
Język polski - szkoła ponadpodstawowa 

 
 

Serwis dla nauczycieli języka polskiego – kluczowe pojęcia: metody nauczania, 
scenariusze lekcji, programy nauczania, podręczniki 
https://nauczyciel.język-polski.pl/ 
 
Pracownia polonisty – kluczowe pojęcia: język polski, scenariusze lekcji, ćwiczenie, quizy, 
metody nauczania, szkolenia 
https://pracowniapolonisty.pl/ 
 
Klub nauczyciela Uczę.pl -  słowa kluczowe : język polski, programy nauczania, 
scenariusze lekcji, sprawdziany 
https://ucze.pl/ 
 
Staropolska on-line – słowa kluczowe: pismiennictwo staropolskie, materiały 
ikonograficzne, edukacja 
http://www.staropolska.pl/ 
 
Polski na 5 – słowa kluczowe: lektury szkolne, epoki literackie, motywy literackie, biogramy  
twórców literackich 
https://www.polskina5.pl/ 
 
Edukator pl -Język polski – słowa kluczowe: epoki literackie, gramatyka języka polskiego. 
https://www.edukator.pl/jezyk-polski,10904.html 
 
Liceum i Technikum. Cz. 1 .Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – słowa kluczowe: 
nauczanie języka polskiego, scenariusze lekcji, literatura starożytna, literatura 
średniowiecza 
https://gwo.pl/strony/2030/seo_link:scenariusze-lekcji-i-inne-pomoce-dydaktyczne-liceum-
i-technikum-czesc-1 
 
Liceum i Technikum. Cz. 2 .Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – słowa 
kluczowe:nauczanie języka polskiego, scenariusze lekcji, literatura renesansu, literatura 
baroku 
https://gwo.pl/strony/2031/seo_link:scenariusze-lekcji-i-inne-pomoce-dydaktyczne-liceum-
i-technikum-czesc-2  
 

Liceum i Technikum. Cz. 3 .Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – słowa kluczowe: 
nauczanie języka polskiego, scenariusze lekcji, literatura romantyzmu 
https://gwo.pl/strony/2032/seo_link:scenariusze-lekcji-i-inne-pomoce-dydaktyczne-liceum-
i-technikum-czesc-3 
 
Liceum i Technikum. Cz. 4 .Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – słowa kluczowe: 
nauczanie języka polskiego, scenariusze lekcji, literatura pozytywizmu, literatura Młodej 
Polski 
https://gwo.pl/strony/2033/seo_link:scenariusze-lekcji-i-inne-pomoce-dydaktyczne-liceum-
i-technikum-czesc-4 
 
Liceum i Technikum. Cz. 5 .Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – słowa kluczowe: 
nauczanie języka polskiego, scenariusze lekcji, dwudziestolecie międzywojenne, literatura 
wojny i okupacji, literatura współczesna 
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https://gwo.pl/strony/2034/seo_link:scenariusze-lekcji-i-inne-pomoce-dydaktyczne-liceum-
i-technikum-czesc-5  
 

Edukacja globalna na języku polskim – słowa kluczowe: edukacja globalna, nauczanie 
języka polskiego 
https://globalna.ceo.org.pl/materialy-edukacyjne/jezyk-polski  
 
Portal polonisty – słowa kluczowe: nauczanie języka polskiego,nauczanie zdalne, 
podstawa programowa, metodyka nauczania, ocenianie, lektury on-line 
https://polonista.wombb.edu.pl/ 
 
Baza polonisty – słowa kluczowe: nauczanie języka polskiego, narzędzia dydaktyczne, 
legalne źródła 
https://bazapolonisty.wordpress.com/ 
 
Legalna kultura – słowa kluczowe: nauczanie języka polskiego, legalne źródła. 
https://legalnakultura.pl/pl 
 
Legalna kultura – Strefa edukacji – słowa kluczowe: legalne źródła, scenariusze lekcji, 
nauczanie języka polskiego 
https://legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji/strefa-dla-nauczycieli/niezbednik-nauczyciela-2-
0  
 
Lektury.GOV.Pl – słowa kluczowe: lektury, projekty edukacyjne 
https://lektury.gov.pl/  
 
Nieprzciętne lekcje – słowa kluczowe: blog, nauczanie języka polskiego 
http://nieprzecietnelekcje.blogspot.com/ 
 

Kreatywny polonista – słowa kluczowe: blog, nauczanie języka polskiego 
http://kreatywnypolonista.blogspot.com/ 
 
Medialna28 – słowa kluczowe: blog, nauczanie języka polskiego  
http://mediana28.blogspot.com/ 
 
Moje podróże literackie: słowa kluczowe: blog, nauczanie języka polskiego 
http://mojepodrozeliterackie.blogspot.com/ 
 

Tomasz Filipowicz. Historia, literatura, sztuka – słowa kluczowe: blog, literatura polska, 
literatura obca 
http://www.klasykaliteraturyifilmu.pl 
 
Wiedza z wami : wideoblog o maturze z języka polskiego i nie tylko – słowa kluczowe : 
lekcja multimedialna, język polski, matura, nauczanie języka polskiego 
https://www.youtube.com/channel/UC2fcTUGpL2dgwmDHtKz__TA 
 
Live lekcja. Język polski – liceum -  słowa kluczowe: lekcje języka polskiego,lekcja 
multimedialna 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpWWN9TTWabS94G4DEop8NA2PVh3hoLtb  
 
Lekcja Baroku - słowa kluczowe: literatura baroku, lekcja mulitimedialna 
 HYPERLINK 
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