
Lektury do pobrania oraz inne pomoce dydaktyczne dostępne w sieci 

 

1.  4400 książek zajmuje sporo miejsca na półkach i czasu na ich przeczytanie, ale w 

przypadku lektur szkolnych i klasyki literatury, posiadanie ich dostępnych w każdej 

chwili i z możliwością szybkiego przeszukania, bywa niezwykle przydatne. To dlatego 

Wolne Lektury, cyfrowa biblioteka tworzona przez Fundację Nowoczesna Polska jest 

tak popularna. Oni naprawdę mają tyle książek na stronie, w aplikacji i dostępnych 

bez żadnych ograniczeń, nawet logowania https://otwartezasoby.pl/wolne-lektury-

szkolna-biblioteka-cyfrowa/ 

 

2. Biblioteka internetowa Wolne Lektury https://wolnelektury.pl/    ( 5571 darmowych 

utworów do których masz prawo ). Książki w pdf . Aplikacja dostępna w Google Play 

 

3. Darmowe Lektury Do Pobrania 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_plPL821PL821&q=Darmowe+lektury

+do+pobrania&sa=X&ved=2ahUKEwjjve2E8sHoAhXB0qQKHUKjAtM4ChDVAigAeg

QICxAB&biw=988&bih=780 

 https://news.empik.com/90340-setki-lektur-w-formie-audio-i-e-bookow-w-empik-

premium-na-60-dni-za-darmo 

 

4. Lektury, które możesz czytać i słuchać za darmo w aplikacji Legimi 

https://www.legimi.pl/lektury/ 

 

5. Lektury, które możesz mieć zawsze przy sobie. Korzystaj na komputerze, smartfonie, 

tablecie i czytniku  Lektury.gov.pl  https://lektury.gov.pl/ 

 

6. Lubimy czytać https://lubimyczytac.pl/seria/2496/wolne-lektury 

 

7. Około 300 lektur szkolnych zalecanych przez MEN możecie za darmo ściągnąć 

z legalnych źródeł poprzez internetowy serwis bookto.pl 

https://www.legalnakultura.pl/pl/czytelnia-kulturalna/wspolne-sprawy/news/1719,e-

biblioteka-bezplatnych-lektur-szkolnych 

 

8. Setki lektur w formie audio i e-booków w Empik Premium na 60 dni za darmo 

 

9. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, której zasoby dostępne są całkowicie za 

darmo. W jej zbiorach znajduje się ponad 2400 utworów, w tym wiele lektur 

https://ebookpoint.pl/wydawca/wolne-lektury# 

 

10. Książki i materiały edukacyjne udostępniane przez serwis epodreczniki.pl są 

całkowicie bezpłatne i zostały dostosowane do potrzeb trzech grup wiekowych 

(edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa) 

Epodreczniki.pl 

 

11. POLONA to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i 

jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa 

udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji – 

zdigitalizowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii, pozwalających 

uzyskać najwyższą jakość Polona 
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12. Wikiźródła to projekt siostrzany Wikipedii, którego celem jest stworzenie wolnego 

repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń w formacie stron Wiki. Do tej 

pory w serwisie zostało udostępnionych ponad 200 000 tekstów 2156 autorów, z 

których można korzystać bezpłatnie. Wikiźródła 

 

13. Ibuk.pl to jedna z największych wypożyczalni e-booków w Polsce. Projekt został 

stworzony w 2007 roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN. W swojej ofercie 

wypożyczalnia posiada ponad 70 tysięcy publikacji naukowych z wielu dziedzin, 

wśród nich ebooki z zakresu nauk ekonomicznych, humanistycznych, matematyczno-

przyrodniczych, społecznych. Ibuk.pl 
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