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WSTĘP 

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, 

niezbędne stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiającym szkołom i placówkom 

działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, a także pracę z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.    

DLA UCZNIÓW 

Drogi Uczniu! 

Szkoła, do której uczęszczasz, dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym 

stanem epidemii, wprowadza nauczanie na odległość, z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć.  

Dyrektor szkoły organizuje cały proces nauczania na odległość, a nauczyciele 

przygotowują dla Ciebie materiały i aktywności.  

To jest czas, gdy umiejętności, które nabyłeś samodzielnie, korzystając np. z 

serwisów społecznościowych na smartfonie, tablecie, komputerze lub w szkole 

podczas lekcji informatyki, mogą wprowadzić Cię na wyższy poziom wykorzystania 

nowoczesnych technologii.  

Jeśli masz jakiekolwiek trudności, np. z dostępem do sygnału internetu, skontaktuj 

się ze szkołą (np. telefonicznie) – poinformuj ją o swoich problemach.  

Pamiętaj, że jesteś członkiem społeczności klasowej i to, że musisz przebywać w 

domu nie oznacza, że jesteś poza swoją klasą szkolną. 

Przeczytaj nasze porady. Pomogą Ci one efektywnie uczyć się i rozwijać swoje 

zainteresowania: 

1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców zorganizuj swoje miejsce i ustal czas pracy:  

a. zapoznaj się z informacjami przesłanymi przez dyrektora 

szkoły/wychowawcę/nauczycieli poszczególnych przedmiotów na temat 

sposobów i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia nauczania, 

b. jeśli masz rodzeństwo w wieku szkolnym, a w domu nie ma odpowiedniego 
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sprzętu dla każdego z Was, Twoi rodzice powinni skontaktować się z szkołą 

(Waszymi wychowawcami) oraz ustalić z nimi plan i sposób Waszej pracy, 

c. zapoznaj się z instrukcjami przekazanymi przez wychowawcę/nauczycieli, jak  

pobrać materiały do nauki, 

d. pamiętaj, że w razie potrzeby możesz napisać sam lub z pomocą rodziców maila 

do nauczyciela z prośbą o przedłużenie terminu wykonania danego 

zadania/aktywności, 

e. przyda Ci się komputer, tablet lub smartfon z kamerą internetową, słuchawkami i 

mikrofonem – sprawdź działanie tych urządzeń na przykładowym połączeniu ze 

swoimi rówieśnikami lub innymi osobami; przygotuj również swoje zeszyty i 

podręczniki, gdyby potrzebna była dodatkowa notatka poza materiałami 

elektronicznymi, 

f. jeśli zajęcia są prowadzone on-line, czyli w czasie rzeczywistym, pamiętaj, aby 

kilka minut wcześniej zalogować się w odpowiednim miejscu. 

Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu. Początkowo taka forma nauki może 

budzić Twoją obawę, szybko jednak przekonasz się, że jest ona bardzo 

przystępna i atrakcyjna: 

a. zapoznaj się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi i przekazanymi Ci przez 

nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań oraz sposobami przekazania 

rozwiązań, 

b. sprawdź, w jaki sposób możesz zadawać nauczycielowi pytania lub uczestniczyć 

w dyskusji, 

c. uważnie czytaj polecenia – jeśli masz wątpliwości, wykorzystaj dostępne formy 

komunikacji, by wyjaśnić je z nauczycielem, 

d. odważnie udzielaj odpowiedzi i zadawaj pytania przez sieć, pamiętaj o 

zachowaniu odpowiedniej formy grzecznościowej przy ich formułowaniu, 

e. staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie 

czasu spędzonego przy komputerze.  

W miarę możliwości systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonuj wymagane 

przez nauczyciela aktywności: 

a. sprawdź termin wyznaczony przez nauczyciela na wykonanie zadania, 

jeśli Twoje rozwiązanie wymaga przygotowania pliku, zapisz go w wymaganym 

formacie, sprawdź objętość pliku – jeśli jest on zbyt duży zastosuj metody 
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kompresji poznane na lekcjach informatyki lub poproś o pomoc rodzica, 

nauczyciela, prześlij rozwiązanie w wyznaczonym terminie i upewnij się, czy plik 

dotarł do nauczyciela, 

wykonaj inne wymagane przez nauczyciela aktywności, przestrzegając ustalonych 

terminów, a w przypadku niemożności wykonania zadania poproś go o pomoc w 

rozwiązaniu napotkanego problemu. 

Staraj się rozszerzać swoje wiadomości, wyszukując dodatkowe informacje w 

Internecie na zadany temat. Pamiętaj, aby nie kopiować gotowych rozwiązań i 

tekstów. Przekazuj nauczycielowi tylko Twoje autorskie rozwiązania i materiały. 

W zorganizowany sposób przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań z poszczególnych 

przedmiotów. W przypadku trudności poproś o pomoc nauczyciela, rodziców lub 

kolegów. 

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w intrenecie i higieny pracy z 

komputerem/innymi urządzeniami. Informuj rodziców (opiekunów) o wszystkich 

sytuacjach, które wzbudziły Twój niepokój. 

Pomagaj swoim kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne. 

Jeżeli zdajesz w tym roku egzamin ósmoklasisty, skorzystaj z materiałów 

publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym z próbnych 

testów. Pomogą Ci one lepiej przygotować się do egzaminu. 

 

EGZAMIN DLA ÓSMOKLASISTÓW 

MATERIAŁY POWTÓRZENIOWE DLA ÓSMOKLASISTÓW 

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje na swojej stronie internetowej 

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-

powtorkowych/ zestawy zadań, które umożliwiają powtórzenie i utrwalenie materiału. 

Zestawy te zawierają zadania z czterech przedmiotów: 

2. języka polskiego – są zorganizowane według lektur obowiązkowych; 

matematyki – są zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych; 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klasy VII i VIII; 

języka angielskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego – obejmują 

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
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podstawowe umiejętności językowe. 

Do każdego zestawu zadań został opracowany odrębny zeszyt z rozwiązaniami, 

który zawiera m.in. przykładowe rozwiązania zadań otwartych oraz wyjaśnienia 

dotyczące rozwiązań zadań zamkniętych. 

Zadania zawarte w tych zestawach mogą być wykorzystywane – podobnie jak 

zadania w innych materiałach dostępnych na stronie CKE1 – do przygotowania 

własnych materiałów oraz do utrwalania i powtórek materiału. Wszystkie zadania 

opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną są częścią domeny 

publicznej, zatem mogą być wykorzystywane do pracy z uczniami w dowolnej formie. 

Na stronie CKE materiały są dostępne w formacie plików .pdf. Zadania można 

dowolnie modyfikować, zarówno co do treści, jak i formy graficznej. 

POLECANE PUBLICZNE PORTALE EDUKACYJNE: 

3. www.epodreczniki.pl 

4. www.cke.gov.pl  

5. www.ore.edu.pl 

6. www.gov.pl/zdalnelekcje 

7. www.scholaris.pl  

8. www.lektury.gov.pl 

9. www.kopernik.org.pl 

10. www.przystanekhistoria.pl 

11. www.etwinning.pl 

12. www.ninateka.pl.edu 

13. www.muzykotekaszkolna.pl 

14. www.polona.pl 

OFERTA EDUKACYJNA TELEWIZJI POLSKIEJ: 

                                                           
1 Są to: informatory zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami (https://cke.gov.pl/egzamin-
osmoklasisty/informatory/), arkusze pokazowe i próbne (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-
dodatkowe/) oraz zadania wykorzystane w arkuszach egzaminacyjnych w 2019 r. (https://cke.gov.pl/egzamin-
osmoklasisty/arkusze/).  

http://www.epodreczniki.pl/
http://www.cke.gov.pl/
http://www.gov.pl/zdalnelekcje
http://www.scholaris.pl/
http://www.przystanekhistoria.pl/
http://www.etwinning.pl/
https://ninateka.pl/edu
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.polona.pl/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/
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Pasmo edukacyjne w TVP dla dzieci w wieku przedszkolnym i najmłodszych uczniów 

szkół podstawowych (specjalne pasmo przeznaczone dla tej grupy wiekowej 

dzieci będzie emitowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-10:00) 

vod.tvp.pl (link: eszkola.tvp.pl), wirtualny, bezpłatny kanał TVP dla dzieci i młodzieży 

dostępny w godzinach 9.00-13.00 w sekcji na żywo 

Pasma edukacyjne dla dzieci i młodzieży na stronach TVP, TVP ABC oraz TVP 

Kultura (tutaj m.in. ekranizacje lektur szkolnych) 

OFERTA EDUKACYJNA POLSKIEGO RADIA:  

Polskie Radio Dzieciom to całodobowa stacja radiowa. To przestrzeń dla dzieci i 

dorosłych. Od 7.00 prezentowane jest pasmo dla dzieci, a od 21.00 dla dorosłych. 

W ramówce stacji znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe 

rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, 

kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, 

rozwoju, kultury i sztuki. 

PORTALE EDUKACYJNE INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ: 

Na portalu IPN, w zakładce Edukacja, znajdują się specjalne podstrony dla uczniów i 

nauczycieli, na których są udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne. W serwisie 

można znaleźć m.in. teki edukacyjne, filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne 

materiały audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II wojnie światowej 

czy symbole narodowe. 

STRONY UDOSTĘPNIONE PRZEZ WYDAWCÓW EDUKACYJNYCH 

ZRZESZONYCH W POLSKIEJ IZBIE KSIĄŻKI (PIK) 

Wydawcy zrzeszeni w Sekcji Wydawnictw Edukacyjnych PIK przygotowali oraz 

udostępnili materiały i narzędzia dydaktyczne ułatwiające prowadzenie zajęć w 

formule nauki zdalnej. Nauczyciel każdego przedmiotu, w każdej placówce, bez 

względu na segment edukacyjny znajdzie materiały dla siebie i dla swoich uczniów. 

Aby ułatwić nauczycielom i uczniom wybór materiałów dostosowanych do wybranego 

podręcznika, poniżej zamieszczono odniesienia do stron zawierających listę 

materiałów udostępnionych przez poszczególnych wydawców edukacyjnych (w 

kolejności alfabetycznej). 

  

https://vod.tvp.pl/
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SWE PIK, INFORMUJE, ŻE WSZYSTKIE MATERIAŁY SĄ UDOSTĘPNIANE 

CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-

WYCHOWAWCZYCH W SZKOŁACH.2  

Wydawca Link  

Cambridge University Press https://www.cambridge.org/elt/blog/ 

Gdańskie Wydawnictwo 

Oświatowe sp. z o.o. sp. 

komandytowa  

http://www.uczezdalnie.gwo.pl/ 

Grupa MAC S.A. https://www.mac.pl/publikacje  

Klett Polska www.dzwonek.pl/Klett 

Macmillan https://anglistaonline.macmillan.pl/ 

Nowa Era https://www.nowaera.pl/naukazdalna 

Oxford University Press        www.oup.com/elt/learnathome 

Pearson https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-

szkola/ 

PWN Wydawnictwo Szkolne www.akademia.pwn.pl 

Wydawnictwa Szkolne i 

Pedagogiczne SA 

https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/ 

Wydawnictwo Pedagogiczne 

OPERON 

https://operon.pl/edukacjazdalna 

 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.pik.org.pl/komunikaty/797/razem-dla-zdalnej-edukacji 

https://www.cambridge.org/elt/blog/
http://www.uczezdalnie.gwo.pl/
https://www.mac.pl/publikacje
http://www.dzwonek.pl/Klett
https://anglistaonline.macmillan.pl/
https://www.nowaera.pl/naukazdalna
http://www.oup.com/elt/learnathome
https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/
https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/
http://www.akademia.pwn.pl/
https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
https://operon.pl/edukacjazdalna
http://www.pik.org.pl/komunikaty/797/razem-dla-zdalnej-edukacji

