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1 Szkolna platforma edukacyjna G Suite for Education. 

Uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. mjra. Henryka Sucharskiego w Bolesławcu zachęcamy do korzystania 

ze szkolnej platformy edukacyjnej G Suite. Platforma dedykowana jest do pracy 

grupowej, szczególnie w środowisku szkolnym.  

Logowanie do platformy odbywa się z wykorzystaniem loginu, będącego 

jednocześnie adresem e-mail w domenie sucharski.boleslawianie.pl. 

a) Instrukcja pierwszego logowania do platformy edukacyjnej ZSOiZ 

w Bolesławcu znajduje się tutaj: 

https://drive.google.com/file/d/1AxJhFsDFx_kR-GVO8_Fjo9Rc-

lr1PNLW/view?usp=sharing 

b) Opis i pomoc w wykorzystaniu usług G Suite znajduje się na stronie 

Centrum Edukacji G Suite: 

https://support.google.com/a/users/topic/9348670?hl=pl&ref_topic=7394060,

2938454,&visit_id=637201429812817352-2818969332&rd=1 

c) Prosta instrukcja dotycząca organizowania video spotkań znajduje się 

tutaj: 

https://drive.google.com/file/d/1NSkj3WstL3lA5gdXAaaPEhdVvYep-

EnB/view?usp=sharing 
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2 Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe. 

Serwis - 

logo 
Serwis 

Odnośnik 

Opis 

 

Edmodo 

https://new.edmodo.com/ 

Platforma edukacyjna o charakterze portalu społecznościowego - "edukacyjny 

Facebook" 

 

Khanacademy 

https://pl.khanacademy.org/ 

Akademia Khana oferuje praktyczne ćwiczenia, filmy instruktażowe i panel 

indywidualnych planów nauczania 

 
TED 

https://www.ted.com 

Materiały video z konferencji popularno-naukowych 

 

Kahoot 

 

https://kahoot.com/ 

Quizy - aplikacja 

 

 

epodreczniki.pl 

https://epodreczniki.pl/ 

To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej 

narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały 

dydaktyczne. 

 

 

Quizlet 

 

https://quizlet.com/pl 

Fiszki i gry ułatwiające naukę języka 

 

Duolingo 

https://pl.duolingo.com/ 

Serwis i aplikacja do nauki języków. 

 

 

 

Google 

Classroom 

classroom.google.com 

Darmowa aplikacja w ramach pakietu Google Apps dla Szkół, w której 

nauczyciele mogą tworzyć wirtualne klasy 

 

Zdalne lekcje 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

Materiały dydaktyczne i narzędzia na stronie rządu RP. 
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Pasma 

edukacyjne w 

TVP 

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne 

TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 

 

Scholaris – 

portal wiedzy 

dla nauczycieli 

(nowy) 

https://otwartezasoby.pl/scholaris-portal-wiedzy-dla-nauczycieli/ 

Portal z zasobami edukacyjnymi dla nauczycieli 

 

Scholaris – 

portal wiedzy 

dla nauczycieli 

http://scholaris.pl/ 

 

To portal wiedzy dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne 

dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. 

 

Centralna 

Komisja 

Egzaminacyjna 

https://cke.gov.pl/ 

Znajdują się tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, 

utrwalaniu wiedzy, a także wspierające w przygotowaniach do egzaminów. 

 

Okręgowa 

Komisja 

Egzaminacyjna 

we Wrocławiu 

https://oke.wroc.pl/ 

Strona OKE we Wrocławiu 

 

Włącz Polskę ! 
http://www.wlaczpolske.pl/ 

Materiały edukacyjne dla dzieci polskich uczących się za granicą. 

 

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

Darmowe lektury szkolne do pobrania 

 

Muzykoteka 

szkolna 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/ 

Muzykoteka Szkolna to ogólnodostępny internetowy serwis edukacyjny 

wydawany przez Filmotekę Narodową 

 

 

Biblioteka 

Cyfrowa 

Polona 

http://intro.polona.pl/ 

Polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, 

czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze 

zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących 

 
Ninateka 

https://ninateka.pl/ 

Platforma internetowa, na której udostępniane są zasoby Narodowego Instytutu 

Audiowizualnego 
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Centrum Nauki 

Kopernik 

http://www.kopernik.org.pl/ 

Strona główna CNK 

 

Portal 

edukacyjny 

Instytutu 

Pamięci 

Narodowej 

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale-tematyczne 

Portal edukacyjny IPN 

 

Serwis 

edukacyjny 

IPN – 

Przystanek 

historia 

https://przystanekhistoria.pl/ 

Serwis edukacyjny IPN – „Przystanek historia” 

 

Biblioteka 

Cyfrowa 

Ośrodka 

Rozwoju 

Edukacji 

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

Cyfrowa biblioteka materiałów edukacyjnych. 

 

Serwis 

Telewizji 

Polskiej 

https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20- 

Produkcje o charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym 

przygotowane przez TVP. 
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3 Linki do materiałów o egzaminie maturalnym udostępnione w CKU. 

informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami 

arkusze próbne, arkusze pokazowe 

zbiory zadań do egzaminu maturalnego 

filmy dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii, biologii 

materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 

materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego 

materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego 

zbiory zadań z matematyki 

76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki 

arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019 

 


