DROGI ÓSMOKLASISTO,
EGZAMIN TUŻ, TUŻ…
W LATACH 2019-2021 OBOWIĄZUJE
ZNAJOMOŚĆ LEKTUR Z KLAS 7-8:
Charles Dickens - Opowieść wigilijna
Aleksander Fredro - Zemsta
Jan Kochanowski - wybór fraszek, pieśni i trenów,
w tym treny I, V, VII, VIII
Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec
Ignacy Krasicki - Żona modna
Adam Mickiewicz - Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów,
wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość)
Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
Henryk Sienkiewicz - Quo vadis, Latarnik
Juliusz Słowacki - Balladyna
Stefan Żeromski - Syzyfowe prace
Sławomir Mrożek - Artysta
Melchior Wańkowicz - Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż).

Tym, którzy nie zdążyli wypożyczyć książek z biblioteki przed zawieszeniem
zajęć, polecam biblioteki cyfrowe z wolnym dostępem:
https://wolnelektury.pl/
Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym
wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera
także audiobooki. Projekt fundacji Nowoczesna Polska.
https://lektury.gov.pl/
Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne
online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
https://polona.pl/

OFERTY FIRM
https://www.legimi.pl/
Legimi to usługa oferująca dostęp do tysięcy ebooków w ramach abonamentu, zarówno
na smartfonach, jak i czytnikach. Z uwagi na zamknięcie szkół serwis przygotował 20 tytułów
dedykowanych uczniom w różnym wieku. Każdy może wybrać jedną darmową książkę.
Wystarczy wpisać na stronie Legimi kod czytamy, a następnie zarejestrować się w serwisie Legimi
i pobrać aplikację. Po zalogowaniu w niej lektura znajdować się będzie na wirtualnej półce. Kod
wykorzystać można do 31 marca, ale książka będzie przypisana do konta bez ograniczeń
czasowych.
Empik Premium bezpłatnie na 60 dni
Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków i audiobooków dostępnych
w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i iPhone’a.
Jak skorzystać z promocji?
1. Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres e-mail, na który zostanie
przesłany kod.
2. Otrzymany kod wprowadź na stronie: https://www.empik.com/premium/kupon
3. Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam konto) na empik.com.
4. Aktywuj usługę Empik Premium.
5. Pobierz aplikację Empik Go na smartfona i zaloguj się.
Nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej i po zakończeniu okresu promocyjnego
użytkownik nie zostanie obciążony opłatami.

Kopiujcie linki, pobierajcie aplikacje – czytajcie!

