
WOLNY DOSTĘP, BIBLIOTEKI CYFROWE 

https://wolnelektury.pl/ 

Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów,  

w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. 

Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej 

aplikacji (smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska. 

 

https://lektury.gov.pl/ 

Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne 

online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

 

https://polona.pl/ 

Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane 

zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe. 

 

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

Zbiory polskich instytucji kultur on-line. Baza liczy ponad 6,7 miliona obiektów. Od roku 

2002 budują narodowy zasób cyfrowy, wiele materiałów z tego zasobu udostępniają w sposób 

otwarty. Wzbogacają polską domenę publiczną, wdrażają międzynarodowe standardy w tym 

także wolne licencje. Wprowadziły swoje kolekcje do wspólnego repozytorium europejskiego 

„Europeana”. 
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https://pl.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:Strona_g%C5%82%C3%B3wna 

Projekt siostrzany Wikipedii, który ma na celu rozpowszechnianie darmowych materiałów 

edukacyjnych, m.in. podręczniki szkolne, poradniki, instrukcje obsługi itp. 

 

OFERTY KSIĘGARŃ 

https://www.legimi.pl/czas-na-

czytanie/?fbclid=IwAR1T80HnGwJFP05MU7p7xS4LywmpuGbXFCOlJPEHWoAd

mesUyc09cRtznyQ 

LEGIMI to usługa oferująca dostęp do tysięcy ebooków w ramach abonamentu, zarówno na 

smartfonach, jak i czytnikach. Z uwagi na zamknięcie szkół serwis przygotował 20 tytułów 

dedykowanych uczniom w różnym wieku. Każdy może wybrać jedną darmową książkę. 

Wystarczy wpisać na stronie Legimi kod czytamy, a następnie zarejestrować się w serwisie 

Legimi i pobrać aplikację. Po zalogowaniu w niej lektura znajdować się będzie na wirtualnej 

półce. Kod wykorzystać można do 31 marca, ale książka będzie przypisana do konta bez 

ograniczeń czasowych. 

 

https://www.empik.com/czas-w-domu 

EMPIK przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków i audiobooków 

dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i iPhone’a. Jak skorzystać z 

promocji? 

1. Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres e-mail, na który zostanie 

przesłany kod. 

2. Otrzymany kod wprowadź na stronie: https://www.empik.com/premium/kupon 

3. Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam konto) na empik.com. 

4. Aktywuj usługę Empik Premium. 

5. Pobierz aplikację Empik Go na smartfona i zaloguj się. 

Nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej i po zakończeniu okresu promocyjnego 

użytkownik nie zostanie obciążony opłatami. 
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https://woblink.com/ 

WOBLINK to platforma z e-bookami i czytnikami. W swojej ofercie mają ponad 20 000 

e-booków polskich wydawnictw oraz najpopularniejsze na świecie czytniki. Organizują 

konkursy, w których warto wziąć udział. 

http://www.publio.pl/index.html 

PUBLIO to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za darmo. Jednak są to 

głównie lektury należące do domeny publicznej i poradniki. 

 

 

https://virtualo.pl/ebooki/ 

VIRTUALO to księgarnia z ebookami i audiobookami. W swojej ofercie ma ponad 40 000 

książek od ponad 500 wydawców. 

 

 

https://sqnstore.pl/ i https://www.labotiga.pl/ 

Wydawnictwo SQN przez 14 dni będzie oferowało jeden ebook dziennie za złotówkę. 

PLATFORMA DO SAMODZIELNEJ NAUKI 

https://pl.khanacademy.org/ 

Strona umożliwiająca naukę i zabawę w kilkunastu językach. Jest możliwy wybór języka, 

przedmiotu (np. matematyki w klasie 4, języka obcego), trudności zadań oraz kontroli 

postępów dziecka przez zalogowanego rodzica. 
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