
Propozycje stron internetowych i serwisów, które zawierają gotowe materiały do 

przekazania uczniom w różnym wieku i na różnym poziomie: 

 

www.babadum.com – strona umożliwiająca ćwiczenie słownictwa najmłodszym uczniom w 

formie gry (zawiera też słownictwo w innych niż angielski językach); 

www.teachyourmonstertoread.com – trzy interaktywne gry pozwalające ćwiczyć czytanie po 

angielsku najmłodszym dzieciom; 

www.onestopenglish.com  - zawiera materiały zarówno dla najmłodszych (piosenki, gry, 

karty pracy) jak i dla starszych uczniów (powtórzenie słownictwa i gramatyki, ćwiczenie 

słuchania i czytania, przygotowanie do egzaminów); 

www.liveworksheets.com  -  interaktywne ćwiczenia i karty pracy na każdy poziom. Strona 

umożliwia utworzenie zeszytu ćwiczeń i przypisanie go do danej klasy oraz automatyczne 

sprawdzenie pracy uczniów; 

www.kahoot.com   - serwis tymczasowo otworzył dla wszystkich użytkowników konta 

Premium, które umożliwiają grę w trybie CHALLENGE: uczniowie wpisują w aplikacji 

ściągniętej na smartfona PIN quizu i mogą grać w dowolnym czasie, a nauczyciel dostaje 

informacje zwrotną. Serwis zawiera mnóstwo gotowych quizów do rozdziałów podręczników, 

ale też umożliwia ich modyfikację oraz tworzenie własnych (np. pytania do tekstu z 

podręcznika lub pytania do wysłuchanego tekstu). Umożliwia wykorzystanie pytań 

wielokrotnego wyboru, ale także układania elementów we właściwej kolejności oraz pytań 

otwartych; 

www.quizlet.com – serwis umożliwia tworzenie własnych zestawów słownictwa i przypisanie 

ich do utworzonych klas. Uczniowie mają możliwość ćwiczenia wymowy i pisowni słów oraz 

wykonania testu. Dostępne są również gotowe materiały tworzone przez innych 

użytkowników; 

ePanel Pearson –  ściągany w formie eDesku na komputer, tymczasowo dostępny dla 

wszystkich nauczycieli, nie tylko tych korzystających z podręczników wydawnictwa Pearson. 

W materiałach dodatkowych można znaleźć prezentacje gramatyczne Power Point, a także 

dostęp do wszystkich materiałów do podręczników Pearson. Można tu znaleźć też materiały 

przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i matury. W eDesku dostępne są także książki i 

zeszyty ćwiczeń, a korzystać z niego mogą teraz również uczniowie; 

www.cke.gov.pl – strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która codziennie o 9.00 

udostępnia zestawy zadań powtórkowych z języka polskiego, matematyki i języka 

angielskiego do egzaminu ósmoklasisty, a o 15.00 zamieszcza ich rozwiązania. 

  

  


