
LEKTURY SZKOLNE I TYSIĄCE E-KSIĄŻEK 
ZA DARMO I BEZ REJESTRACJI DO 
CZYTANIA NA WOLNELEKTURY.PL

Wszystkie książki z Wolnych Lektur  
są opublikowane na WOLNEJ LICENCJI,  
co oznacza, że możesz je wykorzystać  
na wiele różnych sposobów bez pytania  
o zgodę czy opłat. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

. PDF gdy chcesz 
wydrukować  
cały utwór lub  
jego fragment albo 
zapisać na później

. MOBI 
do czytania  
na Kindle’u

. .DAISY  
audiobooki w formacie 

DAISY i EPUB3 MO dla 
osób niewidomych 

i słabowidzących

.MP3
audiobooki  
z całymi lekturami  
do słuchania  
online lub pobrania.

. EPUB 
do czytania 
w telefonie  
przy pomocy 
darmowej aplikacji  
lub na czytniku 
ebooków

PRZEKAŻ
KRS 0000070056

@ WolneLekturyYT 
Nasze audiobooki  
znajdziesz też na  
kanale YouTube

Wolne Lektury są biblioteką internetową prowadzoną przez 
fundację Wolne Lektury od 2007 roku. Działamy dzięki dotacjom 
i darowiznom. Podoba Ci się to, co robimy? Przekaż darowiznę, 
aby wszystkie dzieci w Polsce mogły czytać darmowe książki! 

Lektury szkolne za darmo

1,5%



Lektury szkolne za darmo

Masz prawo udostępniać książki znajomym, uczniom,  
 rodzinie – wyślij im link do książki lub pobrane pliki.

Masz prawo wydrukować całą książkę lub jej fragment  
i rozdać uczennicom czy studentom.

Masz prawo zamieścić link do książki  
w mediach społecznościowych.

Masz prawo opublikować pobrane książki  
na stronie internetowej szkoły, biblioteki  
czy organizacji pozarządowej. 

Podaj obok następujące informacje:

•  imię i nazwisko autora lub autorki książki,  
tytuł, a także imię i nazwisko tłumaczy,  
jeśli jest to przekład;

•  w przypadku audiobooków dodaj także imię  
i nazwisko lektora oraz reżysera – znajdziesz  
je na odtwarzaczu danego audiobooka  
na naszej stronie;

•  podaj nazwę licencji, na której udostępniamy  
daną książkę. Aby znaleźć informację o licencji, 
kliknij Czytaj i następnie „Informacje”.  
Licencję audiobooka znajdziesz na odtwarzaczu;

• link do strony tej książki na Wolnych Lekturach;

•  logo Wolnych Lektur (https://wolnelektury.pl/info/logotypy/)

•  możesz także wykorzystać okładkę z naszej strony. Jeśli potrzebujesz  
dobrej rozdzielczości, kliknij link „Utwór na Platformie Redakcyjnej”  
na dole strony danej książki. Podaj wymiar okładki, którego  
potrzebujesz np. 2100 i 2970 (format A4).

Możesz założyć na Wolnych Lekturach konto. Wystarczy wpisać nazwę użytkownika i hasło.  
Dzięki temu ulubione książki możesz przechowywać na swojej Półce. Aby dodać książkę na półkę,  
kliknij  obok tytułu książki.

Wybrane książki możesz oznaczać tagami, na przykład „lektura szkolna”, „kryminał”, „piękny wiersz”. 

Możesz wybrać język ukraiński, rosyjski czy angielski, klikając na górze strony opcję „Języki” – to ułatwi 
Ci poruszanie się po stronie, jeśli nie znasz dobrze języka polskiego. Wszystkie książki w naszej bibliotece 
są w języku polskim, niektóre także po litewsku, niemiecku, francusku i angielsku.

Nasze audiobooki znajdziesz też na Legimi i w Audiotece – dochód z ich sprzedaży  
przeznaczamy na utrzymanie biblioteki!

Dofinansowano ze środków  
Państwowego Funduszu Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych.
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1. John William Godward (1861–1922),  
„In the Days of Sappho” 

2. Tadeusz Langier (1877-1940),  
„Stanisław Ignacy Witkiewicz  

jako Napoleon”

3. Auguste Renoir (1854-1919),  
„La Lecture du rôle Huile sur bois” 


