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lubimyczytac.pl 
Moim serwisem numer jeden, który 
wybrałam do konkursu jest portal 
lubimyczytac.pl.  

Jestem użytkownikiem tej strony od 
ponad 3 lat. Każdy kto lubi czytać różnego rodzaju 
książki, znajdzie coś dla siebie od romansu po 
mroczny horror. Na bieżąco aktualizowane są 
nowości wydawnicze. Portal często organizuje 
konkursy, w których można wygrać nowe książki lub 
bestsellery.  

Serwis ten niejako wpisuje się w tę samą tematykę 
co Nasz portal Zaczytaj.pl. Także zachęca ludzi do 
czytania, jednak w wersji papierowej, poprzez:  

• nagradzanie ich osobistych i oryginalnych 
recenzji 

•  bardzo ciekawe opisy książek, po których aż 
pragnie się biec i zakupić lekturę  

• na bieżąco aktualizowaną bazę danych na temat 
książek, czasopism, nowych autorów itp. 

• ciekawe wywiady z pisarzami 
• tworzenie swojej własnej biblioteczki i możliwość 

dzielenia się nią wśród znajomych 



kwestiasmaku.com 
Moim wyborem nr 2 jest portal 
kwestiasmaku.com. Każdy kto zawita na 
tę stroną w oka mgnieniu znajdzie 
inspiracje dla siebie na obiad dla rodziny, 

czy szybki posiłek do pracy.  

Moim hobby jest gotowanie, dlatego też chętnie i często 
zaglądam na tą stronę. Przepisy zawierają wszystko co 
potrzeba – od listy zakupów którą należy zrealizować aby 
wykonać danie, aż po dokładny opis co należy zrobić krok 
po kroku. Jakość i pomysłowość zdjęć przy potrawach, 
daniach czy deserach zachęca do zjedzenia i 
zasmakowania.  

Strona ta jest idealna dla osób, które w przyszłości chcą 
zostać np. kucharzem lub poszerzyć swoją wiedzę 
kulinarną. Portal podzielony jest na różne działy. Możemy 
nauczyć się jakie potrawy serwowane są w różnych 
krajach, oraz jakie potrawy możemy przygotować na 
święta np. Bożego Narodzenia czy Wielkanocne.  

Ta strona na pewno będzie codziennym 
przyjacielem/przyjaciółką osoby która uwielbia swój czas 
wolny spędzać w kuchni i poznawać nowe smaki, a później 
dzieląc się nimi z najbliższymi.  

 



angielskic2.pl 

Moim wyborem nr 3 to angielskic2.pl. 
Strona ta zawiera wszystko co potrzeba 
by uczyć się języka angielskiego w 

sposób miły, przyjemny i wesoły.  

Na portalu możemy znaleźć materiały, które możemy 
wykorzystać do codziennej, podstawowej czy średnio 
zaawansowanej nauki angielskiego (poprzez słówka, 
artykuły, wyjaśnienia różnych problemów), czy ponad 
zaawansowanej gdzie możemy znaleźć informację co 
może przydać się na egzaminach różnego typu. 
Ponadto jest dział: angielski biznesowy, który zachęci 
osoby z branży np. biznesowej do poszerzenia 
języka angielskiego w konkretnym kierunku.  

Moim zdaniem, w świetny sposób przedstawiona jest 
gramatyka, która może przysporzyć każdemu mniej 
lub więcej problemów. 

Po lekturze na tym serwisie angielski stanie się 
przyjemną codziennością, poprzez którą złamiemy 
barierę językową z innymi krajami i osobami np. na 
wyjazdach czy wymianach studenckich. 

 

 



cdaction.pl 
Ten tytuł na pewno nie jest nieznany 
fanom gier komputerowych. „Cdaction” to 
także magazyn wydawany co miesiąc, 
cieszący się dużą popularnością.  

Jest to moja 4 pozycja, ponieważ w wolnym czasie chętnie 
zasiadam do komputera by pograć, czy poszukać informacji 
na temat ciekawych gier dla młodszych w rodzinie. 

Na stronie internetowej znajdziemy wiele cennych informacji 
oraz ciekawostek na temat rynku gier komputerowych. W 
serwisie znajdziemy wszystkie rodzaje gier jakie zdążyły się 
ukazać, ale także te tytuły które dopiero ukażą się na rynku. 
Recenzje gier, które opisane są w sposób szczegółowy , 
zwracające uwagę na najmniejsze detale graficzne i 
dźwiękowe w grach, powodują że posiadamy dodatkowe 
informacje o grze, oraz opinię czy warta jest swojej ceny czy 
nie. Dodatkowo należy dodać że w wersji papierowej 
dołączana jest płytka z grami. Autorzy strony dużą uwagę 
poświęcają także na edukację co i do czego służy w 
komputerze. Piszą o nowinkach sprzętowych, oraz co warto 
zakupić za odpowiednią kwotę dla naszej kieszeni. Prócz 
tematyki gier, znajdziemy także recenzje sprzętu i akcesoriów 
komputerowych a także nowinki w świecie technologii, np. 
wydanie najnowszego smartphona wraz z opisem i ceną. 

Strona ta na pewno nie zawiedzie osób poszukujących 
cennych informacji o nowościach w świecie gier oraz 
technologii. 



serwisuroda.pl 
Serwis ten to moja ostatnia propozycja. Na tym 
portalu każda kobieta znajdzie to czego 
potrzebuje. 

Świetnie przedstawione produkty wraz z opisem 
oraz pojemnością i ceną zadowolą każdą 

kobietę. Łatwo można porównywać kosmetyki , po czym 
prościej dokonać późniejszego zakupu w drogerii za rozsądną 
cenę.  

Istnieją także 2 działy do których chętnie zaglądam tj. „Uroda” 
i „Zdrowie”. Dzięki tym artykułom, dowiedziałam się co jest 
najlepsze dla mojego typu skóry oraz jakie produkty czy 
maseczki powinnam używać. Poszerzyłam także swoją 
wiedzę na temat zdrowego odżywiania co w dzisiejszych 
czasach jest tak ważne. Dowiedziałam się jakie witaminy 
korzystanie wpływają na moją cerę, włosy, skórę i paznokcie.  

Świetną sprawą jest także prowadzenie przez autorów strony 
działu „Mapa Salon&Spa” oraz „Placówki medyczne”, gdzie 
można w szybki sposób znaleźć pomoc medyczną, w razie 
zaistnienia choroby z którą nie jesteśmy w stanie poradzić 
sobie metodami domowymi. Jednak, gdy potrzebujemy 
drobnej pomocy, a nie znamy w swojej okolicy salonów 
kosmetycznych czy Spa, dzięki interaktywnej mapie, klikamy 
w swoje województwo i szukamy interesującej nas oferty. 

 Jestem wierną czytelniczką tej strony i z chęcią poleciłam ją 
moim znajomym. 


