Język angielski

Strony internetowe przydatne w nauce języka angielskiego.

1. http://www.travelengland.org.uk

Strona poświęcona podróżom po Anglii. Różne formy podróżowania i miejsca warte
odwiedzenia.

2. http://www.visitengland.com

Strona o podróżowaniu po Wielkiej Brytanii.

3. http://www.visitwales.com

Strona poświęcona atrakcjom turystycznym Walii.
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4. http://www.visitscotland.com

Strona poświęcona turystyce w Szkocji. Można wykupić usługi turystyczne na tej stronie.
Zawsze można znaleźć zniżki.

5. http://www.discovernorthernireland.com

Strona poświęcona sprawom turystycznym Północnej Irlandii. Można zamówić nocleg i
dowiedzieć się, gdzie jest coś ciekawego do zobaczenia. Aktualne wydarzenia kulturalne.

6. http://www.royal.gov.uk

Oficjalna strona brytyjskiej rodziny królewskiej. Historia monarchii, informacje o członkach
rodziny królewskiej. Drzewa genealogiczne.

7. http://www.britannia.com .

Strona poświęcona historii Brytanii.
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8. http://www.spartacus.schoolnet.co.uk

Bardzo przydatna informacyjnie strona o Wielkiej Brytanii, USA i paru innych krajach
europejskich. Informacje dotyczą historii i współczesności, polityki i kultury, między innymi
można znaleźć biografie pisarzy, poetów, królów i prezydentów, premierów. Są informacje o
pierwszej i drugiej wojnie światowej, szpiegach a także listy członków parlamentu.

9. http://www.great-britain.co.uk/

Strona zawiera kompletne informacje turystyczne o wszystkich najciekawszych rejonach
Wielkiej Brytanii. Opisane są konkretne trasy piesze, rowerowe, samochodowe itd. Znajdziesz
tu bazę hotelową i schroniska.

10. http://www.gksoft.com/govt/en/gb.html

Strona zawiera linki do wszystkich oficjalnych instytucji brytyjskich :rządowych i królewskich.

11. http://wordsmith.org
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Strona zawiera wiele różnych ciekawostek dotyczących języka angielskiego. Możesz
zaprenumerować &quot;słówko na dzień&quot; do twojej skrzynki e-mailowej (bezpłatnie).

12. http://www.yourdictionary.com

Bardzo bogaty serwis dotyczący języka angielskiego i nie tylko. Ci, którzy chcą zajmować się
językiem angielskim w przyszłości, powinni odwiedzać tę stronę.

13. http://eduseek.interklasa.pl

Polska strona z różnymi ćwiczeniami dotyczącymi języka angielskiego.

14. http://www.profesor.pl

Strona zawiera różnorodne materiały do nauki j. angielskiego.
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15. http://dictionary.cambridge.org/

Strona zawiera wiele słowników j. angielskiego. Możesz szukać objaśnień słów po angielsku.

16. http://www.bbc.co.uk

Strona zawiera aktualności z Wielkiej Brytanii i ze świata. Jest tu też kurs języka angielskiego.

17. http://www.stopwar.org.uk

Strona zawiera informacje niepochlebne o wojnie USA-Irak. Są informacje o datach i miejscach
przewidywanych protestów przeciwko wojnie. Znajdziesz tutaj informacje i zdjęcia z już
odbytych akcji protestacyjnych na całym świecie.

18. http://www.nps.gov/parks.html

Strona zawiera informacje o wszystkich parkach narodowych Stanów Zjednoczonych.
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19. http://usembassy.state.gov

Strona poświęcona wszystkim placówkom dyplomatycznym Stanów Zjednoczonych na całym
świecie.

20. http://www.whitehouse.gov

Strona poświęcona siedzibie prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz samemu prezydentowi,
jego najbliższemu otoczeniu. Znajdziesz tu informacje dotyczące historii Stanów
Zjednoczonych.

21. http://www.50states.com/

Kompletne informacje dotyczące wszystkich stanów w USA.

22. http://OneLook.com

Strona zawiera 5988750 słów w 963 słownikach języka angielskiego. Otrzymasz wyczerpujące
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informacje dotyczące wyrazów w języku angielskim.

23. http://angielski.edu.pl

Strona oferuje codzienne (krótkie!!!) lekcje języka angielskiego. Znajdziesz tu również słownik
oraz słownictwo zebrane tematycznie (z tłumaczeniami).

24. http://angielski.lukar.net/

Strona zawiera informacje o egzaminach FCE, CAE, CPE oraz przykładowe zestawy
egzaminacyjne. Inne testy on-line. Tłumaczenia piosenek.

25. http://www.nasa.gov

Strona zawiera wyczerpujące informacje dotyczące kosmosu. Wspaniałe zdjęcia.
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26. http://www.woe.edu.pl

Strona dwumiesięcznika z artykułami o kulturze, życiu codziennym i historii Anglii, Irlandii, USA i
Australii.

27. http://digital.library.upenn.edu/books

Ponad 20000 bezpłatnych książek w języku angielskim do czytania on-line.

28. http://www.onlinenewspapers.com/

Prasa wielojęzyczna z całego świata.

29. http://www.ohiou.edu/esl/english/index.html

Strona oferująca naukę gramatyki, słownictwa, słuchania, czytania i pisania.

8 / 12

Język angielski

30. http://www.lonelyplanet.com/destinations/

Znajdziesz tu informacje o każdym kraju, który znajduje się na naszej planecie.
31. http://www.csu.edu.au

Strona i podstrony zawierają kompletne informacje o Australii.

32. http://www.nla.gov.au/

Strona Biblioteki Narodowej Australii z bogatym materiałem źródłowym dotyczącym wszystkich
tematów związanych z tym kontynentem.

33. http://www.pm.gov.au/

Oficjalna strona premiera Australii. Można dowiedzieć się wszystkiego o Australii.

34. http://www.aph.gov.au/
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Oficjalna strona australijskiego parlamentu.

35. http://www.abs.gov.au/

Strona australijskiego urzędu statystycznego - Australia w liczbach.

36. http://www.govt.nz/

Kompletne informacje o Nowej Zelandii. Częściowo w języku Maorysów.

37. http://www.stats.govt.nz/

Nowa Zelandia w liczbach.
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38. http://www.minedu.govt.nz/

Strona Ministerstwa Edukacji Nowej Zelandii. Znajdziesz tutaj programy nauczania różnych
przedmiotów i możesz je porównać z polskimi programami. Bardzo ciekawa strona.

39. http://www.canada.gc.ca/

Dokładne informacje na temat Kanady.

40. http://atlas.gc.ca/site/english/index.html

Ponad 900 map Kanady.

41. http://www.gradesaver.com/ClassicNotes/Titles/oldman/summ1.html

Strona z tekstem i omówieniem &quot;Starego człowieka i morze&quot; Ernesta Hemingwaya.
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42. http://www.stopesso.com/funstuff/nose.html

Możecie porównać oficjalnie głoszone przyczyny wojny w Iraku z tymi prawdziwymi
przyczynami.

43. http://www.aesopfables.com/

Strona zawiera bajki Ezopa (bardzo krótkie też) po angielsku. Przyjemnie się je czyta, bo
przeważnie już je znamy.

44. http://www.englishpage.com/

Strona zawiera wiele informacji z gramatyki języka angielskiego. Jest tu też wiele ćwiczeń
on-line.
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