Portale i strony internetowe dla uczniów szkół średnich
Dla ucznia
dlaucznia.pl
https://www.dlaucznia.pl/ Portal dla uczniów klasy I szkół ponadpodstawowych to

kompendium wiedzy z przedmiotów: j. polski, matematyka, histroia, geografia, j. angielski.


Zawiera kompleksowe opracowania każdego tematu: lekcje, podsumowania, infografiki,
filmy i materiały wspomagające.



Uczniowie mają dostęp do fiszek i quizów, dzięki którym szybko sprawdzą swoją wiedzę.



Bezpłatna rejestracja możliwa jest do czerwca 2020.

terazmatura.pl
https://www.terazmatura.pl/moja-matura Strefa ucznia dostępna dla uczniów po

zarejestrowaniu się. Zawiera materiały merytoryczne do 10 przedmiotów, m.in.:










słownik motywów literackich, opisy lektur,
animacje procesów biologicznych,
filmy z doświadczeń fizycznych, chemicznych i biologicznych,
zadania do pracy z mapą, zadania ze wskazówkami,
testy on-line (e-testy) z możliwością pobrania rozwiązań w formacie PDF,
fiszki,
zadania maturalne,
arkusze maturalne,
kalendarz przygotowań maturalnych z zadaniami na każdy tydzień powtórek.

Fiszki
https://fiszki.terazmatura.pl/ Fiszki do 9 przedmiotów podzielone na zagadnienia, które można

pobrać w formacie PDF i wydrukować. Dostępne po zarejestrowaniu się na portalu
terazmatura.pl.

Dla nauczycieli
nowaera.pl
https://www.nowaera.pl/naukazdalna Specjalnie przygotowana strona z systematycznie
uzupełnianymi informacjami, poradami i zasobami przydatnymi do nauki on-line.

dlanauczyciela.pl
https://www.dlanauczyciela.pl/ Materiały prezentacyjne i sprawdzające wiedzę: karty pracy,

prezentacje, filmy i wiele innych. Materiały można pobrać bezpłatnie po zalogowaniu się do
serwisu przez Konto Nowej Ery.
www.dlanauczyciela.pl
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Generator testów i sprawdzianów
https://www.dlanauczyciela.pl/generator Generator testów i sprawdzianów do 11
przedmiotów, który pozwala na szybkie przygotowanie materiałów sprawdzającoćwiczeniowych do działu i tematu.

Teraz matura
https://www.terazmatura.pl/ W Strefie nauczyciela znajdują się aktualne informacje na
temat matury z 10 przedmiotów oraz arkusze maturalne. Można też korzystać z portalu
terazmatura.pl w codziennej pracy z uczniem, zlecając zdalnie pracę za pomocą dostępnego
na portalu Generatora testów. Można założyć klasę, przygotować zestaw zadań i wysłać do
uczniów.

Polecamy do codziennej pracy z uczniem szkoły średniej w okresie III-IV 2020
HISTORIA online – szkoła ponadgimnazjalna
Zasób w Strefie ucznia na
tm.pl
Zadania maturalne
Praca z mapą – zadania do
map

Link

terazmatura.pl – dostępne po zalogowaniu
https://www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/historia/zadaniamaturalne/dzialy/nowozytnosc
terazmatura.pl – dostępne po zalogowaniu
https://www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/historia/praca-z-mapa

Praca z tablicą
genealogiczną – zadania do
tablic genealogicznych

https://www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/historia/tablicegenealogiczne

Mapy myśli do wybranych
zagadnień

terazmatura.pl – dostępne po zalogowaniu
https://www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/historia/mapy-mysli

Fiszki

terazmatura.pl – dostępne po zalogowaniu
https://fiszki.terazmatura.pl/home/2953//9f10477cd408252ed6ec0bd
8a6a148e35a8a0afed86d770803f918c01549f755

e-testy

terazmatura.pl – dostępne po zalogowaniu
https://e-testy.terazmatura.pl/viewer#/quiz/collection/119152

https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/nauka-zdalna-szkolyponadgimnazjalne/historia/zrozumiec-przeszlosc-zr
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© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.

2

