
 

Oferta - Przedmiot zamówienia          - załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

Tabela: Przedmiot zamówienia: 

Lp. Nazwa/rodzaj 
przedmiotu 

Krótki opis Poglądowe zdjęcie ilość 

1 Tablica 100 – 
magnetyczne 
kwadraty 

Tablica magnetyczna przeznaczona do 
ćwiczeń matematycznych. Na kratkowanych 
polach można pisać kredą lub umieszczać 
magnetyczne płytki. Płytki powinny być 
nadrukowane dwustronnie liczbami od 1 do 
100 - z jednej strony np. w kolorze 
niebieskim, a z drugiej – np. czerwonym. 
Minimalna zawartość: 
magnetyczna tablica w ramie aluminiowej 
(wym. ok. 60 x 60 cm), 
płytki liczbowe magnetyczne od 1 do 100 
(wym. ok. 10 x 10 cm), 
podstawa z przegródkami do 
przechowywania płytek. 

 

1 szt. 

2 Tangram 
tablicowy 
magnetyczny 

Kwadrat składający się z 7 części, tzw. 
Tanów, które można układać w oparciu o 
odpowiednie reguły. Pomoc wykonana z 
dwustronnie kolorowej folii magnetycznej, 
tak aby nie było możliwości, iż magnesy np. 
oderwą się. W każdym komplecie powinny 
znajdować się trzy różnokolorowe warstwy: 
1.Kolor niebieski 
2.Kolor żółty 
3.Kolor czerwony 
tworzące trzy kwadraty o boku 20 cm 

 

1 szt. 

3 Tangramy dla 
uczniów 

Drewniane figury do układania różnych 
kształtów, które razem tworzą kwadrat.  
 Zestaw składający się z 7 elementów tzw. 
Tanów, wym. ułożonego kwadratu w ramce 
około 11 x 11 x 1,1 cm 

 

12 
szt. 

4 Układ 
współrzędnych – 
magnetyczna, 
sucho ścieralna 
nakładka na 
tablicę 

Nakładka z tradycyjnym układem 
współrzędnych przylegająca do wszelkiego 
rodzaju tablic szkolnych i flipchartów 
wykonanych na bazie blach. Układ 
współrzędnych naniesiony na kratkowanie 
20 kratek x 20 kratek. Każda z nich 
o wymiarze rzeczywistym  ok. 4 cm x 4 cm 
Rozmiar gabarytowy planszy około: 80 cm x 
96 cm, Na odwrocie powinna być 
zaopatrzona w min. dwie taśmy 
magnetyczne o szerokości  ok. 4 cm. 

 

1 szt. 

5 Magnetyczne 
koła – ułamki 
zwykłe i 
procenty 

Komplet 9 kół podzielonych na części 
ułamkowe.  

Każdy element ma być dwustronny 
kolorowy i opisany: z jednej strony 

2 kpl. 



 
ułamkiem zwykłym, a z drugiej - ułamkiem 
procentowym. 

Minimalna zawartość zestawu : 51 
elementów z folii magnetycznej; elementy 
oznaczone odpowiednio: 1 (100%), 1/2 
(50%), 1/3 (33,3%), 1/4 (25%), 1/5 (20%), 
1/6 (16,6%), 1/8 (12,5%), 1/10 (10%), 
1/12 (8,3%); dobrze przylegające do tablic 
zielonych i białych. 

 

6 Bryły 
geometryczne 
prawidłowe – 
ostrosłupy i 
graniastosłupy 

Bryły wykonane z plexi. Wysokość brył 
około 18 cm. 

Zestaw powinien zawierać minimum: 
1. graniastosłup o podstawie kwadratu 
2. graniastosłup o podstawie sześciokąta 
3. graniastosłup o podstawie trójkąta 
4. ostrosłup o podstawie sześciokąta 
5. ostrosłup o podstawie czworokąta 
6. ostrosłup o podstawie trójkąta 

 

1 kpl. 

7 Bryły 
geometryczne 
pełne, kolorowe 

Komplet 10 szt. brył geometrycznych, w 
skład którego powinny wchodzić 
następujące bryły: 
1. Kula 
2. Półkula 
3. Walec 
4. Stożek 
5. Sześcian 
6. Prostopadłościan 
7. Graniastosłup prawidłowy trójkątny 
8. Graniastosłup prawidłowy sześciokątny 
9. Czworościan 
10. Ostrosłup o podstawie kwadratu 
 
Wysokość brył około 6 do 8 cm 

 

1 kpl. 

8 Siatki brył i 
figury płaskie 

Komplet zawierający pomoce, które mają 
służyć nauczycielom matematyki w szkole 
podstawowej. Powinien zawierać:  
-figury geometryczne, które po 
odpowiednim złożeniu ułatwią uczniom 
wyprowadzenie wzorów na obliczenie ich 
pól, 
-siatki graniastosłupów i ostrosłupów 
prostych, z których łatwo można złożyć 
bryły, Bryły powinny posiadać magnesy, 
które umożliwią łatwe przymocowanie do 
tablicy szkolnej.  
Pakiet edukacyjny powinien zawierać siatki 
brył: ostrosłupa prawidłowego 
czworokątnego, sześcianu (3 
sztuki),graniastosłupa prawidłowego 
trójkątnego, prostopadłościanu o podstawie 
prostokąta, prostopadłościanu o podstawie 
kwadratu, graniastosłupa o podstawie 

 

2 kpl. 



 
trapezu równoramiennego, graniastosłupa 
prawidłowego sześciokątnego, 
graniastosłupa o podstawie 
równoległoboku, czworościanu foremnego, 
ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, 
ostrosłupa o podstawie prostokąta, siatki 
trzech ostrosłupów, które po złożeniu 
tworzą sześcian, Poradnik metodyczny. 

9 Ułamki 
magnetyczne 
duże 

Kolorowe paski magnetyczne z 
liczbowym zapisem ułamków w 9 
kolorach. W zestawie powinny być paski 
przedstawiające następujące wartości: 
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 
1/12. 

Wys.: ok. 10 cm 
 

2 kpl. 

10 Magnesy do 
tablic 

Komplet 120 szt. kolorowych okrągłych 
magnesów do tablic w rozmiarze około od 
20mm do 25 mm 

 

1 kpl. 
(120 
szt.) 

11 Tablica korkowa 
120x200 

Tablica korkowa w rozmiarze 120 cm x 200 
cm 
(+/- 10 cm) 

 

1 szt. 

12 Tablica 
suchościeralna 
120x240 

Tablica magnetyczna sucho ścieralna w 
rozmiarze 120 cm x 240 cm. Powierzchnia 
tablicy lakierowana, w zestawie półka na 
gąbki i markery. 

 

3 szt. 

13 Program 
multimedialny 
typu Didakta 
Matematyka – 
zadania 
tekstowe dla 
Szkoły 
podstawowej 

Program powinien posiadać polską wersję 
językową i oprogramowanie 
wielostanowiskowe dostępne na szkolnych 
komputerach podłączonych do szkolnej 
sieci. Powinien posiadać wieczystą licencję 
edukacyjną (dla szkół i placówek). Program 
może służyć do nauki matematyki lub jako 
gra matematyczna. 

 

1 szt. 

14 Program 
multimedialny 
typu Didakta 
Matematyka – 
Podstawa 
arytmetyki dla 
Szkoły 
podstawowej 

Program powinien posiadać polską wersję 
językową i oprogramowanie 
wielostanowiskowe dostępne na szkolnych 
komputerach podłączonych do szkolnej 
sieci. Powinien posiadać wieczystą licencję 
edukacyjną (dla szkół i placówek). 

Powinien to być program edukacyjny, 
który zawiera przykłady i zadania 
pozwalające na samodzielne ćwiczenie i 
sprawdzenie wiadomości w zakresach 

 

1 szt. 



 
takich jak np.: liczby całkowite, liczby 
ujemne, liczby dziesiętne i ułamki. 

15 Gnomon Pakiet klasowy pięciu gnomonów z 
matrycami do nanoszenia obserwacji 
(do powielania). Gnomony 
z drewnianymi podstawami, rzucające 
ostry, wyraźny cień. Wysokość 
przyrządów: ok. 21 cm.  

1 
zesta
w 

16 Słońce, ziemia i 
księżyc w ruchu 
– model III 

Urządzenie wielofunkcyjne z modelami 
Ziemi i Księżyca w dwóch różnych 
rozmiarach. 

Trójwymiarowy model Słońca, Ziemi i 
Księżyca do szczegółowej prezentacji 
ruchów ciał niebieskich. Ziemia i Księżyc 
dostarczane w dwóch rozmiarach, dzięki 
czemu możliwa będzie poglądowa 
prezentacja takich zjawisk jak: 
  dzień i noc 
  ruch słońca na niebie 
  pory roku 
 zmienna długość światła słonecznego za 

dnia 
  fazy księżyca 
 zaćmienie słońca i księżyca i ich cykle 
Słońce symbolizowane za pomocą lampy z 
reflektorem.. Dane techniczne: Zasilacz do 
źródła światła: 100–240 V AC / 6 V DC 
Wymiary orientacyjne: 655 x 170 x 265 mm 
(dł. x szer. x wys.) Masa: 2,45 kg 

Zawartość: Tellurium z Ziemią i Księżycem 
w dwóch rozmiarach, karty do prezentacji 
pór dnia i roku, zaćmienia Słońca, zaćmienia 
Księżyca i faz Księżyca, mała postać 
człowieka, zegar słoneczny, zasilacz, 
instrukcja. 

 

1 
zesta
w 

17 Układ słoneczny 
– 11 piłek - 
planet 

Układ słoneczny w postaci kompletu 11 
nadmuchiwanych piłek 
reprezentujących Słońce, Księżyc, 
Ziemię oraz pozostałe planety układu. 
Piłki powinny mieć średnicę od ok. 20 
do 90 cm. Zestaw powinien zawierać 
pompka. Możliwość zawieszenia planet 
pod sufitem.  

1 
zesta
w 



 
18 Magnetyzm kuli 

ziemskiej – 
zestaw 
doświadczalny 

Zestaw składający się z dwóch elementów: 
modelu kuli ziemskiej z umieszczonym 
wewnątrz magnesem oraz 
dwubiegunowego magnesu 3-wymiarowego 
z rączką, który przesuwany po powierzchni 
modelu globu ziemskiego prezentuje 
magnetyzm kuli ziemskiej.  

 

1 
zesta
w 

19 Rodzaje 
ukształtowania 
powierzchni 
Ziemi - zestaw 

Modele z tworzywa sztucznego, 
niepomalowane, reprezentujące 
powierzchnie z wulkanami, lodowcami, 
uskokami i pofałdowaną. Zestaw 
powinien zawierać 5 kompletów modeli 
(razem 20 szt.) do pracy w grupach + 
instrukcja. 

Wymiary orientacyjne: 120x120 mm. 

 

1 
zesta
w 

20 Obieg wody w 
przyrodzie – 
model - 
symulator 

Trójwymiarowy model pokazujący obieg 
wody w przyrodzie. Wymiary orientacyjne  
40x30x15 cm. 

 

1 szt. 

21 Model do 
rysowania mapy 
poziomicowej 

Model z tworzywa sztucznego w kształcie 
transparentnego pudełka, z  
"wypiętrzonym"  dnem przybierającym 
postać repliki góry wulkanicznej. W skład 
zestawu  powinny wchodzić: specjalna, 
nakładana pokrywa, marker oraz naklejana 
linijka. 

 

1 szt. 

22 Kolekcja skał – 
zestaw 
rozszerzony (45 
okazów) 

Zestaw zawierający  skały magmowe, 
osadowe i metamorficzne. Łącznie min. 
45 skał, każda wielkości ok. 4 x 4 cm.  

 

1 
zesta
w 

23 Rudy metali – 
kolekcja 
podstawowa 

Zestaw próbek ważniejszych rud o 
wielkości ok. 2,5 x 2,5 cm. Minimum 15 
różnych próbek. 

 

1 
zesta
w 

24 Gleba – zestaw 
doświadczalny 

Zestaw około 20 doświadczeń wraz z 
omówieniem dla prowadzącego zajęcia 
(od teorii do wniosków) oraz zestawem 
niezbędnego wyposażenia 
laboratoryjnego (cylindry, szalki 
Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki 
z korkami, lejki, sito i siatka, sączki, lupy, 
szpatułka dwustronna, łopatka do gleby 
itd.) i substancji, w tym reagent ze skalą 

 

1 szt. 



 
kolorymetryczną. 

25 Plansze 
edukacyjne: 
Profile glebowe 

Plansza edukacyjna przedstawiająca profile 
najczęściej występujących gleb w Polsce 

 

1 szt. 

26 Barwy gleby - 
próbki 

Zestaw próbek gleby takiego rodzaju 
jak:  
 – gleba czerwona, przykład I 
 – czarnoziem (bogaty w związki 
wapnia) 
 – czerwonoziem o min. zaw. próchnicy, 
przykład II 
– lateryt 
– regosol 

 

1 
zesta
w 

27 Taśma miernicza Taśma terenowa długości 20 metrów, 
wysuwana z okrągłej, plastikowej obudowy. 

 

1 szt. 

28 Lupa szklana z 
rączką o 
powiększeniu  
3x– 8 szt 

Szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x. 

 

8 szt. 

29 Lornetka 7-
21x40 z zoomem 
– 8 szt. 

Lornetka przeznaczona szczególnie do 
obserwacji przyrodniczo-ornitologicznych, 
w tym także poruszających się zwierząt 
(ptaki, większe ssaki itp.). Wyposażona w 
funkcję "zoom", czyli płynną zmianę 
powiększenia (od 7-21x) 

 

8 szt. 

30 Mikroskop 
biologiczny typu 
Delta Optical 
BioLight 300 

Minimalne parametry: głowica 
monookularowa obracana o 360° , 
pochylona pod kątem 45°; obiektywy ze 
szklaną optyką: 4x, 10x, 40x; okular 
szerokopolowy ze szklaną optyką: 
WF10x; zakres powiększeń w 
skompletowaniu standardowym 40x - 
400x; trójgniazdowy rewolwer 
obiektywowy; oświetlenie górne 
(odbite) i dolne (przechodzące) LED z 
regulacją jasności; stolik przedmiotowy 
o wymiarach 90 x 90 mm z 
mechanizmem krzyżowym z uchwytem 

 

8 szt. 



 
do mocowania preparatu, pokrętła do 
przesuwu poziomego. 

31 Zestaw 
preparatów 
mikroskopowyc
h  

Zestaw składający się z 15 preparatów 
mikroskopowych np. biologicznych 
umożliwiających obserwację za pomocą 
mikroskopu 

 

8 
zesta
wów 

32 Zestaw 
preparacyjny – 
zaawansowany  

Zestaw narzędzi preparacyjnych składający 
się co najmniej z takich elementów jak: 
nożyczki, skalpel, pęseta, igła prosta i 
zakrzywiona. 

 

8 
zesta
wów 

33 Szkiełka 
podstawowe 100 
szt. w paczce  

Szkiełka podstawowe do wykonywania 
trwałych lub nietrwałych preparatów 
mikroskopowych 

 

 

8 
pacze
k 
 po 
100 
szt. 

34 Szkiełka 
nakrywkowe 
100 szt.  

Szkiełka nakrywkowe do nakrywania 
preparatów na szkiełku podstawowym 

 

 

8 
pacze
k  
po 
100 
szt. 

35 Wielki zestaw 
szkła i 
wyposażenia 
laboratoryjnego 

Zestaw podstawowy, z probówkami 
borokrzemianowymi.  
Skład zestawu:  
• Łapa do probówek, drewniana – 3 sztuki  
• Łyżeczka do spalań z kołnierzem 
ochronnym – 3 sztuki  
• Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem 
– 1 sztuka  
• Palnik gazowy – 1 sztuka 
 • Palnik spirytusowy z knotem – 1 sztuka • 
Parownica porcelanowa – 1 sztuka  
• Pęseta metalowa, chromowana – 1 sztuka  
• Płytka porcelanowa z wgłębieniami – 1 
sztuka  
• Probówka szklana, borokrzemianowa – 12 
sztuk  
• Siatka z krążkiem ceramicznym – 2 sztuki  
• Szczypce laboratoryjne uniwersalne – 1 
sztuka  
• Szpatułka dwustronna. 

 

1 
zesta
w 

36 Kompas 
zamykany 
azymut  

Kompas zamykany z igłą zawieszoną w 
płynie i przyrządami celowniczymi. 
Średnica ok.  5 cm. 

 

8 szt. 



 
37 Kompas 

kartograficzny z 
linijką i 4 
skalami  

Kompas z igłą zawieszoną w płynie, 
wtopiony w przezroczystą linijkę. 
Umożliwiający pracę z mapą oraz określanie 
azymutu w terenie. Średnica samego 
kompasu: ok.  5 cm 

 

8 szt. 

38 Atlas 
geograficzny  

Atlas geograficzny – miękka okładka 

 

8 szt. 

39 Mapy ścienne 
ogólnogeograficz
ne 

Mapa świata - Mapa ścienna, dwustronna, 
Druga strona, ćwiczeniowa. 
 
Mapa europy - Mapa ścienna, dwustronna, 
Druga strona, ćwiczeniowa. 
 
Mapa Polski - Mapa ścienna, dwustronna, 
Druga strona, ćwiczeniowa. 

 

 

 

Mapa 
świata 
– 1 
szt. 
 
Mapa 
Europy 
– 1 
szt. 
 
Mapa 
Polski 
– 1 
szt. 

40 Plansza ścienna: 
Polskie Parki 
Narodowe  

Plansza ścienna obrazująca parki narodowe 
w Polsce o wymiarach orientacyjnych 
100cm x 130 cm obrazująca loga wszystkich 
parków 

 

1 szt. 

41 Krajobrazy 
świata  – kpl 10 
plansz 
laminowanych 

Komplet 10 plansz laminowanych z różnymi 
krajobrazami świata. 

 

1 kpl. 

42 Multimedialny 
program typu 
Didakta - 
Geografia 

Program powinien posiadać polską wersję 
językową i oprogramowanie 
wielostanowiskowe dostępne na szkolnych 
komputerach podłączonych do szkolnej 
sieci. Powinien posiadać wieczystą licencję 
edukacyjną (dla szkół i placówek). 

 

1 szt. 



 
Powinien to być program edukacyjny 
przeznaczony dla uczniów klasy 7-8, 
który zawiera przykłady i zadania 
pozwalające na samodzielne ćwiczenie i 
sprawdzenie wiadomości w zakresach 
geografii i umiejętności czytania mapy 

43 Program 
multimedialny 
usprawniający 
zaburzone 
funkcje- typu 
Umiem liczyć 

Program powinien być zbiorem 
interaktywnych ćwiczeń i kart pracy, 
wspomagający rozwój kluczowych 
kompetencji. Przeznaczony dla dzieci w 
klasach 1-3 szkoły podstawowej.  
Program ma posiadać  polską wersje 
językową, wielostanowiskowy, posiadający 
licencję wieczystą edukacyjną  otwartą dla 
placówki.  

 

1 szt. 

44 Program typu 
DrOmnibus 
Edukacja 
Włączająca 

Program na 10 kont. Zawierający zestaw 
gier pozwalających na równoczesną pracę z 
uczniami rozwijającymi się prawidłowo i z 
dziećmi ze szczególnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

 

1 szt. 

45 Program 
multimedialny 
typu 
Matematyka 
bez reszty 
pakiet 3 części, 
klasy I-III 

Multimedialny produkt edukacyjny dla 
szkół podstawowych przeznaczony do nauki 
przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych. Zawierający pakiet 
ćwiczeń, interakcji, zabaw, gier oraz filmy 
interaktywne do szybkiego i efektywnego 
wykorzystania podczas zajęć szkolnych. 
Program ma obejmować trzy części, 
odpowiadające zakresem tematycznym 
klasom 1-3 – całość dostosowana do 
podstawy programowej i umożliwia pracę z 
uczniami ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

 

1 szt. 

46 Klocki typu 
Canoe – duży 
zestaw 

Klocki typu Canoe duży zestaw do pomocy 
terapeutyczna składający się z minimum 60 
sześciennych drewnianych klocków w 
dwóch najbardziej kontrastowych kolorach, 
czarnym i białym, z nadrukowanymi 
prostymi wzorami geometrycznymi (koło, 
kwadrat, krzyżyk, iks)  

3 
zesta
wy 

47 Mały zestaw 
manipulacyjny 
do budowy brył. 

Zestaw umożliwiający konstruowanie 
ciekawych figury oraz bryły geometryczne. 
W skład zestawu powinny  wchodzić: 
pręciki w 3 różnych długościach oraz kule 
z otworami. Zestaw powinien liczyć 
minimum 246 elementów. 

 

3 
zesta
wy 

48 Zestaw 
kontrolny typu 
PUS 

Zestaw typu PUS - zamykane pudełko z 
plastiku, w którym ma się znajdować 12 
ponumerowanych klocków. Zestaw 
wykorzystywany jest zawsze w połączeniu z 
książeczkami z tej samej serii, ponieważ 
cyfry na klockach odpowiadać muszą  

10 
zesta
wów 



 
numerom zadań w książeczkach. 

49 Zestaw typu 
Dreptuś  
składający się z z 
części 
Matematyka 1 i 
Matematyka 2 
(pasujący do 
powyższych 
zestawów 
kontrolnych) 

Zestaw składający się z dwóch książeczek 
typu Dreptuś Matematyka 1 i Dreptuś 
Matematyka 2. 
Zawarte w książeczkach zadania służą m. in. 

 utrwaleniu przeliczania i 
odczytywania liczb kolejno od 0 do 
12,  

 obliczaniu dowolnym sposobem 
sumy i różnicy dwóch liczb w 
zakresie 12,  

 utrwaleniu symbolicznego zapisy 
działań matematycznych,  

 porównywaniu liczb: mniejsza – 
większa,  

 szukaniu właściwej liczby w ciągu 
liczb malejących i rosnących,  

 zapoznaniu się z tematyką zbiorów,  
 przyporządkowywaniu prostego 

dodawania i odejmowania 
odpowiednim ilustracjom 
 

 

 

10 
zesta
wów 

50 Zestaw typu 
Liczę w pamięci 
część 1, część 2, 
część 3, część 4 i 
część 5 (pasujący 
do powyższych 
zestawów 
kontrolnych) 

Zestaw 5 książeczek umożliwiających 
ćwiczenie za pomocą zestawów typu PUS 
takich umiejętności jak: 
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12 
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 
- Mnożenie i dzielenie w zakresie 100 
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 
1000 

 

 

 

 

 

10 
zesta
wów 

51 Klocki 
matematyczne z 
działaniami – 
dodawanie i 
odejmowanie 

Zestaw zawierający  drewnianą podstawę z 
okienkami na drewniane płytki. Przy 
każdym okienku liczba od 1 do 19 i na 
końcu 0. Działanie polegać ma na tym, że 
dziecko ma przyporządkować działania na 
płytkach do odpowiedniego wyniku. Płytki 
powinny być w czterech kolorach żółtym, 
czerwonym, zielonym i niebieskim 

 

3 
zesta
wy 



 
52 Klocki 

matematyczne 
mały zestaw 27 
el. Typu 
newmero 

Zestaw powinien zawierać: 27 klocków (w 4 
kolorach), w tym zestaw klocków z cyframi 
1-9; zestaw klocków z liczbami 10-90; 
książeczkę z przykładami gier i ćwiczeń; 
bawełniany woreczek do przechowywania 
klocków.  

2 
zesta
wy 

53 Słomki 
konstrukcyjne 
500 elementów  

Zestaw słomek konstrukcyjnych. 
Przestrzenna układanka składającą się z 
długich rurek-słomek o długości 20 cm oraz 
łączników. W sumie zestaw powinien 
zawierać 500 elementów. 

 

2 
zesta
wy 

54 Logiczna 
układanka typu 
Krecik 

Układanka polegająca na odnalezieniu i 
dopasowaniu do odpowiednich obrazków. • 
drewniana podstawa o wym. orientacyjnych 
32 x 32 cm • 36 elementów ze sklejki  
• wym. ok.  5 x 5 cm. 

 

5 szt. 

55 BINGO – 
mnożenie i 
dzielenie do 100 

Gra typu BINGO umożliwiająca grę w dwóch 
wariantach: grając na planszach z wynikami 
dzieci dopasowują kartoniki z działaniami 
lub odwrotnie - dzieci przypisują wynik z 
kartonika na pole planszy z działaniem. 
Możliwa liczba graczy: 2-6. 
Zestaw powinien zawierać:  
12 dwustronnych plansz oraz 
108 dwustronnych kartoników +instrukcja. 

 

1 szt. 

56 Gra typu 
Nawlekaj nie 
czekaj 

Gra zręcznościowa i pamięciowa. Składająca 
się z kulek i linek, na które należy nawlekać 
kulki.  Umożliwiająca dostosowanie 
poziomu trudności do możliwości graczy. 
Możliwa liczba graczy do 3 osób. 
W zestawie: 

 55 kart 
 18 kul 
 klepsydra 
 3 linki 
 80 żetonów 
 instrukcja 

 

4 szt. 

57 Komplet 
markerów do 
tablic 
suchościeralnych 

Komplet markerów w czterech kolorach: 
czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym 

 

3 
komp
lety 

58 Klasyczna 
pomoc 
dydaktyczna do 
nauki 
klasyfikowania 
elementów 
według 
różnorodnych 
cech jak np. 

Klasyczna pomoc dydaktyczna do nauki 
klasyfikowania elementów według 
różnorodnych cech. Figury  mają różnić się 
kształtem, kolorem wielkością i grubością. 
Ćwiczenia z klockami logicznymi doskonalą 
umiejętność analizowania i porównywania, 
sortowania i grupowania w zbiory. Komplet 
zawierać powinien min.  60 klocków 
różniących się kolorem, kształtem i 
wielkością. Klocki wykonane z plastiku, 

 

2 
zesta
wy 



 
Klocki Dienesa 
 

zamknięte w pudełku. 

59 Mozaika 
wielokątów 250 
el. 

Uniwersalny, kolorowy komplet figur 
geometrycznych umożliwiających 
przeprowadzenie wszechstronnych ćwiczeń 
z zakresu geometrii oraz ułamków. Dzieci 
poprzez manipulowanie konkretnym 
materiałem mają poznawać własności i 
nazwy figur, badać cechy figur i kąty, 
doświadczać symetrii i przesunięcia figur, 
doświadczalnie wyznaczają obwód i pole 
figury. 

 

2 
zesta
wy 

60 Zestaw 
multimedialnych  
gier 
edukacyjnych  
typu EduROM tj. 
- - Wyspa 
skarbów 
- ZOO 
- Wesołe 
miasteczk 

Zestaw 3 gier edukacyjnych matematyczna 
dla dzieci w wieku 6-8 lat umożliwiająca 
ćwiczenia umiejętności z zakresu przede 
wszystkim arytmetyki, mierzenia i figur 
geometrycznych 

 

 

 

1 
zesta
w (3 
gry 
po 
jednej 
z 
każde
go 
rodza
ju) 

61 Kalkulator  
biurowy 

Kalkulator  z dużym wyświetlaczem 12-
cyfrowym 
Wymiary orientacyjne 20 cm x 15 cm 

 

10 
szt. 

62 Zestaw 
programów typu 
Akademia 
umysłu - 
trójpak 

zestaw 3 programów kompleksowo 
rozwijających zdolności umysłowe w trzech 
obszarach: Pamięć, Koncentracja, Szybkie 
Czytanie. 

 

2 
zesta
wy 

63 Mozaika 
drewniana w 
pudełku 

Drewniane klocki Mozaika, z których można 
komponować wiele wzorów, 
zróżnicowanych pod względem ilości, 
kształtu, koloru klocków i rodzaju figur 
geometrycznych. Mozaika powinna 
zawierać około 40 klocków (trójkątów i 
rombów) w różnych kolorach 

 

4 szt. 



 
64 Program typu 

Matświat – 
terapia 
pedagogiczna 

multimedialna pomoc rozwijające 
predyspozycje matematyczne oraz 
wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń 
w tym zakresie. Program powinien 
obejmować 5 część tj:  
cz.1: Działania na liczbach 1-20, 
cz.2: Działania na liczbach do 100, 
cz.3: Działania na liczbach do 1000, 
cz.4: Działania na liczbach wielocyfrowych - 
ułamki dziesiętne, 
cz.5: Działania na liczbach wielocyfrowych - 
ułamki, procenty, czas, miary i wagi. Zestaw 
powinien być poszerzony o pomoce 
dydaktyczne uzupełniające materiał 
multimedialny. 
 

 

1 szt. 

65 Program typu 
Eduterapeutica 
Dyskalkulia 
 

Program typu Eduterapeutica Dyskalkulia 
przeznaczony do pracy terapeutycznej z 
dziećmi w przedziale wiekowym 5-9 lat. 
Pozwalający na diagnozę oraz terapię dzieci 
wykazujących specyficzne trudności w 
rozwiązywaniu zadań matematycznych. 
Oprogramowanie powinno zawierać ok.  
127 interaktywnych ćwiczeń 
terapeutycznych, 10 interaktywnych 
ćwiczeń diagnostycznych, ćwiczenia 
filmowe oraz interaktywne gry i zabawy. 
 Wersja językowa: Polska  
 Ilość stanowisk: otwarta dla szkoły - 
nieograniczona liczba stanowisk w obrębie 
placówki edukacyjnej  
 Typ licencji: Komercyjna  
 Ważność licencji: Wieczysta  
 Wersja z aplikacją terapeuty 

 

1 szt. 

66 Zestaw 
podręczników 
do zajęć 
wyrównawczych 
z matematyki 

Zestaw takich podręczników jak poniżej lub 
innych odpowiadających zakresem. 

1. Małymi kroczkami ćwiczenia 
wyrównawcze dla klas 3 

2. Matematyka 1 – Karty pracy dla 
szkoły podstawowej 

3. Matematyka 2 – Karty pracy dla 
szkoły podstawowej 

4. Matematyka 3 – Karty pracy dla 
szkoły podstawowej 
 

 

 

 

10 
zesta
wów 



 

 
67 Bryły 

szkieletowe- 
zestaw do 
budowy (zestaw 
manipulacyjny) 

Zestaw manipulacyjny dla młodszych 
uczniów i nie tylko. Umożliwia  tworzenie 
nie tylko graniastosłupów i ostrosłupów, 
lecz także bryły ścięte. Zestaw powinien 
zawierać minimum 180 kolorowych kulek o 
średnicy około 1,6 cm (każda kulka posiada 
26 otworów) oraz minimum 180 patyczków 
o długości około od 1,6 do 7,5 cm  

 

1 
zesta
w 

68 Rozbudowany 
zestaw do 
budowy brył 
typu Zometool 
Creator 3 

Zestaw umożliwiający konstrukcję 
przestrzennych figur oraz rozwijanie 
wyobraźni dziecka. Budowanie prostych 
brył i bardziej złożonych pozwala w 
przystępny sposób zrozumieć 
geometrię. Uczniowie będą mogli 
poznawać  symetrie, proporcje, kąty, 
powierzchnię i obwód.. 
Minimalna zawartość zestawu: 
- 738 elementów: 
* 180 kulek do łączenia 
* 558 pręcików: niebieskich, żółtych i 
czerwonych w trzech różnych 
długościach 
- walizka z przegródkami 
- broszura z modelami do złożenia z 
polskim tłumaczeniem 

 

1 
zesta
w 

69 Liczmany – lizaki 
cyfrowe  

Lizaki matematyczne do pokazywania przez 
uczniów wyników 

 

5 szt. 

70 Liczydło stojące 
z tablicą 
magnetyczną 

liczydło na stojaku, o wymiarach 
orientacyjnych: 85 x 120 cm. 
Liczydło powinno zawierać 100 korali 
rozłożonych w 10 rzędach z kolorystycznie 
wyróżnionymi piątkami.  
Po drugiej stronie powinna znajdować  się 
tablica magnetyczna, po której można pisać 
mazakiem zmywalnym lub przyczepiać 
elementy magnetyczne. 

 

1 szt. 

71 Matematyka - 
Zestaw plansz w 
wersji 
drukowanej + 
program CD 
 

Zestaw dydaktyczny zawierający co 
najmniej:  
60 kolorowych, obustronnie zafoliowanych, 
sztywnych plansz poglądowych w  formacie 
A-3 oraz program komputerowy na płycie 
CD   

 

1 
zesta
w 



 
72 Zestaw 

edukacyjny typu 
edumatrix 

Minimalna zawartość zestawu:   
Podręcznik zawierający propozycje 
ćwiczeń i zabaw edukacyjnych;  Dwie 
plansze z obustronnymi nadrukami 
(wym. orientacyjne 30 cm x 30 cm x 0,3 
cm);  Dwie podkładki do plansz; ok. 206 
sztuk bloczków. 

 

2 szt. 

73 Gra strategiczno-
ekonomiczna 
typu Monopoly 
junior 

Gra planszowa umożliwiająca zabawę w 
zakup i sprzedaż nieruchomości, 
zawierająca co najmniej pionki, kostkę 
do gry, karty „szansy”, banknoty, żetony 
i instrukcje 

 

1 szt. 

74 Gra strategiczna 
typu Downfall 

Gra składająca się z kół zębatych i 
kluczy, żetonów. Przeznaczona dla 
dzieci w wieku 7+, uczy planowania 
strategicznego,  
wspomaga myślenie krytyczne, ćwiczy 
rozumowanie wizualne.  

1 szt. 

75 Gra strategiczna 
typu Ryzyko 

Gra strategiczna zawierająca co najmniej  
planszę do gry, 5 armii – każda z 40 
żołnierzami piechoty, 12 kawalerii i 8 
artylerii, 56 kart ryzyko, 1 pudełko na 
karty, 5 kostek do gry, 5 papierowych 
skrzyń, instrukcja  

1 szt. 

76 Zestaw gier 
strategicznych -  
klasyczne gry 
planszowe typu 
zestaw BigJigs  
 

Zestaw składa się z takich gier jak: 
warcaby, kółko i krzyżyk oraz kolorowa 
gra planszowa.  

 

1 szt. 

77 Gra strategiczna 
typu Domek: 
Słoneczna 156 

Zestaw powinien zawierać co najmniej  
 dwustronna plansza 
 2 plansze Domku 
 24 karty pomieszczeń 
 24 karty dodatków 
 12 kart przyjaciół 
 12 kart planów budowy 
 5 żetonów wyposażenia 
 notes 
 instrukcja 

 

1 szt. 

78 Gra typu 
Łamigłówki 
zapałczane 

Karty kryjące ponad 50 
zagadek/łamigłówek oraz instrukcję z 
odpowiedziami 

 

1 szt. 

79 Łamigłówki 
drewniane 4w1 

Zestaw zawierający 4 drewniane 
łamigłówki 3D 

 

1 
zesta
w 



 
80 Łamigłówka 

typu CatStax 
Łamigłówka polegająca na zapełnieniu 
wolnej przestrzeni postaciami kotów. 
Zestaw powinien zawierać minimum 44 
łamigłówki z odpowiedziami. 

 

1 szt. 

81 Łamigłówka 
typu Katamino 

Gra logiczna składająca się przynajmniej 
z: drewnianej planszy do gry, 18 dużych 
drewnianych klocków,  40 kart oraz 
instrukcja i kilkaset zagadek logicznych o 
różnych stopniach trudności. Możliwość gry 
dwóch graczy jednocześnie 

 

1 szt. 

82 Gra typu 
Matematyka na 
wesoło 

Zestaw gry powinien zawierać 
minimum: 50 kolorowych kart z 
zagadkami matematycznymi z zakresu 
II-V klasy szkoły podstawowej, planszę, 
4 obrazki podzielone na 7 części, kostkę 
do gry, 4 pionki, 4 notesiki oraz 
instrukcję do gry.  

1 szt. 

83 Gra 
kooperacyjna 
typu Młodzi 
czarodzieje 

Gra ćwiczy pamięć i współpracę w grupie. 
Liczba graczy: 3- 5 Wiek: 6 +. 
W skład zestawu gry: 1 plansza, 1 szkoła 
magii ze schodami (5 elementów), 6 
pionków graczy, 1 duszek, 1 znacznik 
zegara, 18 kafelków drzew (2 duchy i 16 
świetlików), 3 kości, 3 magiczne mikstury, 
3 zaklęcia kości. 

 

1 szt. 

84 Gra 
kooperacyjna 
typu Kotek 
Psotek 

Gra kooperacyjna umożliwiająca 
dzieciom ćwiczyć logiczne myślenie i 
uczyć się radzenia sobie z emocjami. 
Działania w myśl zasady: jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego! 

 

1 szt. 

85 Gra 
kooperacyjna 
typu Mali 
detektywi 

Gracze są detektywami próbującymi 
wspólnie odkryć jakie trzy kosztowności 
ukryte są za tajemnymi drzwiami. Mają 
czas tylko do północy. Jeśli zagadka nie 
zostanie rozwiązana do tego czasu, 
złodzieje wyślizgną się tajnym 
przejściem wraz ze skarbami. 

 

1 szt. 

86 Gra 
kooperacyjna 
typu – Przygotuj 
się 

Gra, w której dzieci pracują razem, dążąc 
do wspólnego celu, wspierają się i 
słuchają. Dzięki takiej zabawie uczą się 
nowych umiejętności i współdziałania 

 

1 szt. 



 
87 Gra 

kooperacyjna 
typu – Zakazana 
Wyspa 

Kooperacyjna gra przygodowa dla 2 do 
4 osób. Gracze wcielają się w zespół 
śmiałków poszukujących czterech 
zaginionych skarbów na tytułowej 
wyspie.  

 

1 szt. 

88 Gra logiczna 
typu Azul 

Gra polega na wybieraniu płytki z 
jednego z warsztatów dostawców i 
układa w swoim magazynie. Następnie 
wszyscy gracze jednocześnie - w ściśle 
określony sposób - przenoszą zebrane 
płytki na ścianę pałacu. Po ułożeniu 
płytek na ścianie podliczane są punkty.  
Zawartość opakowania minimum: 100 
żywicznych płytek, 4 plansze graczy, 9 
żetonów warsztatów, 4 znaczniki 
punktacji, żeton gracza 
rozpoczynającego, woreczek, instrukcja. 

 

1 szt. 

89 Gra logiczna 
typu Zamek 
Smoków 

Gra polegająca na tym aby gracz 
pozyskiwał kamienie o różnych kolorach 
i wartościach, a następnie jak 
najefektywniejsze budował z nich 
własny zamek. 

 

1 szt. 

90 Gra logiczna/ 
układanka typu 
Seria Hej 

Gra składa się z siedmiu puzzli, które 
można ułożyć w wielu kombinacjach. 
Zestaw składa się z puzzli i wzorów 
figur, które można z nich ułożyć.  

1 szt. 

91 Gra typu Rubik’s 
Duo 

Zestaw składający się z dwóch kostek, 

Kostka: 3cm x 3cm x 3cm i twist 

 

1 szt. 

92 Gra logiczna 
typu 
kwadrylion 

Gra składająca się z 12 puzzli oraz 4 
magnetycznych plansz z zablokowanymi 
polami. Plansze dwustronne z jednej 
strony białe z drugiej czarne. Do 
zestawu powinna być dołączona 
książeczka z zadaniami. 

 

1 szt. 

93 Gra 
ekonomiczna 
typu Polski 
biznes w 
polskich 
miastach 

Gra ekonomiczna, która przenosi graczy 
w świat biznesu w polskich miastach –  
dużych i małych.  

 

1 szt. 



 
94 Gra typu 

Łubudu 
Gra polegająca na  zbudowaniu wieży z 
plastikowych elementów, o różnym 
kształcie i wielkości. 

 

1 szt. 

95 Gra typu 
Budowa miast 

Gra planszowa polegająca na kupowaniu 
udziałów w obiektach typu kawiarnie, 
kina, pływalnie. Obok nich można 
budować osiedla i biurowce. 

 

1 szt. 

96 Gra typu Jak żyć 
panie prezesie? 

Gra pozwalająca wcielić się w postać 
przedsiębiorcy prowadzącego własną 
firmę, który zatrudnia pracowników, 
inwestuje, mierzy się z codziennością… 

 

1 szt. 

97 Gra typu super 
farmer de lux 

Gra ekonomiczna, która uczy liczenia, 
przewidywania, planowania, a także 
kalkulowania ryzyka. Gracz jest 
farmerem, który hoduje zwierzęta. Stado 
wciąż rośnie, ale trzeba uważać! W 
okolicy grasują lis i wilk. Zwierzęta 
mogą stać się dla nich cennym łupem. 

 

1 szt. 

98 Gra typu Było 
sobie życie: 
Jedz, biegaj i 
rośnij zdrowo! 

Gra, która uczy, jakie produkty 
wybierać, aby właściwie komponować 
swoje dania, jak prawidłowo je 
zrekonstruować przy pomocy kart, 
żetonów, własnej fantazji oraz przyjętej 
strategii. Uczy jak komponować pyszne i 
zdrowe posiłki, dzięki którym jest się 
zdrowy, silny i uniknie się otyłości. 

 

1 szt. 

99 Gra planszowa 
typu Emocje 

Gra Emocje to świetna pomoc w 
poznaniu siebie i swojego otoczenia, 
uczy wyrażania emocji.  

 

1 szt. 

100 Gra typu Mały 
odkrywca - 
Przyroda 

Zbiór gier edukacyjnych, które 
wprowadzają dziecko w świat natury i 
zmian zachodzących w przyrodzie. 
Dzieci uczą się nazw zwierząt 
i słownictwa z nimi związanego, nazw 
pór roku oraz przyporządkowania 
różnych czynności odpowiednim porom 
dnia. 

 

1 szt. 



 
101 Gra typu Wielki 

zestaw Małego 
odkrywcy – 
Cyfry i 
działania 

Zbiór gier edukacyjnych, które w 
przyjazny sposób wprowadzają dziecko 
w świat liczb, zbiorów i figur. Uczestnicy 
ćwiczą podstawowe umiejętności 
matematyczne. 

 

1 szt. 

102 Gra typu 
Magiczny 
labirynt 

Gra polegająca na szukaniu magicznych 
symboli po przez poruszanie się po 
planszy wykonując ruch zgodny z ilością 
wyrzuconych oczek na kostce lub 
mniejszą liczbą, rezygnując z części 
ruchów. 

 

1 szt. 

103 Szkolne szachy 
28 cm x 28 cm 

Szachy o wymiarach 28 x 28 cm 
wykonane z drewna z zamykaną kasetą 
wyposażoną we wkład na pionki 

 

10 
szt. 

104 Szachy 
demonstracyjne 
- magnetyczne 

Szachownica zwijana w kolorze biało-
zielonym, w środku wkładki z metalu, 
bierki z magnesem w kolorze bordowo-
czarnym, umieszczona w futerale. 
Rozmiar szachownicy minimum 64 cm x 
64 cm. 

 

2 szt. 

105 Elektroniczna 
mata do gry w 
klasy 

Elektroniczna mata z 10 polami, na 
które trzeba wskoczyć i uroczymi 
zwierzętami, z którymi zabawa daje 
wiele radości. 

 

1 szt. 

106 Interaktywna 
mapa polski 

mapa powinna posiadać panel dotykowy 
z aktywnymi ikonkami, pod którymi 
kryją się informacje dotyczące historii i 
geografii oraz hymn Polski. Zabawka 
powinna posiadać dwa tryby 
edukacyjne: quiz dla najmłodszych 
dzieci oraz Super Quiz 

 

1 szt. 

107 Gra 
interaktywna – 
Prawda czy fałsz 

gra logiczna z ponad 1000 pytań z 
różnych dziedzin. Gracz udziela 
odpowiedzi na pytanie naciskając 
odpowiedni przycisk dla prawdy lub 
fałszu. 

 

1 szt. 

108 Mówiący robot 
edukacyjny 

Robot ma pomagać dziecku w 
rozwijaniu logicznego rozumowania i 
umiejętności rozwiązywania 
problemów. Uczyć liter, cyfr, kolorów i 
nazw zwierząt. 

1 szt. 



 
 

109 Interaktywna 
gra typu Limbo 
Hop 

Aktywna gra, która pozwala grać w 
trzech trybach: gra solo, jeden na 
jednego lub bitwa drużyn. Polega na 
tym, aby skakać, padać na ziemię i 
pokonać zamiatacza i przesuwać  
tabulatory. 

 

1 szt. 

110 Zegar szachowy Zegar do rozgrywania partii 
tradycyjnych i błyskawicznych o 
wymiarach orientacyjnych: szer. min. 16 
cm, wys. min. 10 cm 

 

5 szt. 

111 Liczmany 
drewniane 

Zestaw powinien zawierać min. 102 
drewniane sześcienne kostki o długości 
boku ok. 2 cm w 6 różnych kolorach. Do 
zestawu dołączony powinien być 
komplet plansz z przykładowymi 
zadaniami, które: umożliwią ćwiczenie 
spostrzegawczości i koncentracji uwagi, 
udoskonalą dokładność i precyzję 
ruchów, ułatwią naukę liczenia; pomogą 
zrozumieć pojęcie zbioru i podzbioru, 
wyzwolą własną kreatywność dzieci 
poprzez odnajdywanie nowych wzorów 
ułożeni, pomogą kształtować 
wyobraźnię przestrzenną. 

 

8 szt. 

112 Magnetyczna 
tabliczka 
mnożenia 

Duża tablica zawiera wszystkie działania 
na mnożenie w zakresie 100 w układzie 
tabelarycznym. Tablica oprawiona w 
aluminiową ramę i zaopatrzona w 
haczyki do powieszenia na tablicy 
szkolnej. W komplecie magnetyczne 
kwadraty z dwustronnym nadrukiem - z 
jednej strony działanie (np. 5 x 6) z 
drugiej strony wynik (np. 30). Wymiar 
orientacyjny tablicy 71 x 71 cm 

 

1 szt. 

113 Figury płaskie – 
plansza 
dydaktyczna 

Ścienna plansza dydaktyczna 
przedstawiająca figury płaskie. Plansza 
o wymiarach orientacyjnych 160 cm x 
120 cm  

1 szt. 

114 Zestaw plansz - 
Matematyka dla 
szkoły 
podstawowej kl. 
I-III 20szt. 
 

Zestaw 20 szt. plansz matematycznych 
w zakresie klas I-III szkoły podstawowej 
o wymiarach około  50 cm x 70 cm. 
1. Dodawanie liczb.  

2. Odejmowanie liczb.  
3. Mnożenie liczb.  
4. Dzielenie liczb.  
5. Łączność mnożenia.  
6. Przemienność mnożenia.  
7. Łączność dodawania.  
8. Przemienność dodawania.  

 

1 
zesta
w 



 
9. Kolejność wykonywania działań.  
10. Jednostki czasu.  
11. Jednostki długości.  
12. Jednostki masy.  
13. Zegar.  
14. Dziesiątkowy układ pozycyjny.  
15. Dziesiętny system liczenia.  
16. Liczby naturalne.  
17. Zero w dodawaniu i mnożeniu.  
18. Mnożenie i dzielenie przez tę samą liczbę 

i przez jeden.  

115 Klasowy zestaw 
zegarów 

Zestaw zegarów: dla uczniów do nauki 
określania godzin i minut oraz jeden 
duży zegar demonstracyjny dla 
nauczyciela. W komplecie: 24 zegary o 
średnicy ok. 10 cm - dla uczniów, 1 duży 
zegar o średnicy ok. 34 cm - dla 
nauczyciela. 

 

1 
zesta
w 

116 Magnetyczna oś 
liczbowa gigant 

magnetyczna mata o dł. ok. 3 metrów 
zawierająca 39 magnetycznych 
dwustronnych tabliczek ze strzałkami, 
38 magnesów w 4 kolorach w pudełku 
(30 sztuk o śr. ok. 20 mm, 8 sztuk o śr. 
ok. 30 mm). 

 

1 szt. 

117 Odważniki 1-5-
10-20 gramowe 

Zestaw odważników 1-5-10-20 
gramowych w sumie 76 szt.  

 

1 
zesta
w 

118 waga szalkowa Tradycyjna waga szalkowa metalowa do 
5 kg 

 

1 szt. 

119 Zestaw 
drewnianych 
bryły 
geometrycznych 

19 brył z drewna bukowego. Większość 
z nich w  wysokość do ok. 7,5 cm oraz 
sześcian o boku ok. 5 cm. 

 

1 
zesta
w 

120 Czas i rytmy 
przyrody – 
plansza 
dwustronna 

Dwustronna plansza dydaktyczna 
prezentująca schemat z ilustracjami 
pomocny w zrozumieniu pojęć 
mijającego czasu oraz rytmów przyrody 
w ujęciu rocznym, miesięcznym, 
tygodniowym.  

1 szt. 

121 Matematyka 
plansze 
interaktywne 

Plansze interaktywne do matematyki dla 
szkół podstawowych. 

Licencja 3-stanowiskowa 
Typ: program komputerowy 
Nośnik: Pendrive  

1 szt. 



 
122 Klasowy zestaw 

6 figur typu 
Polydron 
Sphera  

Klasowy zestaw 6 figur sferycznych  i 
płaskich łącznie 196 elementów 
umożliwiających budowę różnych brył 

 

1 
zesta
w 

123 Przybory PCV 
magnetyczne na 
tablicy PCV 
białej 

Zestaw przyborów magnetycznych w 
skład, którego wejść powinny 
przynajmniej: kątomierz, 50 cm - 1 szt.; 
liniał tablicowy, 100 cm - 1 szt.; ekierka 
prostokątna, 60 cm, - 1 szt.; ekierka 
równoramienna, 60 cm -1 szt.; wskaźnik 
PCV lekki, giętki 100 cm - 1 szt.; cyrkiel 
tablicowy ze stopką magnetyczną - 1 
szt.; wskaźnik PCV 100 cm z włókna 
szklanego - 1 szt.; tablica PCV, gr. 3 mm 
ze schematem zawieszenia - 1 szt. 

 

1 
zesta
w 

124 Waga 
elektroniczna 

Waga elektroniczna z dokładnością 
ważenia: 1 g;   maksymalne obciążenie 
do 5 kg;  wyświetlacz LCD: 35 x 16 mm;  
funkcja tarowania 

 

1 szt. 

125 Metalowa waga 
szalkowa z 
odważnikami 

Waga szalkowa wykonana z metalu 
wraz z zestawem odważników. W skład 
zestawu powinny wejść minimum takie 
odważniki jak: 2x 200 gram; 1x 100 
gram; 1x 50 gram; 2x 20 gram; 1x 10 
gram 

 

1 szt. 

126 Kalkulator 
graficzny 

Kalkulator graficzny porównywalny do 
modelu Casio FX-9750GII: 

 Rozwiązywanie równań z całkami, 
pochodnymi i funkcjami statystycznymi  
 Konwersja jednostek  
 NWD i NWW  
 Wykres kołowy i słupkowy  
 Generator liczb losowych  
 Możliwość rysowania wielu grafów na 
jednym układzie współrzędnych  
 Powiększanie wykresów  
 Wykresy dynamiczne  
 Wykresy nierówności  
 Wykresy funkcji parametrycznych  
 Analiza wykresu  
 Tabela funkcji  
 Obliczenia finansowe 

 

4 szt. 

127 Program 
multimedialny 
typu 
Matematyka 
nie musi być 
trudna. 

Program przeznaczony dla uczniów 
szkoły podstawowej ze specyficznymi 
trudnościami matematyki. Licencja 
wielostanowiskowa dla placówek 

 

1 szt. 



 
128 Multimedialny 

program 
edukacyjny typu 
Już umiem. 
Matematyka Sp 
4-6” 

zestaw pomocy dydaktycznej dla  klas 4 
- 6 szkoły podstawowej. Zestaw daje 
możliwość w sposób ciekawy i 
motywujący uczniów przypominać, 
rozwijać i poszerzać podstawowe 
umiejętności matematyczne. 
 Wersja językowa: polska 
 Ilość stanowisk: licencja otwarta dla 

szkoły 
 Typ licencji: edukacyjna 
 Ważność licencji: wieczysta 

 

1 szt. 

129 Zestaw plansz 
demonstracyjnyc
h Arytmetyka i 
Algebra dla 
klas 4-6 

W zestawie znajdują się takie tablice: 
 Działania arytmetyczne 
 Prawa działań 
 Rzymski system zapisu liczb 
 Zbiory liczbowe 
 Porównywanie ułamków zwykłych 
 Działania na ułamkach zwykłych 
 Ułamki dziesiętne 
 Mnożenie i dzielenie ułamków 

dziesiętnych przez 10, 100, 1000... 
 Działania pisemne na ułamkach 

dziesiętnych 
 Liczby całkowite 
 Działania na liczbach całkowitych 
 Potęgi, 
 Pierwiastki 
 Procenty 
 Jednostki masy 
 Kalendarz i czas 
 Droga, prędkość czas 

 

1 
zesta
w 

 


