
Drodzy Uczniowie,  

Choć  najbliższe tygodnie spędzicie poza szkołą pamiętajcie o tym, by wykorzystać ten czas 

efektywnie. Nie zapominajcie o nauce, ale też o rozwijaniu swoich zainteresowań. To doskonały czas, 

aby korzystać z przyjemności, jakich może dostarczyć ciekawa lektura. Nie trzeba o tym przekonywać 

nikogo, kto chociaż raz przeczytał interesującą książkę. Oprócz mile spędzonego czasu, poćwiczycie 

umysł, pogłębicie zasób słownictwa,  znajomość ortografii i  interpunkcji, poszerzycie wiedzę oraz 

rozumienie ludzi i świata. 

 

 Konieczność przebywania w domu, utrudniony bezpośredni dostęp do placówek kulturalnych i 

bibliotek nie oznacza  braku możliwości dostępu do nauki i kultury! Nic nie zastąpi przyjemności 

obcowania z tradycyjną, papierową książką, ale w obecnej sytuacji zachęcam do  korzystania z 

zasobów udostępnianych online w formie plików tekstowych oraz audiobooków i e-booków.  

Słuchanie najlepszych interpretacji aktorskich w postaci audiobooków, zwracanie uwagi na 

modulację głosu, ton, przekazywanie emocji samą narracją może pomóc lepiej rozumieć tekst. 

Dodatkowo korzyści mogą odnieść czytelnicy  z dysleksją, dla których czytanie tradycyjne jest 

trudniejsze. 

 

 Polecam przykładowe strony zawierające treści edukacyjne i literackie: 

epodreczniki.pl - to bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej 

narzędzie edukacyjne, które oferuje  gotowe materiały dydaktyczne.  

https://epodreczniki.pl/


 

https://lektury.gov.pl/   -  to wspólny projekt Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Cyfryzacji 

umożliwiający bezpłatny dostęp do dzieł literackich z kanonu lektur szkolnych 

 

 https://wolnelektury.pl/ - to kolejne źródło bezpłatnych lektur, do których wygasły już prawa 

autorskie 

https://lektury.gov.pl/
https://wolnelektury.pl/


 

https://bg.up.krakow.pl/?page_id=1362 - adres strony zawierającej wykaz bibliotek cyfrowych, 

udostepniających swoje zasoby online, wsród których znajdziecie np. Wirtualną Bibliotekę Literatury 

Polskiej 

 

 

 

 

Niektóre swoje zasoby za darmo udostępniają też działające komercyjnie księgarnie, np. 

 

https://bg.up.krakow.pl/?page_id=1362


  www.empik.com/czas-w-domu -    usługa Empik premium przez 60 dni za darmo ( uwaga na 

konieczność anulowania subskrypcji przed upływem tego terminu - szczegóły w regulaminie)  

- umożliwia dostęp do ponad 11 tys. audiobooków i e-booków, oraz wydarzeń kulturalnych , 

np. między 24 a 26 marca o godz. 18:00 na profilu Empiku na Facebooku będzie można 

śledzić na żywo spotkania z Katarzyną Puzyńską, Janiną Bąk i Anną Ficner-Ogonowską.  

 Darmowe e-booki w Woblinku 

 Darmowe e-booki w Publio 

 Darmowe e-booki w Virtualo 

 Darmowe e-booki w Nexto 

 Darmowe e-booki w Ebookpoint 

 Darmowe e-booki w Helion.pl 

 Darmowe e-booki w Legimi 

 Darmowe e-booki ze Złotych Myśli 

Księgarnie liczą na to, że założymy konto i pozostaniemy ich wiernymi klientami, dlatego  starają się 

mieć darmowych książek dużo, choć to najczęściej klasyka literatury. Zdarzają się jednak perełki – 

warto więc sprawdzić. 

Trzeba jednak zachować ostrożność!!!!  
Pamiętajmy, że nie wszystkie serwisy, na które możemy natrafić w Internecie grają fair. 

 Nie podawajcie zbędnych danych osobowych, np. pesel, haseł do logowania, czy numeru 

telefonu, gdyż istnieje ryzyko, że zapiszecie się na np. płatne SMS-y lub próby  wyłudzenia 

danych osobowych. 

 Są też takie, które pod pretekstem „czytania za free”, chcą pokazać jak najwięcej reklam i 

zebrać adresy mailowe. 

 Czytajcie regulaminy. 

    

 

Aleksandra Knasiak 

 

https://www.empik.com/czas-w-domu
https://woblink.com/katalog/ebooki/darmowe?utm_source=swiatczytnikow.pl&utm_medium=art&utm_campaign=promo
http://www.publio.pl/szukaj,darmowe.html?utm_source=swiatczytnikow.pl&utm_medium=art&utm_campaign=promo
http://virtualo.pl/ebook/c2/?price=1&pr=6
http://www.nexto.pl/ebooki/darmowe_c1219.xml?pid=156573&uid=8092
http://ebookpoint.pl/page/2407c/kategorie/darmowe
https://helion.pl/page/2407c/kategorie/darmowe
http://www.legimi.com/pl/ebooki/darmowe/?abpid=56&abpcid=9
http://www.zlotemysli.pl/scz,new,art/kategorie/20/darmowe-ebooki.html

