encyklopedia szkolna, 

słowniki on- line zawierająca darmową bazę 

wiedzy niezbędna dla uczniów, studentów i 

nauczycieli. 

www.stl.mlektury.pl 

Słownik terminów literackich on- line. Podstawowe 

hasła i definicje potrzebne do analizy lektur 

szkolnych. Podstawowe hasła dotyczące epiki, 

liryki i dramatu. 

Słownik języka polskiego – Wydawnictwo Naukowe 

PWN 
http://sjp.pwn.pl/ 

Wielki słownik ortograficzny Wydawnictwa Naukowego 

PWN 
http://so.pwn.pl/ 

Słownik języka polskiego http://www.sjp.pl/ 

http://www.wsjp.pl/
http://www.pl.wikipedia.org/
http://www.encyklopedia.interia.pl/
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Encyklopedia PWN http://encyklopedia.pwn.pl/ 

Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna http://www.encyklopedia.pl/ 

Encyklopedia Britannica online (ang.) http://www.britannica.com/ 

Słownik polsko-angielski i angielsko-polski online http://www.translate.pl/ 

Słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski online http://www.slownik-niemiecko-polski.pl/ 

Encyklopedia Internetowa Słowniki online (wiele 

różnych słowników) 
http://www.edupedia.pl/result 

Słownik Wyrazów Obcych PWN http://swo.pwn.pl/ 

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych 

Władysława Kopalińskiego 
http://www.slownik-online.pl/index.php 

Słownik francusko-polski i polsko-francski http://francuski.leksyka.pl/ 

Słownik Synonimów online http://www.slownik-synonimow.eu/ 

 

SERWISY POŚWIĘCONE POSZCZEGÓLNYM TWÓRCOM 

 

http://www.liczby_szymborskiej.republika.pl 

Portal poświęcony Wisławie Szymborskiej, 

zawierający biografię, galerię zdjęć, wybór 

wierszy. 

http://www.chmielewska.pl/ 

Strona poświęcona Joannie Chmielewskiej, 

zawierająca biografię, spis książek, galerię zdjęć, 

wywiady. 

http://www.twardowski.poezja.eu/ 
Portal poświęcony księdzu Janowi 

Twardowskiemu, zawierający biografię, 

bibliografię, wiersze, galerię, artykuły prasowe i 

http://www.liczby_szymborskiej.republika.pl/
http://www.chmielewska.pl/
http://www.twardowski.poezja.eu/
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inne informacje. 

http://kochanowski.nasz.info/ 
Portal poświęcony Janowi Kochanowskiemu, 

zawierający biografię oraz utwory. 

http://www.mikolajrej.pl/ 

Portal poświęcony Mikołajowi Rejowi, 

zawierający  m.in. biografię, bibliografię, dzieła, 

studia na temat Reja. 

http://www.sapkowski.pl/ 

Strona poświęcona Andrzejowi Sapkowskiemu, 

zawierająca m.in. książki, opowiadania, recenzje, 

wywiady. 

http://www.gombrowicz.pl/ 

Strona poświecona Witoldowi Gombrowiczowi, 

zawierająca biografię, twórczość, cytaty, 

streszczenia, wypracowania. 

http://solaris.lem.pl/ 

Strona poświęcona Stanisławowi Lemowi, 

zawierająca m.in. biografię, 

wywiady,galerię,.artykuły. 

http://pan.net/szymborska/poezje.htm Wiersze Wisławy Szymborskiej 

http://www.baczynski.art.pl/kkb/ Zawiera życiorys i przykłady wierszy 

http://stachuriada.pl/muzyka.html 
Zawiera biografię,twórczość autora (również w 

wykonaniu muzycznym), wybrane tomiki wierszy 

http://lipska.wydawnictwoliterackie.pl/bibliografia.php 

Zawiera informacje o autorce, zdjęcia z życia., 

wiersze poetki w wersji audio, audycje radiowe 

poświęcone  twórczości autorki, a także wywiady 

z Ewą  Lipską 

http://www.okularnicy.org.pl/pl/ 

Strona zawiera informację dotyczące życia i 

twórczości Autorki, a także wybrane teksty 

wierszy i piosenek 

http://www.annaszalapak.com/main.php?id=1&lang=pl 
Zawiera informacje o piosenkarce, a także 

przykładowe płyty 

http://www.culture.pl/baza-literatura-pelna-tresc/-

/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/henryk-

sienkiewicz 

Zawiera informacje dotyczące życia i twórczości 

Henryka Sienkiewicza 

http://kochanowski.nasz.info/
http://www.mikolajrej.pl/
http://www.sapkowski.pl/
http://www.gombrowicz.pl/
http://solaris.lem.pl/
http://pan.net/szymborska/poezje.htm
http://www.baczynski.art.pl/kkb/
http://stachuriada.pl/muzyka.html
http://lipska.wydawnictwoliterackie.pl/bibliografia.php
http://www.okularnicy.org.pl/pl/
http://www.annaszalapak.com/main.php?id=1〈=pl
http://www.culture.pl/baza-literatura-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/henryk-sienkiewicz
http://www.culture.pl/baza-literatura-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/henryk-sienkiewicz
http://www.culture.pl/baza-literatura-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/henryk-sienkiewicz
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http://literat.ug.edu.pl/mariakon/index.htm Zawiera życiorys i wybrane przykłady twórczości 

http://www.poezja.org/index.php?akcja=wierszeznanych&

ak=pokaz&kto=Pawlikowska-Jasnorzewska 
Zawiera wiersze poetki 

http://www.kaczmarski.art.pl/ 
Zawiera życiorys, twórczość i zdjęcia Jacka 

Kazmarskiego 

http://www.zbigniew-herbert.com/ 
Zawiera życiorys, a także analizy wierszy 

Zbigniewa Herberta 

www.mickiewicz.nasz.info 
Życiorys autora, zbiór jego dzieł, większość dzieł 

dostępnych online. 

www.sienkiewicz.ovh.org 
Biografia twórcy, większość dzieł dostępna online 

w całości. 

www.literat.ug.edu.pl/jswiersz/index.htm 

Większość wierszy i dramatów Słowackiego 

dostępna online ,biogram twórcy ( również w 

języku angielskim). 

www.norwid.poezja.eu/index.php 
Dorobek, biografia, część tekstów dostępna 

online. 

www.milosz.pl 

Aktualności, galeria, dzieła zebrane, księgarnia, 

kalendarium, wywiady z poetą, recenzje i 

opracowania dzieł. 

www.liczby_szymborskiej.republika.pl 
Życiorys, fotografie noblistki, wybrane utwory 

dostępne online, bibliografia. 

www.solaris.lem.pl 

Biografia, artykuły, wywiady, biblioteczka, 

adaptacje jego dzieł, prace i recenzje poświęcone 

jego twórczości. 

www.literat.ug.edu.pl/zeromski/indem.htm 
Biogram oraz najważniejsze opowiadania i treści 

publicystyczne autora. 

www.kochanowski.nasz.info 
Życiorys oraz najbardziej znane utwory poety 

dostępne w wersji online. 

www.literat.ug.edu.pl/autors/prus.htm 

Biogram w języku polskim i angielskim oraz 

wersje internetowe najbardziej znanych dzieł 

twórcy. 

http://literat.ug.edu.pl/mariakon/index.htm
http://www.poezja.org/index.php?akcja=wierszeznanych&ak=pokaz&kto=Pawlikowska-Jasnorzewska
http://www.poezja.org/index.php?akcja=wierszeznanych&ak=pokaz&kto=Pawlikowska-Jasnorzewska
http://www.kaczmarski.art.pl/
http://www.zbigniew-herbert.com/
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www.literat.ug.edu.pl/autors/orzeszk.htm 
Biografia autorki, niektóre z dzieł dostępne 

online. 

www.rozewicz.klp.pl Zycie i twórczość, materiały pomocnicze. 

www.mikolajrej.pl 

Biografia, bibliografia, dzieła, studia, konferencje, 

odsyłacze do stron www związanych z postacią i 

twórczością Mikołaja Reja. 

www.bialoszewski.klp.pl 
Życie i twórczość autora, opracowania, materiały 

pomocnicze. 

KULTURA I SZTUKA  

www.sztuka.net 

SZTUKA.NET –Polski serwis o sztuce 

(aktualności, wystawy, architektura, wzornictwo, 

rzeźba, portfolio, historia, galerie, muzea, książki, 

baza foto) 

www.sztuka.pl    

Sztuka.pl –SZTUKA W PEŁNYM WYMIARZE 

(czytelnie, wydarzenia, galerie i antykwariaty, 

rynek sztuki) 

www.blaga.pl  

Blaga.pl –Wszystko o sztuce (wielcy artyści, 

opera, rodzaje gatunków muzycznych, teatr, film, 

taniec, kierunki artystyczne, historia malarstwa, 

zespoły, literatura, ciekawostki o sztuce, 

pisarstwo…) 

www.artstore.pl  

ARTSTORE.PL –Sztuka (architektura, artyści, 

ciekawostki, czasopisma, dekoracje, design, 

historia sztuki, inspiracje, książki, malarstwo…) 

www.csw.art.pl/index.php 

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 

ZAMEK UJAZDOWSKI (kolekcje CSW, 

programy, edukacja, publikacje, dokumenty, 

archiwum) 

www.subiektywnalinia.pl  

Subiektywna Linia Autobusowa to projekt, w 

którym dawni pracownicy Stoczni Gdańskiej 

oprowadzają po swoim miejscu pracy, jego 

gospodarczej, politycznej a przede wszystkim 

osobistej, subiektywnej historii. 

www.info.galerie.art.pl   
Serwis informacyjny o galeriach sztuki 

współczesnej w Polsce 

www.sredniowiecze.klp.pl/ser-207.html 
Sztuka średniowiecza –sztuka romańska i gotycka 

 

http://www.sztuka.net/
http://www.sztuka.pl/
http://www.blaga.pl/
http://www.artstore.pl/
http://csw.art.pl/index.php
http://www.subiektywnalinia.pl/
http://www.info.galerie.art.pl/
http://sredniowiecze.klp.pl/ser-207.html


Wykaz stron internetowych przydatnych w pracy współczesnego polonisty 

przygotowany przez studentów II roku filologii polskiej w ramach ćwiczeń z Technologii 

informacyjnej w roku akademickim 2011/2012. 
 

Technologia informacyjna 
Aleksandra Dziak 
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL 
 

www.historiasztuki.com.pl/index.html WORLDMUSEUM –witryna sztuk pięknych 

www.culture.pl  Film, teatr, sztuki wizualne, literatura, muzyka 

www.auro.org.pl/ 
Sztuka nowoczesna, nowożytna, prehistoryczna, 

średniowiecz, starożytna, współczesna 

www.renesans.klp.pl/ser-392.html Sztuka renesansu 

www.historia.net.pl/index.html 

HISTORIA OD DO – starożytność, 

średniowiecze, renesans, oświecenie, wiek XIX w 

Europie, wiek XX 

www.barok.klp.pl/ser-423.html  Sztuka baroku 

www.oswiecenie.klp.pl/ser-455.html Sztuka oświecenia 

www.oswiecenie-historia.bloog.pl/ W kręgu oświecenia 

www.romantyzm.klp.pl/ser-503.html Sztuka romantyzmu 

www.pozytywizm.klp.pl/ser-566.html  Sztuka pozytywizmu 

www.mloda-polska.klp.pl/ser-640.html Sztuka modernizmu 

www.ultramaryna.pl/mkk/ Masowa Konsumpcja Kultury Masowej 

www.kulturka1990matfiz.wordpress.com/2008/10/21/kult

ura-masowa-co-to-takiego/ 
Czym jest kultura masowa? 

www.e-kultura.net.pl/ Portal o kulturze 

 

 

http://www.historiasztuki.com.pl/index.html
http://www.culture.pl/
http://www.auro.org.pl/
http://www.renesans.klp.pl/ser-392.html
http://www.historia.net.pl/index.html
http://www.barok.klp.pl/ser-423.html
http://oswiecenie.klp.pl/ser-455.html
http://oswiecenie-historia.bloog.pl/
http://romantyzm.klp.pl/ser-503.html
http://www.pozytywizm.klp.pl/ser-566.html
http://www.mloda-polska.klp.pl/ser-640.html
http://www.ultramaryna.pl/mkk/
http://www.kulturka1990matfiz.wordpress.com/2008/10/21/kultura-masowa-co-to-takiego/
http://www.kulturka1990matfiz.wordpress.com/2008/10/21/kultura-masowa-co-to-takiego/
http://www.e-kultura.net.pl/

