
Biblioteka dla maturzystów! 
 
Drodzy maturzyści, biblioteka szkolna nieprzerwanie Wam kibicuje i mocno trzyma za Was kciuki, 

starając się jednocześnie być dla Was użyteczną. Chcecie poćwiczyć i powtórzyć materiał                             

do matury, zapraszam do biblioteki po stosowne opracowania, kompendia oraz do skorzystania                     

z poniższych stron internetowych, dzięki którym zdążycie na czas z powtórką! Powodzenia! 

 

TESTY I ARKUSZE Z RÓŻNYCH DZIEDZIN 

• Centralna Komisja Egzaminacyjna: cke.gov.pl/egzamin-maturalny 
• Dla maturzysty (testy dla maturzystów z różnych dziedzin): testy.dlamaturzysty.info 
• Arkusze - GiełdaMaturalna (arkusze maturalne z różnych dziedzin wraz z odpowiedziami: 

poziom podstawowy i rozszerzony): arkusze.gieldamaturalna.pl 
• Arkusze (poziom podstawowy i rozszerzony): arkusze.pl 
• Maturzaki (portal dla maturzystów): maturzaki.pl 
• Podręczniki onlline: epodreczniki.pl 
• Wiedza z wami: www.youtube.com/user/wiedzazwami 
• Arkusze: www.youtube.com/channel/UCRTZIqoJxIePL5Vvtqkp_zw/featured 

JĘZYK POLSKI 

• Matura z polskiego – jak  do niej przygotować? https://polszczyzna.pl/matura-z-polskiego/  
•  Teraz Matura (materiały do nauki): www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/jezyk-polski 
• Fiszki do nauki: fiszki.terazmatura.pl/home/2953 
• Język Polski (testy i materiały do nauki): język-polski.pl 
• Kultura Polska (streszczenia i opracowania lektur) klp.pl 
• Nowa Panorama Literatury Polskiej: nplp.pl 
• Staropolska: tradycja - kultura - literatura: staropolska.pl 
• Biblioteka Wolne Lektury: wolnelektury.pl/katalog 
• Literatura polska: literatura.zaprasza.eu 
• Paulina Mikuła - Mówiąc Inaczej: www.youtube.com/user/PamikuPL 
• Zaliczone na 5!: www.youtube.com/watch?v=0DsvjXuS5uM&list=PLI52qDVconG-

XlYYD4GLHPTg1qyTES5U8 
• Pracownia Literacka: www.youtube.com/channel/UCSxpUEkzqF5Xdh83feNAn4w/featured 

MATEMATYKA 

• Teraz Matura (zadania i materiały do nauki): www.terazmatura.pl/strefa-
ucznia/matematyka 

• Zadania: zadania.info 
• Matematyka Maksymalnie Prosta (kursy, zadnia, arkusze): www.matemaks.pl 
• Szalone Liczby (kursy i zadania): szaloneliczby.pl/matura 
• Matematyka od podstaw… do matury (materiały i kompedium 

wiedzy): www.matematykam.pl 
• MatematykaNa6 (kursy i zadania): www.matmana6.pl 
• Matemaks: www.youtube.com/user/matemaks/featured 
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JĘZYK ANGIELSKI 

• Teraz Matura (fiszki, arkusze, zadania): www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/jezyk-angielski 
• Angielski Słówka (rozmówki, teskty, gry, filmy): www.angielski.slowka.pl 
• Angielski na poważnie (ćwiczenia i materiały): www.isel.pl/matura/index.php 
• Agata Pruszyńska - lektor i tłumacz języka angielskiego (ćwiczenia i materiały): blog-

eangielski.pl 
• Szlifuj Swój Angielski (ćwiczenia, gramatyka, słownictwo) www.ang.pl 
• Bezpłatna nauka angielskiego - angielski kurs online: www.angprofi.pl 
• BBC (słownictwo, kursy, gramatyka): www.bbc.co.uk/learningenglish 
• Quest for English: www.youtube.com/channel/UCgSmM5nzrh-KdxFswjUM1AQ/featured 
• Arlena Witt: www.youtube.com/user/jezykalnia 
• RockYourEnglish: www.youtube.com/channel/UClrTaxNIXblGc5RNXnP0_4Q/featured 
• Zaliczone na 

5!: www.youtube.com/watch?v=FvDcndIf_bM&list=PLI52qDVconG91HEvyqv76c5l1Z6qy5Ctx 

NIEMIECKI 

• Niemiecki Słówka (rozmówki, teskty, gry, filmy): www.niemiecki.slowka.pl 
• Nauka-niemieckiego.net (portal to bezpłatnej i samodzielnej nauki języka 

niemieckiego): www.nauka-niemieckiego.net 
• Język niemiecki.org (ćwiczenia, słownctwo, czytanie): jezykniemiecki.org 
• AKI Arkadiusz Gerlic – język niemiecki (lekcje, gry, piosenki, nagrania audio, 

słówka): gerlic.pl 
• Niemieckie słówka: www.verbformen.de 
• Zaliczone na 

5!: www.youtube.com/watch?v=lfcMYTQ2nVA&list=PLI52qDVconG9_rNBCV_1OBGhM5pls
xWc3 

• Język niemiecki - nauka - Niemiecki Co: www.youtube.com/channel/UCAJ-
eVdDHCaYL94uXaQsf6A/featured 

 BIOLOGIA 

• Biologhelp (zadania, testy, repetytorium): biologhelp.pl 
• Biologia.net.pl (materiały do nauki, arkusze): www.biologia.net.pl 
• Podręcznik, artykuły: www.e-biotechnologia.pl 
• Biologia (testy interaktywne): http://biologia.stencel.info/ 
• Zaliczone na 

5!: www.youtube.com/watch?v=bFfYqSxzvNU&list=PLI52qDVconG9g_LaGHnREuHXN8c0FE
L1g 

• Medyczne 
Korepetycje: www.youtube.com/channel/UCA5qEfWYYCIpCfEedklM2Ig/featured 

• Powtórka z biologii: www.youtube.com/channel/UC72M_vR9vF67HwK4y7xwlsA/featured 
• Aksolotl: www.youtube.com/watch?v=5wiCJk-ULRE&list=PLWPIhl-

c9orMwdDFUv3lm2Q8ToKO6xRBJ 

CHEMIA 

• Chemia i fizyka (artykuły naukowe): joannaroga.pl/chemia-w-liceum 
• Podręcznik do nauki chemii: chem24.pl/podrecznik-,1,0,rozszerzony 
• Chemiczne Strony Witka: www.trimen.pl/witek/chem-leb/index.html 
• CHEMIA.waw.pl (ciekawostki, encyklopedia, dziedziny chemii): chemia.waw.pl 
• Zaliczone na 5!: www.youtube.com/watch?v=esM9I9yGox4&list=PLI52qDVconG-

pwEbJILc3774BvbALw-TX 
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• Kruczki Chemiczne: www.youtube.com/channel/UCIfFpavOuS2QCIJgOV0mGWQ/featured 
• Chemia Na 100%: www.youtube.com/channel/UCKAL0R7UPpDP2A9OUv7gVNA/featured 
• Chemiczne 

Zakamarki: www.youtube.com/channel/UCkP8WirVsPyR8cSqkU9HA_w/featured 

FIZYKA 

• DeltaMi - Portal popularnonaukowy miesięcznika "Delta" (astronomia, fizyka, różności, 
artykuły naukowe): www.deltami.edu.pl 

• Fizyka dla każdego: fizyka.dk 
• Kwantowo - blog naukowy: www.kwantowo.pl 
• Strona edukacyjna Narodowego Centrum Badań Jądrowych: www.ncbj.edu.pl/materialy-

edukacyjne/materialy-dla-uczniow 
• Serwis Fizyczny OMIKRON: fizyka.edu.pl 
• Portal fizyczny (podręcznik): fizyka.kopernik.mielec.pl 
• Urania - serwis astronomiczny: www.urania.edu.pl 
• Wiedza i Życie: www.wiz.pl/1.html 
• Zapytaj Fizyka (portal Wydziału Fizyki Uniwersytetu 

Warszawskiego): zapytajfizyka.fuw.edu.pl 
• Chemia i Fizyka (podręcznik): joannaroga.pl/category/fizyka 
• Zaliczone na 

5!: www.youtube.com/watch?v=JwubZUNWNhI&list=PLI52qDVconG_Y4sll3D4ycQ0ghq6uT
9QX 

• Fizyka od Podstaw: www.youtube.com/channel/UCUkOfW4DelKrSeebmAFabNA/featured 
• Fizyka dla każdego: www.youtube.com/channel/UCm-Kk3lZ9hjFnOSayIAuYwQ/featured 

GEOGRAFIA 

• Geografia - strona przedmiotowa: www.geografia24.eu 
• National Geographic: www.nationalgeographic.org 
• Wydawnictwa Edukacyjne WIKING - portal edukacyjny: www.wiking.edu.pl 
• Geografia na 100%: www.youtube.com/channel/UCxkjYdmH1F0Rh5uo00brTdg/featured 

HISTORIA 

• Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-
1939: polski.mapywig.org/news.php 

• Ciekawostki historyczne (leksykon, książki, tematy): ciekawostkihistoryczne.pl 
• Dzieje.pl - portal historyczny: dzieje.pl 
• Historia.org.pl - polski portal historyczny: historia.org.pl 
• Repozytorium Cyfrowe (filmy i animacje): www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl 
• Narodowe Archiwum Cyfrowe: https://audiovis.nac.gov.pl/ 
• Satyrycznie 

Historycznie: www.youtube.com/channel/UCvy1ypFODIuU0yw67VSrdMg/featured 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

• Centrum Edukacji Obywatelskiej: ceo.org.pl 
• WOS na 5-tkę (opracowane zagadnienia z wiedzy o społeczeństwie): www.wosna5.pl 
• WOS.net (materiały z WOS): www.wos.net.pl/matura-z-wos.html 
• Helena Tomaszewska (liceum - wiedza o 

społeczeństwie): www.tomaszewska.com.pl/wos.materialy.lo.html 
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