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JESTEM CYBERGENIUSZEM

poradnik dla nauczycieli

jak wykorzystywać kompetencje cyfrowe w nauczaniu przedmiotowym

Grzegorz Idziak, Małgorzata Rabenda

Publikacja wydana została w ramach projektu pn. „Jestem Cybergeniuszem – cyfrowe szkoły powiatu nowosolskiego”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubuskiego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2. Wyrów-
nywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji  
w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.



- 1 -

Wstęp

Niniejszy poradnik dla nauczycieli powstał na potrzeby realizacji projektu  
pn. „Jestem Cybergeniuszem – cyfrowe szkoły powiatu nowosolskiego”  
jako wsparcie dla uczestników szkoleń - nauczycieli różnych przedmiotów.

Celem poradnika jest wskazanie i krótkie omówienie aplikacji, narzędzi cyfrowych, portali 
internetowych, które mogą zostać wykorzystane podczas prowadzenia zajęć z uczniami re-
alizowanych w ramach projektu „Jestem Cybergeniuszem – cyfrowe szkoły powiatu nowo-
solskiego” oraz podczas codziennej pracy nauczycieli na każdym przedmiocie.

Informacje podane w poradniku odzwierciedlają stan na początek października 2018 r. 
Rzeczywistość w świecie internetowym jednak szybko się zmienia. Z biegiem czasu mogą 
się zatem zmienić także opisywane przez nas narzędzia. Mogą też powstać nowe, których 
nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć.

Grzegorz Idziak, Małgorzata Rabenda

Zielona Góra, 2018
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Korzyści z wykorzystywania TIK w edukacji

Dla rodziców

Dla nauczycieli

Dla uczniów

• Dostęp do bazy zasobów i aplikacji edukacyjnych
• Możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami z różnych części 

Polski lub świata
• Możliwość korzystania z gotowych rozwiązań i inspirowania się 

nimi
• Większe uznanie ze strony uczniów, kiedy nauczyciel potrafi posłu-

giwać się nowymi technologiami
• Ułatwienie pracy nauczyciela

• Rozwój kompetencji cyfrowych
• Atrakcyjniejszy proces uczenia się, możliwość łączenia nauki  

z zabawą, grą - większa motywacja do uczenia się
• Okazja do przetwarzania informacji, a przez to do lepszego ich rozu-

mienia i zapamiętywania - lepsze efekty uczenia się
• Okazja do wielozmysłowego uczenia się
• Zachęta do samodoskonalenia z wykorzystaniem znanych  

i lubianych narzędzi
• Możliwość atrakcyjnej współpracy z innymi uczniami/osobami  

z klasy i spoza niej
• Przygotowanie do funkcjonowania w realnym życiu wypełnionym 

nową technologią

• Łatwiejszy dostęp do informacji o dziecku, jego zadaniach  
i postępach

• Zmiana postrzegania nowych technologii - jako narzędzi edukacyj-
nych, a nie tylko form zabawy i rozrywki

• Zmiana postrzegania procesu uczenia się - odejście od stereotypo-
wego postrzegania uczenia się jako pracy z książką i zeszytem
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Aplikacje i narzędzia  
- komputer, tablet, smartfon

Aplikacje Google

Google oferuje wiele aplikacji i narzędzi dostępnych na komputerach,  
tabletach i smartfonach. Każdy pewnie słyszał o Gmailu, kalendarzu czy też 
dysku  Googla.
Mapy Googla pozwalają znaleźć drogę, prowadzą nas podczas jazdy samo-
chodem, a nawet podpowiadają połączenia komunikacją publiczną.
Ze sklepu Play Google pobieramy m.in. aplikacje i gry na smartfony  
z systemem Android.
Królową narzędzi Google jest wyszukiwarka. Podobno, jeśli czegoś nie 
można w niej znaleźć, oznacza to, że ta rzecz nie istnieje.

Konto Google
Założenie konta, to pierwszy krok w korzystaniu z narzędzi i aplikacji oferowanych 
przez Google. Przy rejestracji należy podać unikalną nazwę użytkownika. Ta nazwa 
będzie częścią adresu mailowego (nazwa_użytkownika@gmail.com).
https://accounts.google.com

Gmail i kalendarz
To podstawowe aplikacje codziennego użytku. W Gmailu możesz skonfigurować kilka 
adresów mailowych (także od innych usługodawców), dzięki czemu logując się do jed-
nej aplikacji możesz odbierać i wysyłać e-maile z kilku kont.
Kalendarz pozwala na tworzenie wielu wewnętrznych kalendarzy oraz na ich udostęp-
nianie innym użytkownikom. Dzięki temu wspólnie możecie mieć dostęp do wybra-
nych informacji o Waszych planach.
https://mail.google.com, https://calendar.google.com

Dysk Google (Google Drive)
To potężne narzędzie do przechowywania, udostępniania i współtworzenia informacji. 
Możesz tutaj tworzyć dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje i interaktywne  
ankiety (formularze, dzięki którym zbierzesz opinie, a nawet zrobisz testy, których wyniki zostaną 
automatycznie podsumowane). Możesz je tworzyć i wykorzystywać na kilka sposobów:
• Samodzielnie i mieć do nich dostęp z każdego miejsca z dostępem do internetu
• Samodzielnie stworzyć i udostępnić innym użytkownikom do wglądu lub edycji
• Wspólnie z innymi użytkownikami podczas zdalnej pracy w tym samym czasie  

lub o różnych porach
https://drive.google.com

https://accounts.google.com
https://mail.google.com
https://calendar.google.com
https://drive.google.com 
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Mapy i Street View
Mapy Google pozwalają wyszukiwać miejsca i połączenia komunikacyjne (jazda samo-
chodem, rowerem, komunikacją publiczną, czy droga na piechotę). Świetnie spraw-
dzają się jako nawigacja.
Dzięki funkcji Street View można zobaczyć wybrane miejsca bez wychodzenia z domu 
czy klasy. Wystarczy, że przesuniesz żółtego ludzika z prawego dolnego rogu ekranu 
na miejsce, które chcesz zobaczyć lub pokazać swoim uczniom.
https://www.google.pl/maps

Tłumacz
Translator Google potrafi przetłumaczyć słowa, zdania, a nawet całe dokumenty  
z wielu języków. Rozpoznaje mowę i sam potrafi odczytać przetłumaczone zdanie.
https://translate.google.pl

Bloger
To narzędzie do prowadzenia bloga. Nie wymaga posiadania własnej domeny.  
Bloga możesz tworzyć samodzielnie albo razem z innymi użytkownikami (np. ucznia-
mi). Każdemu użytkownikowi możesz przypisać różne role związane z jego poziomem 
uprawnień.
Bloga tworzysz z gotowych elementów, które wstawiasz w odpowiednim miejscu ukła-
du strony.
https://www.blogger.com

Zdjęcia
W tej aplikacji możesz tworzyć albumy do przechowywania i udostępniania zdjęć. 
Możesz również ze swoich zdjęć zmontować film z podkładem muzycznym, kolaże  
i animacje.
https://photos.google.com/

YouTube
Możesz tam oglądać i publikować filmy, subskrybować lub prowadzić kanał (własny, 
szkolny, klasowy). Znajdziesz tam wiele kanałów edukacyjnych poświęconych różnym 
przedmiotom. Wiele z nich prowadzą nauczyciele i wykładowcy akademiccy.
https://www.youtube.com

https://www.google.pl/maps
https://translate.google.pl
https://www.blogger.com
https://photos.google.com/
http://Możesz tam oglądać i publikować filmy.
https://www.youtube.com
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G Suite dla Szkół i Uczelni
To rozwiązanie m.in. dla szkół ułatwiające komunikację i współpracę 
(własne adresy e-mail, kalendarze, czaty) oraz inne aplikacje i usługi  
Google opisane wcześniej.
Dowiedz się więcej o G Suite dla Szkół i Uczelni (możesz w tym celu 
zeskanować QR kod)  
https://support.google.com/a/answer/139019?hl=pl 

Podobne funkcje zawiera pakiet Office 365 firmy Microsoft, która oferu-
je również rozwiązania dla szkół pod nazwą Office 365 Education.
https://www.microsoft.com/pl-pl/education/

Pomoc
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o opisanych wyżej usługach Google lub nie 
masz pewności w jaki sposób z nich korzystać, zajrzyj do systemu pomocy Google.  
Wszystkie usługi są szczegółowo i przystępnie opisane.
https://support.google.com

Sklep Google Play
W tym sklepie możesz pobrać/kupić przydatne aplikacje na smartfony i tablety  
z systemem Android, ale także filmy, muzykę, książki.
https://play.google.com

Google Arts&Culture
Serwis ze zbiorami, informacjami, artykułami o muzeach, historycznych postaciach  
i dziełach sztuki. Można przeglądać wybrane kolekcje oraz zobaczyć wnętrza  
niektórych muzeów i zabytkowych miejsc.
https://artsandculture.google.com

Google Earth
Pozwala zobaczyć Ziemię z kosmosu oraz przybliżyć niemalże każdy jej zakątek.  
Możesz ze swoimi uczniami odwiedzić każde miejsce na świecie, obejrzeć je z bliska, 
poznać związane z nim szczegóły 
https://www.google.com/intl/pl/earth/

https://support.google.com/a/answer/139019?hl=pl 
https://www.microsoft.com/pl-pl/education/
https://support.google.com
https://play.google.com
https://artsandculture.google.com
https://www.google.com/intl/pl/earth/
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Quizizz

• Aplikacja obsługiwana w przeglądarce internetowej
• Możesz stworzyć własne bądź wykorzystać gotowe quizy online
• Istnieją trzy tryby rozgrywania quizu:

• Na żywo - np. z uczniami w klasie (uczniowie mogą udzielać odpo-
wiedzi przy pomocy komputerów, tabletów lub smartfonów)

• Jako zadania domowe - uczniowie otrzymują kod, a Ty widzisz wy-
niki

• Solo - użytkownik może rozwiązać znaleziony przez siebie quiz
• Pytania w quizie możesz ilustrować obrazkami
• Masz możliwość śledzenia wyników w zakładce “raporty”
• Jeśli wybierzesz tryb rozgrywki “zadanie domowe”, to możesz określić, 

jak długo będzie ono aktywne
• Po udzieleniu odpowiedzi uczniowie mogą zobaczyć zabawne memy – 

możesz stworzyć własną kolekcję memów lub skorzystać z gotowych 
zestawów

• Raz przygotowany quiz możesz wykorzystać wielokrotnie
• Możesz modyfikować znalezione quizy, które upublicznili inni  

użytkownicy
• Prosta intuicyjna obsługa
• Program w języku polskim https://quizizz.com

Jak wykorzystać Quizizz?
• Krótki quiz jako wprowadzenie do lekcji rozbudzi ciekawość,  

a powtórzony na końcu pozwoli dostrzec postęp
• Quiz będzie atrakcyjnym zadaniem domowym, zwłaszcza jeśli będzie 

przyprawiony odrobiną humoru
• Quiz będzie znakomitą powtórką zrealizowanego materiału
• Uczniowie mogą sami przygotowywać quizy z omówionych treści - 

układając pytania wiele zapamiętają

Alternatywy:

Kahoot
• Aplikacja w języku angielskim
• Funkcje zbliżone do Quizizz

Mentimeter
• Nie jest to typowa aplikacja do quizów
• Służy przede wszystkim do zbierania opinii
• Wyniki są prezentowane m.in. w formie chmury słów i różnego typu wykresów
• Aplikacja w języku angielskim
• Ograniczenia w wersji bezpłatnej (ograniczona liczba pytań)

Jeśli korzystasz z gotowych rozwiązań przygotowanych 
przez innych użytkowników, koniecznie sprawdź  

ich poprawność zanim wykorzystasz je  
w pracy ze swoimi uczniami

https://quizizz.com
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LearningApps

• Aplikacja obsługiwana w przeglądarce internetowej
• Interaktywne aplikacje/zadania - możesz stworzyć je sam  

w oparciu o gotowe szablony lub skorzystać z udostępnionych przez  
innych użytkowników

• Masz do wyboru różne typy aplikacji (m.in. przyporządkowanie do gru-
py, łączenie w pary, układanie w kolejności, test jednokrotnego wybo-
ru, uzupełnianie luk w tekście, krzyżówka, “milionerzy” itp.)

• Możliwość stworzenia własnej klasy/grupy
• Klasa jest tworzona przez nauczyciela
• Nauczyciel może sam zapisać do niej uczniów, a następnie podać 

im loginy i hasła
• Nauczyciel może wysłać uczniom link, by sami zapisali się do klasy

• Masz możliwość przechowywania własnych aplikacji/zadań w folde-
rach i przypisywania ich do danej klasy

• Kiedy wykorzystujesz opcję “klasa”, możesz sprawdzać statystyki wy-
konywanych zadań

• Łatwa intuicyjna obsługa w języku polskim
• Masz także możliwość zamieszczania aplikacji na stronie interne-

towej (np. szkolnej stronie) oraz udostępniania jej za pomocą linku  
lub kodu QR

Jak wykorzystać LearningApps?
• Wykorzystaj zadania zaprojektowane w LearningApps jako wprowa-

dzenie do lekcji lub jej podsumowanie
• Przygotuj zadanie jako element dynamizujący lekcję
• Pozwól rozwiązywać zadania indywidualnie, w małych zespołach  

lub przy tablicy (zadania świetnie sprawdzają się na tablicy  
interaktywnej)

• Zachęć uczniów do przygotowania własnego zadania - przygotowując 
je wiele się nauczą

• Wykorzystaj zadania z LearningApps jako zadania domowe, czy formę 
powtórki materiału

https://learningapps.org/

Jeśli korzystasz z gotowych rozwiązań przygotowanych 
przez innych użytkowników, koniecznie sprawdź  

ich poprawność zanim wykorzystasz je  
w pracy ze swoimi uczniami

https://learningapps.org/
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Magisto

• Aplikacja obsługiwana w przeglądarce internetowej
• Pozwala na tworzenie krótkich filmów ze zdjęć (do 1:30 min.  

w bezpłatnej wersji)
• Możesz wykorzystać gotowe szablony  muzyką i przejściami pomiędzy 

poszczególnymi zdjęciami
• Do filmu dodajesz muzykę jako jego ilustrację (możesz skorzystać  

z proponowanych przez program utworów lub wybrać własne)
• Film możesz udostępnić w portalach społecznościowych  lub pobiera-

jąc i wysyłając link.
• Aplikacja w języku angielskim - bardzo intuicyjna w obsłudze
• Aplikacja dostępna również w wersji na smartfony z systemami iOS  

i Android

Jak wykorzystać Magisto?
• Przygotuj uczniom krótki film dotyczący omawianych treści
• Pokaż uczniom jaki wysiłek włożyli w pracę na lekcjach przygotowując 

im film ze zdjęciami z przebiegu ich pracy lub jej efektów
• Zachęć uczniów do przygotowania prezentacji w formie filmów  

(mogą wykorzystać własne zdjęcia lub darmowe zdjęcia z banków zdjęć)

Alternatywy:

Kizoa
• Aplikacja w języku polskim obsługiwana w przeglądarce internetowej
• Bardziej zaawansowane narzędzie niż Magisto
• Pozwala m.in. na dodawanie napisów, edycję poszczególnych scen i układów  

całego filmu

Quik
• Aplikaca podobna do Magisto
• Najlepiej wykorzystywać ją na smartfonach (iOS, Android)
• Do jej obsługi na komputerze należy pobrać program

Zdjęcia Google
• Aplikacja podobna do Magisto
• Najlepiej wykorzystywać ją na smartfonach (iOS, Android)
• Oprócz filmów ze zdjęć można tworzyć animacje, albumy, kolaże zdjęć

https://www.magisto.com

https://www.magisto.com
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Padlet

• Aplikacja obsługiwana w przeglądarce internetowej
• Jest czymś w rodzaju “wirtualnej tablicy korkowej”, na której mo-

żesz przypinać różnego rodzaju materiały i udostępniać je innym  
(np. uczniom) lub korzystać z materiałów udostępnionych przez innych 
użytkowników

• Możesz zamieszczać swoje wpisy i widzieć wpisy innych
• Możesz umieszczać pliki, linki, filmy, grafiki, dokumenty
• Ty i inni użytkownicy możecie komentować i oceniać wpisy i materiały
• Wszystko widoczne jest na jednej czytelnej tablicy
• Możesz stworzyć wiele tablic
• Możesz sterować uprawnieniami dostępu do poszczególnych tablic
• Możesz skorzystać ze specjalnej aplikacji na telefon lub pracować wy-

korzystując przeglądarkę internetową
• Aplikacja w wersji darmowej pozwala na stworzenie ograniczonej  

liczby tablic
• Aplikacja może być obsługiwana po polsku (język można zmienić  

w ustawieniach)

Jak wykorzystać Padlet?
• Przygotuj tablicę z materiałami dla swoich uczniów dotyczącymi Two-

jego przedmiotu lub omawianych treści
• Zachęć uczniów do komentowania, zadawania pytań lub dodawania 

własnych wskazówek i treści pod Twoim materiałami - odpowiadaj  
na zadane pytania, prowadź dialog z uczniami

• Zaproponuj, by uczniowie przygotowali własną tablicę z materiałami 
na określony temat

Alternatywy:

Trello
• Aplikacja podobna do aplikacji Padlet - darmowa
• Można z niej korzystać w przeglądarce internetowej jak i na smartfonach  

(iOS, Android)
• Aplikacja po polsku

https://padlet.com

https://padlet.com
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Generatory i czytniki kodów QR

• Kody QR to znaki graficzne, w których można zakodować różnego ro-
dzaju informacje, np.:

• Wizytówkę (dane kontaktowe)
• Wstępnie przygotowaną wiadomość e-mail lub sms
• Adres internetowy (np. łącze do strony www)
• Tekst (maks. ok. 4 tys. znaków)
• Dane geolokalizacyjne

• Do tworzenia kodów QR służą aplikacje, tzw. Generatory kodów QR
• Generatory są najczęściej bezpłatnymi aplikacjami dostępnymi  

za pomocą przeglądarki internetowej
• Wiele generatorów pozwala na zmianę wyglądu wygenerowanego kodu 

QR (kolor, rodzaj struktury, obrazek wewnątrz kodu)
• Przygotowany w generatorze kod QR można pobrać na swój kompu-

ter jako plik graficzny, a następnie użyć w dowolny sposób (np. jako  
element drukowanych materiałów, jako element wyświetlany  
na prezentacji lub stronie www)

• Do odczytywania kodów QR służą aplikacje (tzw. czytniki/skane-
ry kodów QR), instalowane w telefonach komórkowych, tabletach  
lub komputerach

• Wiele czytników kodów QR jest dostępnych bezpłatnie w sklepach  
z aplikacjami producentów systemów operacyjnych 

• Niektóre aplikacje na smartfony mają własny wbudowany czytnik ko-
dów

Jak wykorzystać kody QR?
• Przygotuj dla uczniów zakodowane zadanie lub zakoduj fragment  

tekstu (np. lektury) 
• Z kodów możesz przygotować kostkę do gry (oklej nimi sześcian o kra-

wędzi ok. 5 cm lub większej) - uczniowie rzucając kostką losują swój 
kod z zadaniem

• Przygotuj grę terenową lub grę w klasie z wykorzystaniem zakodowa-
nych zadań

• Użyj kodów QR w materiałach drukowanych dla uczniów, żeby ułatwić 
im dostęp do stron internetowych, filmów edukacyjnych itp. 

Generatory i czytniki:

• W internecie i w sklepach z aplikacjami mobilnymi znajdziesz wiele generatorów  
i czytników/skanerów kodów QR (skorzystaj z przeglądarki)

• Przykład czytnika kodów QR: skaner kodów QR “Błyskawica” - dostępny w Google Play
• Przykład generatora kodów QR: https://www.qr-online.pl

https://www.qr-online.pl
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Scratch

• Scratch to prosta aplikacja do programowania przeznaczona dla dzieci 
i młodzieży (8-16 lat)

• Przy jej pomocy możesz zaprogramować np. własne interaktywne kart-
ki, gry, animacje, historyjki

• Możesz też nagrać film swojego projektu (do 60 s.)
• Przygotowane materiały możesz udostępniać innym
• Możesz remiksować projekty innych użytkowników, jeśli je udostępnili
• W Scratchu możesz pracować samodzielnie lub w zespole
• Jako nauczyciel zakładasz konto nauczyciela, dzięki któremu możesz 

tworzyć konta grupowe dla uczniów i zarządzać uczniowskimi projek-
tami i komentarzami

• Z aplikacji można korzystać w przeglądarce internetowej lub pobrać 
wersję na komputer

Jak wykorzystać Scratcha?
• Twórz z uczniami projekty związane z omawianymi treściami lekcji
• Zachęć ich do tworzenia takich projektów samodzielnie lub w zespo-

łach
• Możesz wykorzystywać Scratcha na każdym przedmiocie https://scratch.mit.edu/

Więcej o kodowaniu i samej aplikacji Scratch dowiesz 
się na stronie http://wiki.mistrzowiekodowania.pl.

Znajdziesz tam również scenariusze zajęć  
z wykorzystaniem Scratcha na różnych przedmiotach.

Puzzle i układanki

• Przy pomocy tej aplikacji możesz układać wirtualne puzzle
• Możesz skorzystać z gotowych zestawów lub stworzyć własne puzzle  

z dowolnego zdjęcia
• Puzzle mogą mieć różny stopień trudności zależnie od liczby elemen-

tów, ich kształtu, możliwości obracania itp.
• Po założeniu konta i zalogowaniu możesz zapisywać i przechowywać 

swoje puzzle
• Puzzle obsługiwane są w przeglądarce internetowej
• Znakomicie sprawdzą się na tablicy interaktywnej, ale można je rów-

nież układać przy użyciu smratfona, tabletu lub komputera

Jak wykorzystać Puzzle i układanki?
• Przygotuj proste puzzle ze zdjęciem ilustrującym temat lekcji - niech 

uczniowie zgadną o czym ona będzie
• Jeśli sfotografujesz jakiś prosty napis (np. jakieś hasło, krótką defini-

cję), to możesz z niego zrobić puzzle
• Użyj puzzli jako przerywnika w czasie zajęć

https://www.jigsawplanet.com/

https://scratch.mit.edu/
http://wiki.mistrzowiekodowania.pl
https://www.jigsawplanet.com/
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Inne pomocne aplikacje

Aplikacje do tworzenia chmur słów
https://wordart.com/
http://www.wordle.net
http://www.tagxedo.com

Zdrowe zakupy
Aplikacja pozwalająca określać skład produktów ze sklepów 
na podstawie kodów kreskowych
Znajdziesz ją w sklepie Google Play i AppStore

Aplikacje Lasów Państwowych
Aplikacje na smartfony poświęcone określonym lasom (nad-
leśnictwom), ale również rozpoznawaniu liści.
https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aplikacje-mobilne

Photomath
Aplikacja na smartfon. Po zeskanowaniu zadania matem-
tycznego aplikacja pokazuje jego wynik oraz kolejne kroki, 
które należy wykonać, by otrzymać rozwiązanie.
Znajdziesz ją w w sklepie Google Play i AppStore
https://photomath.net

Duolingo
Aplikacja do nauki języków obcych.
Dostępna jest w przeglądarce internetowej oraz w wersji  
na smartfona.
https://www.duolingo.com/

Quizlet
Darmowa aplikacja do uczenia się - możesz wykorzystać  
fiszki, ćwiczenia, testy, gry.
Dostępna w przeglądarce internetowej i wersji na smartfona.
https://quizlet.com

https://wordart.com/ 
http://www.wordle.net
http://www.tagxedo.com
 https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aplikacje-mobilne
https://photomath.net
https://www.duolingo.com/ 
https://quizlet.com
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Zasoby edukacyjne w sieci

Platformy i portale  
edukacyjne i kulturalne

Scholaris 
Portal internetowy dla nauczycieli zawierający materiały edukacyjne 
(scenariusze zajęć, filmy, karty ćwiczeń, materiały interaktywne itp.) 
zgodne ze starą i nową podstawową programową.
Znalezione zasoby można zapamiętywać, by móc do nich łatwo wracać. 
Można je również pobrać na własny komputer.
http://scholaris.pl/ (stara podstawa)
http://portal.scholaris.pl/ (nowa podstawa)

Khan Academy (Akademia Khana)
Platforma edukacyjna udostępniająca materiały dydaktyczne  
dla uczniów (matematyka, nauki ścisłe, programowanie, historia, histo-
ria sztuki, ekonomia) pozwalające na uczenie się we własnym tempie.
Khan Academy oferuje również narzędzia dla nauczycieli i rodziców, 
dzięki którym mogą skuteczniej wspierać uczniów w ich rozwoju.
https://pl.khanacademy.org

Wolne lektury
Portal z ponad 5,5 tys. lektur. Część w formie audiobooków.
https://wolnelektury.pl

Polona
Portal Biblioteki Narodowej udostępniający zbiory różnych instytucji 
(m.in. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Instytut Książki)
https://polona.pl

Strony wybranych muzeów (wirtualne wycieczki)
• Muzeum Narodowe w Krakowie - http://www.imnk.pl/
• Muzeum Powstania Warszawskiego (wirtualna przechadzka)  

- https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html
• Muzeum Narodowe w Warszawie - http://muzeumnarodowe.wkraj.pl
• Zamek Królewski w Warszawie - http://zamekkrolewski.wkraj.pl

E-podręczniki
Bezpłatne  zasoby edukacyjne w formie elektronicznej (podręczniki, 
poradniki, programy nauczania, scenariusze zajęć, prezentacje, testy  
i sprawdziany, zdjęcia itp.)
http://www.epodreczniki.pl

http://scholaris.pl/
http://portal.scholaris.pl/
https://pl.khanacademy.org
https://wolnelektury.pl
https://polona.pl
http://www.imnk.pl/ 
https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html 
http://muzeumnarodowe.wkraj.pl
http://zamekkrolewski.wkraj.pl
http://www.epodreczniki.pl
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Banki zdjęć

Banki zdjęć to miejsca, skąd można pobrać bezpłatne fotografie i grafiki. 
Przed ich pobraniem i wykorzystaniem należy upewnić się na jakiej licencji 
są udostępniane.
• https://pixabay.com/
• https://www.pexels.com/
• https://unsplash.com/
• http://foter.com/
• https://openclipart.org/
• https://www.flaticon.com

Przydatne strony i publikacje

Las Rysia eRysia
Leśny Wortal Edukacyjny prowadzony przez Lasy Państwowe z działami 
dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Oferuje m.in. scenariusze lekcji w tere-
nie i w klasie.
http://www.erys.pl/

Pi-stacja 
Kolekcja krótkich filmów edukacyjnych wspierających uczniów w uczeniu 
się. Filmy powstają w oparciu o wymagania podstawy programowej. Obec-
nie dostępne są filmy z zakresu matematyki.
http://pistacja.tv

Kanały edukacyjne na portalu YouTube
YouTube to kopalnia materiałów edukacyjnych w formie video. Wiele  
z nich prezentowanych jest w zorganizowanej formie na tzw. kanałach.
Przykłady takich kanałów:
• Matma Gwiazdy (kanał Tomasza Gwiazdy nt. matematyki)
• Polimaty (kanał Radka Kotarskiego nt. ciekawostek naukowych,  

w tym zagadnień związanych z uczeniem się)

Publikacje
Wiele przydatnych wskazówek można znaleźć w książkach wydanych 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w 2015 r. i dostępnych bezpłat-
nie w formie PDF na stronie ceo.org.pl (w dziale publikacje/książki meto-
dyczne i pomoce dydaktyczne):
• Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach  

(M. Ostrowska, D. Sterna)
• Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach  

(H. Pitler, E. R. Hubbell, M. Kuhn)

https://pixabay.com/ 
https://www.pexels.com/ 
https://unsplash.com/ 
http://foter.com/ 
https://openclipart.org/ 
https://www.flaticon.com 
http://www.erys.pl/
http://pistacja.tv
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Licencje Creative Commons

Creative Commons (CC) to rodzaj licencji prawnych oznaczających 
możliwość bezpłatnego wykorzystania materiałów, do których prawa 
autorskie posiadają inne osoby. 

W zależności od rodzaju udzielonej przez twórcę licencji wykorzystanie 
danego materiału może być ograniczone bądź wymaga spełnienia dodat-
kowych warunków, np. nie można wykorzystywać materiału do celów 
komercyjnych lub wymagane jest zamieszczenie określonej informacji.
Jeśli korzystasz z materiałów udostępnionych na podstawie licencji 
CC, która wymaga zamieszczenia dodatkowej informacji (tzw. not-
ka licencyjna), to informację taką musisz umieścić w taki sposób, aby 
była jasna i czytelna dla innych użytkowników. Możesz ją zamieścić  
np. pod zdjęciem lub na końcu swojego materiału. Najczęściej  
informacja taka obejmować będzie rodzaj licencji, z której korzystasz  
oraz autora materiału.

Utwory oznaczone znakiem licencji CC0 (zero) lub znakiem domeny pu-
blicznej można zwielokrotniać, rozpowszechniać, używać (także w celach 
komercyjnych) bez pytania o zgodę i bez podawania autora czy źródła.

Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać  
i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego pod-
stawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko 
autora pierwowzoru.

Użycie niekomercyjne. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać  
i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego  
podstawie utwory zależne jedynie do celów niekomercyjnych.

Na tych samych warunkach. Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie 
na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Bez utworów zależnych. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać  
i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów 
zależnych nie jest dozwolone.

Źródło: 
https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/

(dostęp 06.10.2018)

Bezpłatnie nie oznacza dowolnie!

https://creativecommons.pl/

https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/
https://creativecommons.pl/


Moje notatki:





CYBERGENIUSZ 
Fundacja Rozwoju Umiejętności Cyfrowych

Zielona Góra

cybergeniusz.pl

http://cybergeniusz.pl
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