
Wyszukiwanie 
Otwartych Zasobów Edukacyjnych 

w zasobach Internetu 
 

 
1. google.pl/advanced_search 

 
W wyszukiwaniu zaawansowanym wyszukiwarki Google korzystamy z filtra „prawo do 
użytkowania”. Po zaznaczeniu opcji „do swobodnego użytku, udostępniania lub 
modyfikowania, również komercyjnego” wyszukiwarka będzie prezentowała wyniki 
zawężone do treści dostępnych na licencjach Creative Commons Uznanie autorstwa       (CC 
BY), Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach (CC BY-SA) lub w 
domenie publicznej.  Filtr ten działa zarówno dla stron WWW, jak i wyszukiwarki grafiki. 
 
 
2. search.creativecommons.org 

 
Multiwyszukiwarka CCSearch Creative Commons służy do wyszukiwania zdjęć i grafik na 
licencjach CC w serwisach: Google, Google grafika, flickr, Europeana, Jamendo, Wikimedia 
Commons i kilku innych. Po wyborze jednego z serwisów, należy pozostawić zaznaczoną 
opcję „use for commercial purposes” oraz „modify, adapt, or build upon”. 
 
 
3.  flickr.com/creativecommons 

 
W serwisie fotograficznym Flickr znajdziemy formularz wyszukiwania zaawansowanego 

( h t t p : / / w w w. f l i c k r. c o m / s e a rc h / a d v a n c e d / ) lub poprzez bezpośredni 
link www.flickr.com/creativecommons możemy przejść do filtrowania zdjęć po licencjach, na 
których są dostępne. Po wejściu do formularza wyszukiwania zaawansowanego, w polu 
Creative Commons (na samym dole) należy zaznaczyć wszystkie opcje, tj. „Only search 
within Creative Commons-licensed content” („Szukaj tylko w zasobach z licencjami CC”), 
„Find content to use commercially” („Znajdź zasoby do użycia komercyjnego”) i „Find 
content to modify, adapt, or build upon” („Znajdź zasoby, które wolno modyfikować, 
adaptować i rozbudowywać”). Wyniki otrzymujemy w postaci zbioru miniaturek zdjęć. 
Szczegóły dotyczące licencji znajdują się przy każdym zdjęciu osobno. 
 
 
4. pl.wikipedia.org/ 

 
Wikipedia to bardzo bogaty zbiór otwartych zasobów edukacyjnych, z którego korzystają 
uczniowie i nauczyciele na co dzień. Choć podawany w niezwykle prostej formie encyklopedii, 
w której możemy wyszukać interesujące nas hasło, posiada wiele rozbudowanych funkcji 
przydatnych w tworzeniu na jej bazie innych zasobów edukacyjnych. 
 

 

 

 

 

https://search.creativecommons.org/


 
5. commons.wikimedia.org/ 

 
Bezpośrednio w repozytorium Wikimedia Commons (katalog multimediów) można 
korzystać z wewnętrznej wyszukiwarki 
(http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Search), która oferuje wiele 
różnych opcji. Ponieważ niemal wszystkie zasoby są udostępniane na wolnych licencjach lub 
znajdują się w domenie publicznej, formularz nie oferuje możliwości zróżnicowania wyników 
względem licencji, ale pozwala na filtrowanie po typach danych. Aby wyszukiwać grafiki i 
inne multimedia, należy u góry kliknąć na link „multimedia” i następnie wpisać odpowiednie 
słowa kluczowe. Wyszukiwarka wyświetla w takim przypadku listę miniaturek zdjęć, w 
których opisie znajduje się szukane słowo kluczowe. Po kliknięciu w miniaturkę przechodzi 
się do strony, na której znajduje się większa wersja zdjęcia i jej zwykle dość dokładny opis 
wraz informacjami licencyjnymi. Każde ze zdjęć i multimediów na Wikimedia Commons jest 
precyzyjnie opisane co do autorstwa, pochodzenia oraz licencji, na jakiej zostało 
udostępnione. 
 
 
6. europeana.eu/ 

 
Europeana jest świetnym miejscem do poszukiwania ilustracji i materiałów źródłowych, nie 
tylko historycznych. Z polskich zasobów znajdziemy tam m.in. materiały z Polony 
(prowadzonej przez Bibliotekę Narodową), Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, Śląskiej 
Biblioteki Cyfrowej i Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Po wejściu na stronę główną w 
prawym górnym rogu znajdziemy możliwość zmiany języka („Choose language”), w tym na 
język polski. Duże pole wyszukiwania umieszczone jest centralnie, a po wpisaniu do niego 
interesującego nas terminu przejdziemy na stronę wyników. Ta zaś oferuje możliwość 
przeglądania miniatur zasobów i filtrowania ich po rodzajach, np. tekst, zdjęcia, dźwięk, 
wideo, oraz po prawach do użytkowania, gdzie znajdziemy również poszczególne nazwy 
licencji Creative Commons oraz oznaczenie domeny publicznej. 
 
 
Opracowanie:  Ewa Pawłowska 
 
Publikacja opracowana na podstawie materiału źródłowego : 
 
Ośrodek Rozwoju Edukacji (2013), Mapa otwartych zasobów edukacyjnych. Opracowanie: 
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https://ngoteka.pl/bitstream/id/469/Mapa%20Otwartych%20Zasobów%20Edukacyjnych.pdf 

[dostęp: 1.03.2021]. Tekst dostępny na licencji CC-BY 3.0 Polska 

 
 

 
Publikacja dostępna na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 

4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów. Zezwala się na dowolne 
wykorzystanie treści pod warunkiem wskazania autorów jako właścicieli praw do tekstu oraz zachowania 
niniejszej informacji licencyjnej tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. 
Tekst licencji dostępny na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl.  
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