Załącznik Nr 4 do SIWZ Nr MGZO.271.4.2018.AD

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum w
ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa
jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum
Część nr 1: Dostawa pomocy dydaktycznych
Zestaw Nr 1 – pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach Laboratorium
naukowo-technicznego i przyrodniczego
Numer
Liczba
Miejsce i adres dostawy
zestawu
zestawów
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
1.1
1
ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,
1.2
2
ul. Reja 15, 82-400 Sztum
Zespół Szkół w Czerninie,
1.3
1
ul. Donimirskich 19, Czernin, 82-400 Sztum
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Gościszewie
1.4
1
Gościszewo 75, 82-400 Sztum
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
1.5
1
Nowa Wieś 60, 82-400 Sztum
Razem:
6
L.p.

Nazwa produktu

1.

Maszyna
elektrostatyczna

2.

Palnik spirytusowy

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 1.1
Wymagania minimalne:
Umożliwia m.in. przeprowadzanie następujących
doświadczeń: iskra i jej własności, fizjologiczne działanie
iskry, działanie ciepłe iskry, jonizacyjne działanie
płomienia, rozmieszczanie ładunków na powierzchni
przewodnika działanie ostrzy, linie sił pola elektrycznego,
efekty świetlne w ciemności, doświadczenie z rurką
próżniową.
Maszyna
elektrostatyczna
do
przeprowadzania
doświadczeń fizycznych, umożliwiająca wytwarzanie
napięcia elektrycznego oraz ładunków elektrycznych o
różnych znakach (dodatnich i ujemnych), które
oddzielnie gromadzone są w butelkach lejdejskich (dwa
pojemniki).
Maszyna
umożliwia
bezpieczne
przeprowadzanie doświadczeń z zakresu elektrostatyki.
Ma pas uruchomiany korbą, regulowaną długość iskry
oraz dwa wysokonapięciowe kondensatory (butelki
lejdejskie).
Wymiary ok. 345 x 345 x 395 mm
Ciężar - 2,5 kg
Wymagania minimalne:
Wykonany ze szkła palnik spirytusowy z kołpakiem
polipropylenowym.
Pojemność 150 ml,

Jednostka
miary
sztuka

Ilość
sztuk
1

sztuka

11

3.

Szczypce metalowe

4.

Rozdzielacz

5.

Szalka Petriego

6.

Parownica

7.

Kwas oleinowy
500 ml

8.

Kwas palmitynowy
500ml

9.

Kwas stearynowy 500
ml

10.

Fenoloftaleina 500 ml

11.

Gliceryna 500 ml

Średnica u góry 2 cm,
Wymiary 8,7 x 12,6 cm.
Wymagania minimalne:
Szczypce metalowe przeznaczone do chwytania
i przenoszenia substancji lub przedmiotów. Przeznaczone
również podczas spalania odpowiednich substancji.
Długości 20 cm.
Wymagania minimalne:
Naczynie laboratoryjne, w którym prowadzi się procesy
rozdzielania ciekłych mieszanin, ekstrakcję i płukanie.
Rozdzielacz powinien się składać się z naczynia szklanego
o kształcie np. cylindrycznym, gruszkowym, stożkowym
lub kulistym, które posiada z jednej strony nóżkę z
kranikiem, a z drugiej szlif żeński - w którym wywiercony
jest otwór odpowietrzający. Korek do rozdzielacza
posiada nacięcie, dzięki czemu możliwe jest
odpowietrzanie rozdzielacza bez otwierania korka.
Kran szklany
Pojemność: 1000 ml
Wymagania minimalne:
Naczynie laboratoryjne w kształcie okrągłej podstawki
(spodka) o szerokim, płaskim dnie i niskich (w stosunku
do średnicy) ścianach bocznych.
Wykonane ze szkła krzemowo-ołowianego lub sodowowapniowego
Wymiary ok. 10 x 1,5 cm.
Wymagania minimalne:
Naczynie laboratoryjne w kształcie czaszy służące do
odparowywania i zatężania roztworów.
Wykonane z porcelany zaopatrzone w ,,dziobek’’
ułatwiający przelewanie.
Pojemność 200 ml.
Wymagania minimalne:
Kwas oleinowy (oleina) odpowiednio zapakowany i
zabezpieczony dla danego typu chemikaliów np. butelka
ze szkła brązowego, słoik farmaceutyczny.
Pojemność 500 ml.
Wymagania minimalne:
Kwas palmitynowy odpowiednio zapakowany i
zabezpieczony dla danego typu chemikaliów np. butelka
ze szkła brązowego, słoik farmaceutyczny.
Pojemność 500 ml.
Wymagania minimalne:
Kwas stearynowy odpowiednio zapakowany i
zabezpieczony dla danego typu chemikaliów np. butelka
ze szkła brązowego, słoik farmaceutyczny.
Pojemność 500 ml.
Wymagania minimalne:
Fenoloftaleina odpowiednio zapakowana i zabezpieczona
dla danego typu chemikaliów np. butelka ze szkła
brązowego, słoik farmaceutyczny.
Pojemność 500 ml.
Wymagania minimalne:
Gliceryna odpowiednio zapakowana i zabezpieczona dla
danego typu chemikaliów np. butelka ze szkła
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12.

Glukoza 500 ml

13.

Sacharoza 500 ml

14.

Benzyna 500 ml

15.

Karbid 600g

16.

Mikroskop optyczny

17.

Lornetka

18.

Stoper elektroniczny

brązowego, słoik farmaceutyczny.
Pojemność 500 ml.
Wymagania minimalne:
Glukoza odpowiednio zapakowana i zabezpieczona dla
danego typu chemikaliów np. butelka ze szkła
brązowego, słoik farmaceutyczny.
Pojemność 500 ml.
Wymagania minimalne:
Sacharoza odpowiednio zapakowana i zabezpieczona dla
danego typu chemikaliów np. butelka ze szkła
brązowego, słoik farmaceutyczny.
Pojemność 500 ml.
Wymagania minimalne:
Benzyna odpowiednio zapakowana i zabezpieczona dla
danego typu chemikaliów np. butelka ze szkła
brązowego, słoik farmaceutyczny.
Pojemność 500 ml.
Wymagania minimalne:
Karbid odpowiednio zapakowany i zabezpieczony dla
danego typu chemikaliów np. butelka ze szkła
brązowego, słoik farmaceutyczny.
Ilość 600g.
Wymagania minimalne:
Mikroskop optyczny wykonany z trwałej obudowyodlewanego metalu, w walizce. Posiada możliwość
podłączenia do komputera.
Parametry minimalne:
 Złącze USB,
 Okular WF-10x, WF-16x,
 Obiektyw 4x, 10x, 40x,
 Okular Barlow 1,6x,
 Powiększenie 40x - 1024x,
 Okular USB do podłączenia komputera,
 Jasne podświetlenie LED, światło bezpośrednie lub
odbite,
 Kabel zasilający,
 Walizka.
Wymagania systemowe:
 Windows® 2000/XP/Windows Vista™/7 (dla
oprogramowania i sterowników).
Wymagania minimalne:
Lornetka o budowie dachopryzmatycznej.
 obiektyw 25 mm,
 powiększenie 10x,
 pryzmaty BK7,
 pole widzenia 96 m z 1000 m,
 sprawność zmierzchowa 15,81,
 jasność względna 6,25,
 ogniskowanie centralne,
 waga 250 g,
 wym. ok. 29 x 111 x 105 mm.
Wyposażenie: pasek do lornetki i nylonowy pokrowiec.
Wymagania minimalne:
Stoper elektroniczny, ręczny, z funkcją międzyczasu,
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19.

Taśma miarowa

20.

Ciśnieniomierz

21.

Bagietka do mieszania

22.

Pipeta Pasteura

23.

Igły preparacyjne

24.

Zestaw 100 preparatów
biologicznych

alarmu, przyciskiem kasowania pomiaru. Mierzy czas z
dokładnością do jednej setnej sekundy.
Stoper z sygnalizacją dźwiękową.
Zegar 12- lub 24-godzinny
Działa na baterię L1154 (dołączona)
Wyświetla czas, godziny, minuty i sekundy oraz dni i
miesiące.
Wymagania minimalne:
Taśma dwustronna zwijana z włókna szklanego.
Z jednej strony centymetry i milimetry, po drugiej – cale.
Długość taśmy 20 m.
Wymagania minimalne:
Ciśnieniomierz zegarowy:
 zakres pomiarowy: 0-300 mmHg
 metalowa obudowa
 czytelna tarcza o średnicy 70 mm
 zegar (manometr) zintegrowany z pompką i zaworem
 obracana tarcza zegara ułatwia obsługę osobom prawo
i leworęcznym
 wysokiej jakości mankiet dla dorosłych
 mankiet na ramię od 23cm do 33cm obwodu
 Gwarancja 24 miesiące
Wymagania minimalne:
Wykonana ze szkła sodowo-wapniowego o stopionych
końcówkach
Długość ok. 250 mm
Wymagania minimalne:
Pipeta Pasteura 3 ml
Niesterylna z podziałką 0,5 ml
Wykonana z tworzywa PE
50 sztuk w zestawie
Wymagania minimalne:
Igła preparacyjna prosta ze stali nierdzewnej z
metalowym zintegrowanym uchwytem. W całości
metalowa (uchwyt + igła).
Długość całkowita: ok. 15 cm.
Wymagania minimalne:
Zestaw 100 szt. wysokiej jakości preparatów
biologicznych zapakowanych w lakierowane, drewniane
pudełko. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i
zwierzęce. Zestaw zawiera np.: Trzy rodzaje bakterii,
Penicylina,Kropidlak,Rhizopus – grzyb, Promieniowiec
(Actinomyces), Zawłotnia, Diatomy, Closterium – glon,
Skrętnica, Koniugacja skrętnic, Porost, Liść paproci,
Przedrośle paproci, Liść jaśminu nagokwiatowego,
Łodyga moczarki, Liść moczarki, Igła sosny, Męski kłos
zarodnionośny sosny, Żeński kłos zarodnionośny sosny,
Liść kauczukowca, Stożek wzrostu na czubku korzenia
kukurydzy, Młody korzeń bobu, Łodyga kukurydzy (1),
Łodyga kukurydzy (2), Łodyga dyni (1), Łodyga dyni (2),
Łodyga słonecznika, Pylnik mchu, Rodnia mchu, Splątek
mchu, Pień lipy (1), Pień lipy (2), Łodyga pelargonii, Liść
fasoli, Kiełkujący pyłek kwiatowy, Pyłek kwiatowy (2),
Owoc pomidora, Korzeń powietrzny storczyka, Mitoza
komórek stożka wzrostu cebuli, Ziarno kukurydzy z
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25.

Model serca

26.

Model skóry

27.

Pojazd odrzutowy z
napędem elektrycznym

28.

Zasilacz prądu stałego

bielmem, Plazmodesma, Zalążnia lilii, Pylnik lilii, Liść lilii,
Tasznik pospolity (embrion), Tasznik pospolity (młody
embrion),
Skórka
czosnku,
Euglena,
Orzęsek
Paramecium, Stułbia (1), Stułbia (2), Płaziniec,
Schistosoma (przywra krwi - samiec), Schistosoma
(przywra krwi - samica), Glista (samiec i samica),
Dżdżownica, Skóra węża, Wioślarka, Wrotek, Aparat
gębowy samicy komara, Aparat gębowy pszczoły
miodnej, Tylne odnóże pszczoły miodnej, Aparat gębowy
motyla, Aparat gębowy muchy, Aparat gębowy
świerszcza, Mrówka, Łuska ryby, Płaziniec, Tchawka
świerszcza, Skrzela mięczaka, Wymaz krwi ludzkiej,
Wymaz krwi ryby, Nabłonek rzęskowy, Nabłonek płaski,
Nabłonek wielowarstwowy, Mitoza w jajach glisty
końskiej, Jelito cienkie, Tkanka kostna, Ścięgno psa,
Tkanka łączna, Mięsień szkieletowy, Mięsień sercowy,
Rdzeń kręgowy, Nerw motoryczny, Mięsień gładki w fazie
skurczu, Płuco, Żołądek, Wątroba, Węzeł chłonny, Płuco
szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi,
Nerka
szczura
z
wybarwionymi
naczyniami
krwionośnymi, Nerka szczura, Jądra, Jajnik kota, Ludzki
nabłonek wielowarstwowy, DNA, RNA, Mitochondria w
gruczole trzustkowym, Aparaty Golgiego w jaju żaby,
Ludzkie chromosomy Y, Ludzkie chromosomy X
Wymagania minimalne:
Model serca naturalnej wielkości, rozkładany na min. 2
części - widoczne komory i pozostałe elementy.
Wymiary ok.: 19 x 12 x 12 cm.
Wymagania minimalne:
Zawierający warstwy naskórka oraz trzy warstwy
owłosionej skóry z uwzględnieniem najdrobniejszych
szczegółów. Uwidacznia mieszki włosowe z gruczołami
łojowymi, gruczoły potowe, receptory, nerwy, naczynia
krwionośne.
Model powiększony 70 razy.
Wymagania minimalne:
Pojazd służy do demonstracji III zasady dynamiki
Newton'a - wzajemne oddziaływanie ciał.
Pojazd napędzany jest siłą reakcji, która pochodzi od
poruszanego powietrzem wiatraczka umieszczonego na
pojeździe.
Wymiary wózka ok.: 14cm x 7cm x 3cm
Wymiary płytki z tworzywa sztucznego ok.: 12cm x 11cm
Pojazd zasilany 2 bateriami typu AA (w zestawie).
Wymagania minimalne:
Wysokiej jakości elektroniczny zasilacz laboratoryjny
prądu stałego regulowany 0-15 V | 0-3 A | 45 W z
cyfrowym wyświetlaczem
 oddzielna regulacja napięcia i mocy,
 wyświetlacz cyfrowy: wskaźniki LED o wysokim
kontraście dla napięcia wyjściowego i prądu,
 wskaźniki LED dla napięcia stałego, prądu stałego i
przegrzania,
 1 wyjście - napięcie wejściowe: 230 V (AC),
 napięcie wyjściowe: 0-15V (DC),
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29.

Wskaźnik laserowy

30.

Zestaw sprężyn o
różnym współczynniku
sprężystości

31.

Suwmiarka

32.

Miernik uniwersalny

33.

Rurka do demonstracji
zjawiska konwekcji

L.p.

Nazwa produktu

1.

Lupa

2.

Lornetka

 prąd wyjściowy: 0-3 A,
 moc: 45 W,
 tętnienie szczątkowe: 5 mV,
 gniazda bezpieczeństwa 4 mm,
 zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem,
 aktywnie wentylowany,
 wym. ok. 30,5 x 16 x 13 cm, waga ok. 3,6 kg,
 kabel w komplecie
Wymagania minimalne:
Wysokiej jakości wskaźnik laserowy o czerwonym
promieniu.
 Metalowa obudowa w kształcie długopisu
 Lampa LED
 Zasięg 100 m
 Baterie w komplecie
Wymagania minimalne:
Edukacyjny zestaw 12 różnych sprężyn zakończonych po
obu stronach zawieszkami umożliwia przeprowadzanie
eksperymentów i doświadczeń z zakresu sprężystości, fal,
drgań, prawa Hook'a i in. Sprężyny są metalowe, o
średnicy ok. 1-3 mm oraz długości od 10 cm do 20 cm.
Wymagania minimalne:
Suwmiarka analogowa metalowa do pomiaru głębokości,
szerokości i grubości, zakres do 150 mm, dokładność
0,02 mm.
Wymagania minimalne:
Miernik uniwersalny cyfrowy, typ 1070 z pomiarem
temperatury o następujących parametrach:
DCV (prąd stały): 200/2000mV/20/200/250 V ±0,8%, ACV
(prąd zm.): 200/250 V ±1,2%, DCA: 200/2000 µA/20/200
mA/10 A ±1,0%, oporność: 200/2000 ?/20/200/2000 k?
± 0,8%, temp.: 0..1000oC ±2%. Bezp.: TUV/GS, EN-610
Wymagania minimalne:
Wykonana ze szkła o średnicy 15 mm wygięta w kształt
prostokąta o szerokości 17 cm i wysokości 20 cm
posiadająca u góry wlew. Za jej pomocą można
przedstawić zjawisko konwekcji w cieczy.

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 1.2
Wymagania minimalne:
Lupa o średnicy 60 mm, szkło w metalowej oprawie,
plastikowa rączka.
Długość lupy ok. 15,5 cm
Wymagania minimalne:
Lornetka o budowie dachopryzmatycznej.
 obiektyw 25 mm,
 powiększenie 10x,
 pryzmaty BK7,
 pole widzenia 96 m z 1000 m,
 sprawność zmierzchowa 15,81,
 jasność względna 6,25,
 ogniskowanie centralne,
 waga ok. 250 g,
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3.

Zestaw 100 preparatów
biologicznych

4.

Taśma miernicza

 wym. ok. 29 x 111 x 105 mm.
Wyposażenie: pasek do lornetki i nylonowy pokrowiec.
Wymagania minimalne:
Zestaw 100 szt. wysokiej jakości preparatów
biologicznych zapakowanych w lakierowane, drewniane
pudełko. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i
zwierzęce. Zestaw zawiera np.: Trzy rodzaje bakterii,
Penicylina,Kropidlak,Rhizopus – grzyb, Promieniowiec
(Actinomyces), Zawłotnia, Diatomy, Closterium – glon,
Skrętnica, Koniugacja skrętnic, Porost, Liść paproci,
Przedrośle paproci, Liść jaśminu nagokwiatowego,
Łodyga moczarki, Liść moczarki, Igła sosny, Męski kłos
zarodnionośny sosny, Żeński kłos zarodnionośny sosny,
Liść kauczukowca, Stożek wzrostu na czubku korzenia
kukurydzy, Młody korzeń bobu, Łodyga kukurydzy (1),
Łodyga kukurydzy (2), Łodyga dyni (1), Łodyga dyni (2),
Łodyga słonecznika, Pylnik mchu, Rodnia mchu, Splątek
mchu, Pień lipy (1), Pień lipy (2), Łodyga pelargonii, Liść
fasoli, Kiełkujący pyłek kwiatowy, Pyłek kwiatowy (2),
Owoc pomidora, Korzeń powietrzny storczyka, Mitoza
komórek stożka wzrostu cebuli, Ziarno kukurydzy z
bielmem, Plazmodesma, Zalążnia lilii, Pylnik lilii, Liść lilii,
Tasznik pospolity (embrion), Tasznik pospolity (młody
embrion),
Skórka
czosnku,
Euglena,
Orzęsek
Paramecium, Stułbia (1), Stułbia (2), Płaziniec,
Schistosoma (przywra krwi - samiec), Schistosoma
(przywra krwi - samica), Glista (samiec i samica),
Dżdżownica, Skóra węża, Wioślarka, Wrotek, Aparat
gębowy samicy komara, Aparat gębowy pszczoły
miodnej, Tylne odnóże pszczoły miodnej, Aparat gębowy
motyla, Aparat gębowy muchy, Aparat gębowy
świerszcza, Mrówka, Łuska ryby, Płaziniec, Tchawka
świerszcza, Skrzela mięczaka, Wymaz krwi ludzkiej,
Wymaz krwi ryby, Nabłonek rzęskowy, Nabłonek płaski,
Nabłonek wielowarstwowy, Mitoza w jajach glisty
końskiej, Jelito cienkie, Tkanka kostna, Ścięgno psa,
Tkanka łączna, Mięsień szkieletowy, Mięsień sercowy,
Rdzeń kręgowy, Nerw motoryczny, Mięsień gładki w fazie
skurczu, Płuco, Żołądek, Wątroba, Węzeł chłonny, Płuco
szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi,
Nerka
szczura
z
wybarwionymi
naczyniami
krwionośnymi, Nerka szczura, Jądra, Jajnik kota, Ludzki
nabłonek wielowarstwowy, DNA, RNA, Mitochondria w
gruczole trzustkowym, Aparaty Golgiego w jaju żaby,
Ludzkie chromosomy Y, Ludzkie chromosomy X
Wymagania minimalne:
Taśma dwustronna zwijana z włókna szklanego.
Z jednej strony centymetry i milimetry, po drugiej – cale.
Długość taśmy 20 m.
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5.

Higrometr - termometr
elektroniczny z sondą

Wymagania minimalne:
Higrometr - termometr elektroniczny z sondą działa w
czasie rzeczywistym, nie trzeba wciskać żadnych
przycisków, aby zobaczyć wyniki pomiaru
Wyświetlacz wskazuje jednocześnie temperaturę i
wilgotność miejsca, w którym umieszczona jest sonda.
 zakres pomiaru temperatury -50st C do 70 st. C,
 dokładność pomiaru temperatury 0.1 st. C,
 zakres pomiaru wilgotności 10%-99%,
 dokładność pomiaru wilgotności 1%,
 dopuszczalny błąd pomiaru wilgotności 5%,
 zasilanie - dwie baterie guzikowe LR44 w zestawie,
 wymiary urządzenia ok. 47 x 28 x 15 mm.
 kabel sondy o długości ok. 95 cm
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6.

Waga elektroniczna
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7.

Waga ze zbiornikami i
odważnikami
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8.

Kompas

Wymagania minimalne:
Waga laboratoryjna, elektroniczna, przeznaczona do
celów dydaktycznych.
Posiada funkcję tarowania i automatycznego wyłączania
po 3 minutach "bezruchu" (oszczędzanie baterii).
Zasilana bateriami.
Zasilanie możliwe również z gniazdka elektrycznego
z wykorzystaniem opcjonalnego zasilacza.
Duży wyświetlacz LCD ok.: 15 mm.
Średnica płyty ważącej ok. 150 mm.
Ciężar samej wagi: ok. 0,6 kg.
Wymiary wagi: 170x240x39 mm.
Parametry: 1 g/max. 5000-5200 g.
Wymagania minimalne:
Duża waga ze zbiornikami i odważnikami.
Waga jest stabilna i działa bardzo dokładnie. Jako szalki
służą 2 pojemniki z nietłukącego się tworzywa.
Każdy pojemnik mieści więcej niż 1 litr.
Objętość materiałów płynnych i sypkich można odczytać
na 2 skalach.
Każdy pojemniczek posiada nasadzaną pokrywkę.
W nóżce wagi umieszczone są 2 różne zestawy
odważników:
1) 11 metalowych odważników np:
2x1g2x2g2x5g
2 x 10 g 2 x 20 g 1 x 50 g
2) 14 odważników z tworzywa sztucznego:
8 x 5 g 4 x 10 g 2 x 20 g
Kolor wagi: niebieski lub czarny
wymiar ok.: 48 cm szerokości
Wymagania minimalne:
Zamykany kompas soczewkowy, dla zwiększonej
dokładności posiada muszkę w postaci cienkiego drutu
oraz przeziernikową szczerbinkę. Po otworzeniu
kompasu na obudowie znajduje się boczna podziałka.
Kompas spełnia funkcję zarówno kompasu namiarowego,
jak i mapowego. Wzorowany na oryginalnych
kompasach.
- długość całkowita ok: 16 cm (rozłożony) 8 cm (złożony)
- szerokość ok: 6 cm
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9.

Deszczomierz

10.

Barometr/termometr

11.

Anemometr/
Wiatromierz

12.

Higrometr

13.

Zestaw podstawowych
obwodów elektrycznych

14.

Zestaw cylindrów

Wymagania minimalne:
Deszczomierz z transparentnego tworzywa umożliwia
dokładny pomiar opadów. Skala w milimetrach, Z
pokrywką na czas przenoszenia. Wskaźnik można
postawić lub umieścić w ziemi za pomocą dostarczonego
kolca. Wymiary ok.: 16 x 8 cm
Wymagania minimalne:
W skład urządzenia pomiarowego wchodzą barometr i
termometr mechaniczny – stacja pogody wisząca
wykonana w drewnie, na górze okrągły termometr,
poniżej barometr.
Zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co
najmniej 1060 hPa.
Dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa.
Wymagania minimalne:
Urządzenie wskazujące prędkość wiatru wykonane z
trwałego tworzywa sztucznego umożliwia pomiar
kierunku i prędkości wiatru (odczyt w m/s skali
Beauforta).
Można trzymać w ręku lub zamocować.
Wymiary ok. 28 x 19 cm, waga ok. 0,20 kg.
Wymagania minimalne:
Cyfrowy termo-higrometr wyświetla temperatury
wewnątrz, na zewnątrz oraz wilgotność wewnątrz. Sonda
umieszczona jest na przewodzie.
Pracuje w zakresie:
wewnątrz od -10 °C do +50 °C,
na zewnątrz od -50 °C do +90 °C
wilgotność od 20% do 99% RH.
Urządzenie zasilane jest jedną baterią AAA (w zestawie).
Posiada funkcję alarmowania o niskiej/wysokiej
temperaturze.
Wyświetla
najwyższe
oraz
najniższe
wartości
temperatury i wilgotności zanotowanych w ciągu doby,
wartości resetują się automatycznie raz na dobę. Z tyłu
obudowy znajduje się chowana podpórka.
Urządzenie
sygnalizuje
graficznie
komfortową
temperaturę i wilgotność.
Wymagania minimalne:
Zestaw zawierający podstawowe obwody elektryczne
Przeznaczony do budowania podstawowych obwodów
elektrycznych. Elementy obwodu mocowane na
przezroczystych płytkach tak, by widoczny był cały
obwód. Połączeń elektrycznych płytek dokonuje się
łatwo i szybko poprzez specjalne magnetyczne styki. W
zestawie min.: 6 płytek, (3 żarówki) i podstawki, brzęczyk,
włącznik przyciskowy, 2 przewody krokodylkowe, łączniki
baterii, druty.
Wymagania minimalne:
Zestaw min. 6 różnych cylindrów wykonanych z metali i
ich stopów np.: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo,
cynk.
Drewniana podstawa.
Wszystkie cylindry cechuje jednakowy ciężar i średnica
walca, a w związku z tym są one różnej wysokości, co
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znakomicie pokazuje różnicę
(właściwym) a objętością.

15.

Zestaw sześcianów do
wyznaczania gęstości
różnych materiałów

16.

Pojemnik próżniowy z
pompką

17.

Zestaw skał i minerałów

18.

Stetoskop

19.

Ciśnieniomierz

20.

Igły preparacyjne

21.

Zestaw szkiełek
podstawowych

22.

Zestaw szkiełek
nakrywkowych

pomiędzy

ciężarem

Wymagania minimalne:
Zestaw zawiera dziesięć sześcianów.
Długość krawędzi każdego sześcianu wynosi ok. 2,5 cm.
Sześciany o regularnym kształcie, wykonane są z różnych
materiałów np.: miedzi, mosiądzu, glinu, ołowiu, żelaza,
cynku, drewna twardego, drewna miękkiego, akrylu
i PCW.
Wymagania minimalne:
Transparentny, trwały, wykonany z tworzywa sztucznego
pojemnik z zaworkiem oraz pompką do wytwarzania
podciśnienia.
Wykorzystując przedmiot, można przedstawić między
innymi, że:
 pod zmniejszonym ciśnieniem woda wrze w
temperaturze niższej niż 100 stopni,
 na przedmioty działa siła parcia atmosferycznego,
 dźwięk rozchodzi się tylko w ośrodku materialnym.
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Wymagania minimalne:
Zestaw minimum 50 szt. różnych skał i minerałów, o
wielkości ok. 3-4 cm każdy. Całość zapakowana w
drewnianą skrzynkę.
Wymagania minimalne:
Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej
konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę
połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego
przewodu akustycznego w kształcie litery Y z
antystatycznego PCV.
Do użytku w szkole.
Wymiary ok.: 27 x 17 cm
Wymagania minimalne:
Ciśnieniomierz zegarowy:
 zakres pomiarowy: 0-300 mmHg
 metalowa obudowa
 czytelna tarcza o średnicy 70 mm
 zegar (manometr) zintegrowany z pompką i zaworem
 obracana tarcza zegara ułatwia obsługę osobom
prawo i leworęcznym
 wysokiej jakości mankiet dla dorosłych
 mankiet na ramię od 23cm do 33cm obwodu
 Gwarancja 24 miesiące
Wymagania minimalne:
Igła preparacyjna prosta ze stali nierdzewnej z
metalowym zintegrowanym uchwytem. W całości
metalowa (uchwyt + igła).
Długość całkowita: ok. 15 cm.
Wymagania minimalne:
Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polem do podpisu
100 sztuk w opakowaniu
Wymiary ok. 25,4x76,2 mm, grubość 1,2 mm
Wymagania minimalne:
Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe
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100 sztuk w opakowaniu
Wymiary ok. 22x22mm

23.

Zestaw szalek Petriego

24.

Zestaw bagietek do
mieszania

25.

Zestaw magnesów
podkowiastych

26.

Miernik natężenia
dzwięku

27.

Zestaw do badania
rozszerzalności cieplnej

28.

Mikroskop optyczny

29.

Mikroskop z kamerą
USB

Wymagania minimalne:
Zestaw składa się z 10 szalek Petriego, wykonanych z
przezroczystego tworzywa sztucznego.
Wymiary szalki:
- średnica 9 cm,
- wysokość 1,5 cm.
Wymagania minimalne:
Zestaw 10 bagietek szklanych, wykonanych ze szkła
sodowo-wapniowego o stopionych końcówkach
Długość ok. 250 mm
Wymagania minimalne:
Zestaw 3 magnesów podkowiastych o długości ok. 7,5
cm, 10 cm i 12,5 cm.
Wymagania minimalne:
Kompaktowy miernik poziomu dźwięku przeznaczony
jest do pomiaru źródeł dźwięków.
Wyświetlacz LCD wyposażony jest w automatyczne
podświetlenie, które aktywuje się w słabym świetle.
Parametry pomiaru:
 zakres pomiaru: 30-130 dB
 dokładność pomiaru: +/- 1.5 dB
 zakres częstotliwości: 31,5 Hz...8,5 kHz
 sekwencja pomiarowa: szybko (125 ms), wolno (1 s)
Parametry techniczne:
 3-miejscowy wyświetlacz LCD 10 mm z
automatycznym podświetleniem (czujnik fotodiodowy)
 zasilanie: 9V bateria
 waga ok: 120 g, wym. ok. 55 x 135 x 35 mm
Wymagania minimalne:
Zestaw do badania rozszerzalności cieplnej Pierścień
Gravesanda. Metalowa kulka i pierścień osadzone w
uchwytach drewnianych.
Wymagania minimalne:
Mikroskop optyczny wykonany z trwałej obudowyodlewanego metalu, w walizce. Posiada możliwość
podłączenia do komputera.
Parametry minimalne:
 Złącze USB,
 Okular WF-10x, WF-16x,
 Obiektyw 4x, 10x, 40x,
 Okular Barlow 1,6x,
 Powiększenie 40x - 1024x,
 Okular USB do podłączenia komputera,
 Jasne podświetlenie LED, światło bezpośrednie lub
odbite,
 Kabel zasilający,
 Walizka.
Wymagania systemowe:
Windows® 2000/XP/Windows Vista™/7 (dla
oprogramowania i sterowników).
Wymagania minimalne:
Mikroskop z kamerą USB
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Parametry techniczne:
 Powiększenie: 20x - 1280 x,
 Okulary: 5x, 16x,
 Średnica okularu: 19,5mm,
 Obiektywy: achromatyczne, 4x 10x, 40x,
 Powiększenie tubusu: 1,0x - 2,0x,
 Oświetlenie: LED, 6V,
 Wymiary [mm]: 235 x 180 x 320,
 Waga [g]: ok. 1100.
W zestawie:
 PC okular VGA (640x480 pikseli) z kablem USB
 oprogramowanie sterujące na płycie CD (Windows
XP / Vista / 7 / 8 / Windows 10)
 stolik krzyżowy ze skalą milimetrową
 oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia
 filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło
filtrowe)
 5 gotowych wybarwionych preparatów biologicznych
pokazowych (np.: przekrój łodygi bawełny, przekrój
pnia sosny, odnóże muchy domowej, epiderma
cebuli, przekrój łodygi rośliny dwuliściennej)
 10 czystych szkiełek podstawowych oraz szkiełka
nakrywkowe,
 zestaw narzędzi preparacyjnych (służących do
przygotowywania własnych preparatów, w tym
prosty mikrotom),
 zasilacz sieciowy 230V
 pokrowiec do przechowywania i transportu z rączką i
paskiem na ramię.

L.p.

Nazwa produktu

1.

Taca laboratoryjna

2.

Termometry 0-520C

3.

Szkolny zestaw
laboratoryjnego

szkła

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 1.3
Wymagania minimalne:
Przeznaczone do sprzętu laboratoryjnego
Wykonane z melaminy.
Kolor biały
Wymiary: 355 mm x 240 mm x 17 mm
Wymagania minimalne:
Termometry szklane, wypełnione rtęcią o wymiarach ok.:
175 mm x 5-6 mm, podziałka 0,20C.
Zakres wskazywania temperatury 0-520C.
Wymagania minimalne:
Szkolny zestaw szkła laboratoryjnego
W skład zestawu wchodzi m.in.:
 Biureta z kranem prostym 10 ml 1 szt.
 Chłodnica Liebiga 400 mm 1 szt.
 Cylinder wielomiarowy 100 ml 1 szt.
 Cylinder wielomiarowy 250 ml 1 szt.
 Kolba destylacyjna Englera 150 ml 1 szt.
 Kolba kulista 100 ml 1 szt.
 Kolba płaskodenna 200 ml 2 szt.
 Kolba stożkowa Erlenmayera 200 ml 2 szt.
 Krystalizator z wylewem 90 ml 3 szt.
 Kształtki rurkowe (różne) 6 mm 16 szt.
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4.

Krystalizatory 300 ml

5.

Łyżka laboratoryjna
dwustronna

6.

Komplet korków do
probówek

7.

Zestaw bibuły
laboratoryjnej

8.

Opakowanie sączków
laboratoryjnych

Lejek szklany 50 mm 1 szt.
Lejek szklany 80 mm 1 szt.
Pipeta wielomiarowa 5 ml 1 szt.
Pipeta wielomiarowa 10 ml 1 szt.
Pręcik laboratoryjny (bagietka) 300 mm 6 szt.
Probówka z wywiniętym brzegiem 16 mm 25 szt.
Szalka Petriego O 60 mm 2 szt.
Szkiełko zegarkowe O 60 mm 4 szt.
Termometr zakres pomiarowy do 150oC
1 szt.
Wkraplacz z gumką 3 szt.
Zlewki 150, 250 i 400 ml 6 szt.
Łyżeczka porcelanowa z łopatką 140 mm 2 szt.
Moździerz porcelanowy 96 ml 1 szt.
Tłuczek porcelanowy 150 mm 1 szt.
Tygiel porcelanowy 45x54 mm 2 szt.
Parownica porcelanowa 160 ml 2 szt.
Łyżeczka metalowa do spalań
1 szt.
Nożyczki
1 szt.
Pinceta
1 szt.
Szczypce metalowe 300 mm 2 szt.
Stojak do probówek (20 gniazd)
1 szt.
Zaciskacz sprężynowy Mohra
3 szt.
Tryskawka polietylenowa 250 ml 1 szt.
Gruszka gumowa
1 szt.
Wężyki połączeniowe (3 średnice) 50 cm 3 szt.
Korki (gumowe, korkowe) zestaw
15 szt.
Łapy drewniane do probówek
3 szt.
Szczotki do mycia probówek i zlewek
2 szt.

Naczynia i elementy szklane wykonane ze szkła
borokrzemowego.
Akcesoria metalowe wykonane ze stali chromowej.
Niewielkie odchylenia od wymiarów dopuszczalne.
Wymagania minimalne:
Krystalizator z wylewem. Wykonany ze szkła
borokrzemowego. O pojemności 300 ml.
Wymagania minimalne:
Wykonana ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 250
mm.
Posiadająca 2 główki, z czego druga główka odwrócona w
przeciwną stronę.
Wymagania minimalne:
Korki do probówek.
Materiał: polietylen,
zakres temp.: od -50°C do +100°C.
śr. 12 mm, 100 szt.
Wymagania minimalne:
Zestaw zawiera 50 arkuszy
Wymiary ok. 460 mm/ 570 mm.
Wymagania minimalne:
Przedmiot laboratoryjny wykonany z bibułki, służący do
odsączania ciała stałego.
W opakowaniu 100 sztuk okrągłe lub karbowane.
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9.

Układ okresowy –
plansza

10.

Suwmiarka

11.

Zwierciadło wklęsłe i
wypukłe

12.

Siłomierz 2N

13.

Model oka

14.

Model serca

15.

Model skóry

Wymagania minimalne:
Duży kolorowy układ okresowy pierwiastków z
kolorystycznym
zróżnicowaniem
uwzględniającym
charakter chemiczny związków z tlenem; podział na
tlenki
o
charakterze
zasadowym,
kwasowym
amfoterycznym, obojętnym i nieokreślonym. A także
zawierające informacje o każdym z pierwiastków, takich
jak: nazwa w języku polskim i angielskim, liczba atomowa
/liczba porządkowa/, masa atomowa, metody
otrzymywania: redukcja / w nawiasie symbol reduktora/,
elektroliza albo metody chemiczne lub fizyczne,
najważniejsze związki z tlenem i ich charakter,
standardowy potencjał erdoks, promień atomowy,
minerał w którym występuje dany pierwiastek.
Plansza zwijana na wałkach drewnianych zaopatrzonych
w linkę umożliwiającą jej zawieszenie. Wymiary po
rozwinięciu ok. 160 cm x 120 cm.
Foliowanie dwustronne.
Wymagania minimalne:
Suwmiarka analogowa metalowa do pomiaru głębokości,
szerokości i grubości, zakres do 150 mm,
dokładność 0,02 mm.
Wymagania minimalne:
Zestaw zawiera 2 zwierciadła wypukłe i wklęsłe o
średnicy ok. 10 cm na odrębnych metalowych
podstawach
Wymagania minimalne:
Wykonany z metalu o zakresie pomiarowym 0-2N. O
szerokości ok. 9 cm, długości ok. 31 cm. Posiadający
śrubę pozwalającą na łatwą regulację ze wskazaniem
,,zera’’ na skali pomiarowej. Z dodatkową skalą (w
gramach) umożliwiającą użycie przyrządu jako wagi
sprężynowej.
Wymagania minimalne:
Powiększony 4-krotnie w stosunku do naturalnych
rozmiarów.
Rozkładany na 6 części: błonę twardówkową (2), błonę
naczyniówki oka (2), ciecz szklistą, soczewkę, rogówkę.
Na stojaku.
Wymiary ok.: 13 x 12 x 21 cm.
Wymagania minimalne:
Model serca naturalnej wielkości, rozkładany na min. 2
części - widoczne komory i pozostałe elementy.
Wymiary ok.: 19 x 12 x 12 cm.
Wymagania minimalne:
Zawierający warstwy naskórka oraz trzy warstwy
owłosionej skóry z uwzględnieniem najdrobniejszych
szczegółów. Uwidacznia mieszki włosowe z gruczołami
łojowymi, gruczoły potowe, receptory, nerwy, naczynia
krwionośne.
Model powiększony 70 razy.
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16.

Zasilacz prądu stałego

17.

Kwas oleinowy
500 ml

18.

Kwas palmitynowy
500ml

19.

Kwas stearynowy 500
ml

20.

Fenoloftaleina 500 ml

21.

Gliceryna 500 ml

22.

Mapa ochronna
przyrody w Polsce

Wymagania minimalne:
Wysokiej jakości elektroniczny zasilacz laboratoryjny
prądu stałego regulowany 0-15 V | 0-3 A | 45 W z
cyfrowym wyświetlaczem
 oddzielna regulacja napięcia i mocy,
 wyświetlacz cyfrowy: wskaźniki LED o wysokim
kontraście dla napięcia wyjściowego i prądu,
 wskaźniki LED dla napięcia stałego, prądu stałego i
przegrzania,
 1 wyjście - napięcie wejściowe: 230 V (AC),
 napięcie wyjściowe: 0-15V (DC),
 prąd wyjściowy: 0-3 A,
 moc: 45 W,
 tętnienie szczątkowe: 5 mV,
 gniazda bezpieczeństwa 4 mm,
 zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem,
 aktywnie wentylowany,
 wym. ok. 30,5 x 16 x 13 cm, waga ok. 3,6 kg,
 kabel w komplecie
Wymagania minimalne:
Kwas oleinowy (oleina) odpowiednio zapakowany i
zabezpieczony dla danego typu chemikaliów np. butelka
ze szkła brązowego, słoik farmaceutyczny.
Pojemność 500 ml.
Wymagania minimalne:
Kwas palmitynowy odpowiednio zapakowany i
zabezpieczony dla danego typu chemikaliów np. butelka
ze szkła brązowego, słoik farmaceutyczny.
Pojemność 500 ml.
Wymagania minimalne:
Kwas stearynowy odpowiednio zapakowany i
zabezpieczony dla danego typu chemikaliów np. butelka
ze szkła brązowego, słoik farmaceutyczny.
Pojemność 500 ml.
Wymagania minimalne:
Fenoloftaleina odpowiednio zapakowana i zabezpieczona
dla danego typu chemikaliów np. butelka ze szkła
brązowego, słoik farmaceutyczny.
Pojemność 500 ml.
Wymagania minimalne:
Gliceryna odpowiednio zapakowana i zabezpieczona dla
danego typu chemikaliów np. butelka ze szkła
brązowego, słoik farmaceutyczny.
Pojemność 500 ml.
Wymagania minimalne:
Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa ukazująca
aktualny stan ochrony przyrody w Polsce zawierająca
rozmieszczenie obszarów chronionych (m.in. parków
narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów
przyrody) oraz podlegających ochronie obiektów
przyrody nieożywionej; z zaznaczonym występowaniem
gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce; z
zastosowaniem
podziału
rezerwatów
przyrody
obowiązujący na mocy Rozporządzenia Ministra
Środowiska Na odwrocie taka sama mapa bez
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23.

Mapa fizyczna Europy

24.

Mapa Krajobrazy świata

25.

Zestaw preparatów
mikroskopowych – co
żyje w kropli wody

26.

Zestaw 100 preparatów
biologicznych

nazewnictwa (do ćwiczeń). Format ok.: 160 cm x 120 cm.
Skala: 1 : 650 000
Wymagania minimalne:
Mapa zawierająca ważniejsze miasta, granice państw,
granice administracyjne, wulkany, szczyty, rzeki, jeziora,
wodospady, lodowce. Mapa laminowana dwustronnie i
oprawiona w rurki PCV. Format min. 100 cm x 140cm.
Skala: 1:4,5 mln.
Wymagania minimalne:
Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z
zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi
na świecie, dodatkowo sześć zdjęć z przykładowymi
krajobrazami. Na drugiej stronie mapa świata z
zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na
świecie,
dodatkowo
10
klimatogramów
dla
charakterystycznych stacji z każdej strefy.
Format min. 160 cm x 120 cm, skala 1:24 mln.
Wymagania minimalne
W zestawie min. 10 preparatów mikroskopowych np.:
okrzemki (różne formy), euglena zielona, pantofelki
(orzęski z hodowli sianowej), rozwielitka.
Preparaty w estetycznym, trwałym pudełku/skrzynce.
Wymagania minimalne:
Zestaw 100 szt. wysokiej jakości preparatów
biologicznych zapakowanych w lakierowane, drewniane
pudełko. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i
zwierzęce. Zestaw zawiera np.: Trzy rodzaje bakterii,
Penicylina,Kropidlak,Rhizopus – grzyb, Promieniowiec
(Actinomyces), Zawłotnia, Diatomy, Closterium – glon,
Skrętnica, Koniugacja skrętnic, Porost, Liść paproci,
Przedrośle paproci, Liść jaśminu nagokwiatowego,
Łodyga moczarki, Liść moczarki, Igła sosny, Męski kłos
zarodnionośny sosny, Żeński kłos zarodnionośny sosny,
Liść kauczukowca, Stożek wzrostu na czubku korzenia
kukurydzy, Młody korzeń bobu, Łodyga kukurydzy (1),
Łodyga kukurydzy (2), Łodyga dyni (1), Łodyga dyni (2),
Łodyga słonecznika, Pylnik mchu, Rodnia mchu, Splątek
mchu, Pień lipy (1), Pień lipy (2), Łodyga pelargonii, Liść
fasoli, Kiełkujący pyłek kwiatowy, Pyłek kwiatowy (2),
Owoc pomidora, Korzeń powietrzny storczyka, Mitoza
komórek stożka wzrostu cebuli, Ziarno kukurydzy z
bielmem, Plazmodesma, Zalążnia lilii, Pylnik lilii, Liść lilii,
Tasznik pospolity (embrion), Tasznik pospolity (młody
embrion),
Skórka
czosnku,
Euglena,
Orzęsek
Paramecium, Stułbia (1), Stułbia (2), Płaziniec,
Schistosoma (przywra krwi - samiec), Schistosoma
(przywra krwi - samica), Glista (samiec i samica),
Dżdżownica, Skóra węża, Wioślarka, Wrotek, Aparat
gębowy samicy komara, Aparat gębowy pszczoły
miodnej, Tylne odnóże pszczoły miodnej, Aparat gębowy
motyla, Aparat gębowy muchy, Aparat gębowy
świerszcza, Mrówka, Łuska ryby, Płaziniec, Tchawka
świerszcza, Skrzela mięczaka, Wymaz krwi ludzkiej,
Wymaz krwi ryby, Nabłonek rzęskowy, Nabłonek płaski,
Nabłonek wielowarstwowy, Mitoza w jajach glisty
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27.

Atlas przyrodniczy

28.

Polska - mapa ścienna,
fizyczna/mapa do
ćwiczeń

29.

Anemometr/
Wiatromierz

30.

Deszczomierz

31.

Termometr zaokienny

32.

Zestaw cylindrów

końskiej, Jelito cienkie, Tkanka kostna, Ścięgno psa,
Tkanka łączna, Mięsień szkieletowy, Mięsień sercowy,
Rdzeń kręgowy, Nerw motoryczny, Mięsień gładki w fazie
skurczu, Płuco, Żołądek, Wątroba, Węzeł chłonny, Płuco
szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi,
Nerka
szczura
z
wybarwionymi
naczyniami
krwionośnymi, Nerka szczura, Jądra, Jajnik kota, Ludzki
nabłonek wielowarstwowy, DNA, RNA, Mitochondria w
gruczole trzustkowym, Aparaty Golgiego w jaju żaby,
Ludzkie chromosomy Y, Ludzkie chromosomy X
Wymagania minimalne:
Szkolny atlas przyrodniczy dla uczniów klas 4-6. Atlas
zawiera infografiki z barwnymi zdjęciami, przejrzyste
schematy i czytelne mapy uzupełniają zagadnienia
omawiane na lekcjach przyrody. Niektóre schematy, np.
anatomia człowieka, wykonane na kalce, co ułatwia
analizę przedstawionych zagadnień.
Atlas składa się z 8 części:
 Przyroda wokół nas
 Polska na mapie
 Europa na mapie
 Świat na mapie
 Budowa człowieka
 Człowiek a Ziemia
 Chemia i fizyka wokół nas
 Układ Słoneczny.
104 strony, oprawa miękka, A4
Wymagania minimalne:
Mapa dwustronna: jedna strona powinna przedstawiać
ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie obiektów
hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice
województw, a druga strona powinna przedstawiać tę
samą mapę bez nazewnictwa.
Format: min. 160 cm x 150 cm, skala: 1:500000.
Wymagania minimalne:
Urządzenie wskazujące prędkość wiatru wykonane z
trwałego tworzywa sztucznego umożliwia pomiar
kierunku i prędkości wiatru (odczyt w m/s skali
Beauforta).
Można trzymać w ręku lub zamocować.
Wymiary ok. 28 x 19 cm, waga ok. 0,20 kg.
Wymagania minimalne:
Deszczomierz z transparentnego tworzywa umożliwia
dokładny pomiar opadów. Skala w milimetrach, Z
pokrywką na czas przenoszenia. Wskaźnik można
postawić lub umieścić w ziemi za pomocą dostarczonego
kolca. Wymiary ok.: 16 x 8 cm
Wymagania minimalne:
Cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna za
pomocą specjalnych końcówek z taśmą klejącą, zakres
pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja błędu do +/1° C.
Wymagania minimalne:
Zestaw min. 6 różnych cylindrów wykonanych z metali i
ich stopów np.: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo,
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33.

Zestaw sześcianów do
wyznaczania gęstości
różnych materiałów

34.

Pojemnik próżniowy z
pompką

35.

Zestaw skał i minerałów

36.

Stetoskop

37.

Mikroskop optyczny

cynk.
Drewniana podstawa.
Wszystkie cylindry cechuje jednakowy ciężar i średnica
walca, a w związku z tym są one różnej wysokości, co
znakomicie pokazuje różnicę pomiędzy ciężarem
(właściwym) a objętością.
Wymagania minimalne:
Zestaw zawiera dziesięć sześcianów.
Długość krawędzi każdego sześcianu wynosi ok. 2,5 cm.
Sześciany o regularnym kształcie, wykonane są z różnych
materiałów np.: miedzi, mosiądzu, glinu, ołowiu, żelaza,
cynku, drewna twardego, drewna miękkiego, akrylu
i PCW.
Wymagania minimalne:
Transparentny, trwały, wykonany z tworzywa sztucznego
pojemnik z zaworkiem oraz pompką do wytwarzania
podciśnienia.
Wykorzystując przedmiot, można przedstawić między
innymi, że:
 pod zmniejszonym ciśnieniem woda wrze w
temperaturze niższej niż 100 stopni,
 na przedmioty działa siła parcia atmosferycznego,
 dźwięk rozchodzi się tylko w ośrodku materialnym.
Wymagania minimalne:
Zestaw minimum 50 szt. różnych skał i minerałów, o
wielkości ok. 3-4 cm każdy. Całość zapakowana w
drewnianą skrzynkę.
Wymagania minimalne:
Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej
konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę
połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego
przewodu akustycznego w kształcie litery Y z
antystatycznego PCV.
Do użytku w szkole.
Wymiary ok.: 27 x 17 cm
Wymagania minimalne:
Mikroskop optyczny wykonany z trwałej obudowyodlewanego metalu, w walizce. Posiada możliwość
podłączenia do komputera.
Parametry minimalne:
 Złącze USB,
 Okular WF-10x, WF-16x,
 Obiektyw 4x, 10x, 40x,
 Okular Barlow 1,6x,
 Powiększenie 40x - 1024x,
 Okular USB do podłączenia komputera,
 Jasne podświetlenie LED, światło bezpośrednie lub
odbite,
 Kabel zasilający,
 Walizka.
Wymagania systemowe:
Windows® 2000/XP/Windows Vista™/7 (dla
oprogramowania i sterowników).
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38.

Mikroskop z kamerą
USB

L.p.

Nazwa produktu

1.

Zestaw skał i minerałów

2.

Pudełko z opiłkami

3.

Zestaw magnesów
podkowiastych

4.

Zestaw podstawowych
obwodów elektrycznych

Wymagania minimalne:
Mikroskop z kamerą USB
Parametry techniczne:
 Powiększenie: 20x - 1280 x,
 Okulary: 5x, 16x,
 Średnica okularu: 19,5mm,
 Obiektywy: achromatyczne, 4x 10x, 40x,
 Powiększenie tubusu: 1,0x - 2,0x,
 Oświetlenie: LED, 6V,
 Wymiary [mm]: 235 x 180 x 320,
 Waga [g]: ok. 1100.
W zestawie:
 PC okular VGA (640x480 pikseli) z kablem USB
 oprogramowanie sterujące na płycie CD (Windows
XP / Vista / 7 / 8 / Windows 10)
 stolik krzyżowy ze skalą milimetrową
 oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia
 filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło
filtrowe)
 5 gotowych wybarwionych preparatów biologicznych
pokazowych (np.: przekrój łodygi bawełny, przekrój
pnia sosny, odnóże muchy domowej, epiderma
cebuli, przekrój łodygi rośliny dwuliściennej)
 10 czystych szkiełek podstawowych oraz szkiełka
nakrywkowe,
 zestaw narzędzi preparacyjnych (służących do
przygotowywania własnych preparatów, w tym
prosty mikrotom),
 zasilacz sieciowy 230V
pokrowiec do przechowywania i transportu z rączką i
paskiem na ramię.
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Wymagania minimalne:
Zestaw minimum 50 szt. różnych skał i minerałów, o
wielkości ok. 3-4 cm każdy. Całość zapakowana w
drewnianą skrzynkę.
Wymagania minimalne:
Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi. Opiłki
ferromagnetyczne zamknięte w płaskim, przezroczystym
pudełku, grubość (min. 6 - 8 mm).
Wymagania minimalne:
Zestaw 3 magnesów podkowiastych o długości ok. 7,5
cm, 10 cm i 12,5 cm.
Wymagania minimalne:
Zestaw zawierający podstawowe obwody elektryczne
Przeznaczony do budowania podstawowych obwodów
elektrycznych. Elementy obwodu mocowane na
przezroczystych płytkach tak, by widoczny był cały
obwód. Połączeń elektrycznych płytek dokonuje się
łatwo i szybko poprzez specjalne magnetyczne styki. W
zestawie min.: 6 płytek, (3 żarówki) i podstawki, brzęczyk,

włącznik przyciskowy, 2 przewody krokodylkowe, łączniki
baterii, druty.

5.

Kompas

6.

Lornetka

7.

Globus konturowy
podświetlany

8.

Teleskop

Wymagania minimalne:
Zamykany kompas soczewkowy, dla zwiększonej
dokładności posiada muszkę w postaci cienkiego drutu
oraz przeziernikową szczerbinkę. Po otworzeniu
kompasu na obudowie znajduje się boczna podziałka.
Kompas spełnia funkcję zarówno kompasu namiarowego,
jaki i mapowego. Wzorowany na oryginalnych
kompasach.
- długość całkowita ok: 16 cm (rozłożony) 8 cm (złożony)
- szerokość ok: 6 cm
Wymagania minimalne:
Lornetka o budowie dachopryzmatycznej.
 obiektyw 25 mm,
 powiększenie 10x,
 pryzmaty BK7,
 pole widzenia 96 m z 1000 m,
 sprawność zmierzchowa 15,81,
 jasność względna 6,25,
 ogniskowanie centralne,
 waga ok. 250 g,
 wym. ok. 29 x 111 x 105 mm.
Wyposażenie: pasek do lornetki i nylonowy pokrowiec.
Wymagania minimalne:
Konturowy globus, ok. 25 cm, podświetlany. Na kuli
globusa
powinny
zostać
naniesione
kontury
kontynentów oraz granice państw, bez nazw. Na
powierzchni kuli można pisać za pomocą ścieralnych
flamastrów, jak na tradycyjnej białej tablicy szkolnej. W
komplecie z kolorowymi flamastrami oraz gąbką.
Wymagania minimalne:
Teleskop dla początkujących.
Wyposażenie:
Wyciąg okularowy - 1 ¼"
Okulary - H-20 mm SR-12,5 mm, SR-4 mm (1 ¼")
Soczewka Barlowa - 2 x
Nasadka kątowa lustrzana 90*
Lunetka celownicza - 5 x 24
Montaż – AZ
Statyw – aluminiowy
Stolik na akcesoria
Obrotowa
mapa
nieba
(plastikowa)
Program z mapą nieba na płycie CD
Parametry techniczne:
Średnica [mm] 70
System optyczny refraktor achromatyczny
Ogniskowa [mm] 900
Światłosiła f/13
Zdolność rozdzielcza ["] 2,0
Maksymalny zasięg [mag] 11,8
Powiększenie wynikające z wyposażenia 20x - 140x
Powiększenie użyteczne maksymalne 140x
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9.

Przewodnik do
rozpoznawania gwiazd

10.

Stetoskop

11.

Zestaw cylindrów

12.

Zestaw sześcianów do
wyznaczania gęstości
różnych materiałów

13.

Ciśnieniomierz

14.

Barometr/termometr

Kolor tubusu czarny
Waga [kg] 3
Średnica (T) poniżej 90mm
Ogniskowa (T) poniżej 900mm
Światłosiła (T) powyżej 9,1
Typ montażu (T) azymutalny (AZ)
Wymagania minimalne:
Przewodnik na wzór atlasu. ,,Mój pierwszy przewodnik.
Jaka to gwiazda?"
T. i S. Dambeck;
format: 13cm x 19 cm;
64 strony;
oprawa kartonowa ze skrzydełkami
Wymagania minimalne:
Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej
konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę
połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego
przewodu akustycznego w kształcie litery Y z
antystatycznego PCV.
Do użytku w szkole.
Wymiary ok.: 27 x 17 cm
Wymagania minimalne:
Zestaw min. 6 różnych cylindrów wykonanych z metali i
ich stopów np.: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo,
cynk.
Drewniana podstawa.
Wszystkie cylindry cechuje jednakowy ciężar i średnica
walca, a w związku z tym są one różnej wysokości, co
znakomicie pokazuje różnicę pomiędzy ciężarem
(właściwym) a objętością.
Wymagania minimalne:
Zestaw zawiera dziesięć sześcianów.
Długość krawędzi każdego sześcianu wynosi ok. 2,5 cm.
Sześciany o regularnym kształcie, wykonane są z różnych
materiałów np.: miedzi, mosiądzu, glinu, ołowiu, żelaza,
cynku, drewna twardego, drewna miękkiego, akrylu
i PCW.
Wymagania minimalne:
Ciśnieniomierz zegarowy:
 zakres pomiarowy: 0-300 mmHg
 metalowa obudowa
 czytelna tarcza o średnicy 70 mm
 zegar (manometr) zintegrowany z pompką i zaworem
 obracana tarcza zegara ułatwia obsługę osobom prawo
i leworęcznym
 wysokiej jakości mankiet dla dorosłych
 mankiet na ramię od 23cm do 33cm obwodu
 Gwarancja 24 miesiące
Wymagania minimalne:
W skład urządzenia pomiarowego wchodzą barometr i
termometr mechaniczny – stacja pogody wisząca
wykonana w drewnie, na górze okrągły termometr,
poniżej barometr.
Zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co
najmniej 1060 hPa.
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Dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa.

15.

Anemometr/
Wiatromierz

16.

Zestaw 100 preparatów
biologicznych

Wymagania minimalne:
Urządzenie wskazujące prędkość wiatru wykonane z
trwałego tworzywa sztucznego umożliwia pomiar
kierunku i prędkości wiatru (odczyt w m/s skali
Beauforta).
Można trzymać w ręku lub zamocować.
Wymiary ok. 28 x 19 cm, waga ok. 0,20 kg.
Wymagania minimalne:
Zestaw 100 szt. wysokiej jakości preparatów
biologicznych zapakowanych w lakierowane, drewniane
pudełko. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i
zwierzęce. Zestaw zawiera np.: Trzy rodzaje bakterii,
Penicylina,Kropidlak,Rhizopus – grzyb, Promieniowiec
(Actinomyces), Zawłotnia, Diatomy, Closterium – glon,
Skrętnica, Koniugacja skrętnic, Porost, Liść paproci,
Przedrośle paproci, Liść jaśminu nagokwiatowego,
Łodyga moczarki, Liść moczarki, Igła sosny, Męski kłos
zarodnionośny sosny, Żeński kłos zarodnionośny sosny,
Liść kauczukowca, Stożek wzrostu na czubku korzenia
kukurydzy, Młody korzeń bobu, Łodyga kukurydzy (1),
Łodyga kukurydzy (2), Łodyga dyni (1), Łodyga dyni (2),
Łodyga słonecznika, Pylnik mchu, Rodnia mchu, Splątek
mchu, Pień lipy (1), Pień lipy (2), Łodyga pelargonii, Liść
fasoli, Kiełkujący pyłek kwiatowy, Pyłek kwiatowy (2),
Owoc pomidora, Korzeń powietrzny storczyka, Mitoza
komórek stożka wzrostu cebuli, Ziarno kukurydzy z
bielmem, Plazmodesma, Zalążnia lilii, Pylnik lilii, Liść lilii,
Tasznik pospolity (embrion), Tasznik pospolity (młody
embrion),
Skórka
czosnku,
Euglena,
Orzęsek
Paramecium, Stułbia (1), Stułbia (2), Płaziniec,
Schistosoma (przywra krwi - samiec), Schistosoma
(przywra krwi - samica), Glista (samiec i samica),
Dżdżownica, Skóra węża, Wioślarka, Wrotek, Aparat
gębowy samicy komara, Aparat gębowy pszczoły
miodnej, Tylne odnóże pszczoły miodnej, Aparat gębowy
motyla, Aparat gębowy muchy, Aparat gębowy
świerszcza, Mrówka, Łuska ryby, Płaziniec, Tchawka
świerszcza, Skrzela mięczaka, Wymaz krwi ludzkiej,
Wymaz krwi ryby, Nabłonek rzęskowy, Nabłonek płaski,
Nabłonek wielowarstwowy, Mitoza w jajach glisty
końskiej, Jelito cienkie, Tkanka kostna, Ścięgno psa,
Tkanka łączna, Mięsień szkieletowy, Mięsień sercowy,
Rdzeń kręgowy, Nerw motoryczny, Mięsień gładki w fazie
skurczu, Płuco, Żołądek, Wątroba, Węzeł chłonny, Płuco
szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi,
Nerka
szczura
z
wybarwionymi
naczyniami
krwionośnymi, Nerka szczura, Jądra, Jajnik kota, Ludzki
nabłonek wielowarstwowy, DNA, RNA, Mitochondria w
gruczole trzustkowym, Aparaty Golgiego w jaju żaby,
Ludzkie chromosomy Y, Ludzkie chromosomy X
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17.

Mikroskop optyczny

18.

Mikroskop z kamerą
USB

Wymagania minimalne:
Mikroskop optyczny wykonany z trwałej obudowyodlewanego metalu, w walizce. Posiada możliwość
podłączenia do komputera.
Parametry minimalne:
 Złącze USB,
 Okular WF-10x, WF-16x,
 Obiektyw 4x, 10x, 40x,
 Okular Barlow 1,6x,
 Powiększenie 40x - 1024x,
 Okular USB do podłączenia komputera,
 Jasne podświetlenie LED, światło bezpośrednie lub
odbite,
 Kabel zasilający,
 Walizka.
Wymagania systemowe:
Windows® 2000/XP/Windows Vista™/7 (dla
oprogramowania i sterowników).
Wymagania minimalne:
Mikroskop z kamerą USB
Parametry techniczne:
 Powiększenie: 20x - 1280 x,
 Okulary: 5x, 16x,
 Średnica okularu: 19,5mm,
 Obiektywy: achromatyczne, 4x 10x, 40x,
 Powiększenie tubusu: 1,0x - 2,0x,
 Oświetlenie: LED, 6V,
 Wymiary [mm]: 235 x 180 x 320,
 Waga [g]: ok. 1100.
W zestawie:
 PC okular VGA (640x480 pikseli) z kablem USB
 oprogramowanie sterujące na płycie CD (Windows
XP / Vista / 7 / 8 / Windows 10)
 stolik krzyżowy ze skalą milimetrową
 oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia
 filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło
filtrowe)
 5 gotowych wybarwionych preparatów biologicznych
pokazowych (np.: przekrój łodygi bawełny, przekrój
pnia sosny, odnóże muchy domowej, epiderma
cebuli, przekrój łodygi rośliny dwuliściennej)
 10 czystych szkiełek podstawowych oraz szkiełka
nakrywkowe,
 zestaw narzędzi preparacyjnych (służących do
przygotowywania własnych preparatów, w tym
prosty mikrotom),
 zasilacz sieciowy 230V
 pokrowiec do przechowywania i transportu z rączką i
paskiem na ramię.
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L.p.

Nazwa produktu

1.

Zestaw ekologiczny
do badania wody

2.

Lupa - duża

3.

Deszczomierz

4.

Anemometr/
Wiatromierz

5.

Lornetka

6.

Sieć planktonowa
podstawowa

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 1.5
Wymagania minimalne:
Zestaw reagentów, naczyń i przyrządów niezbędnych do
wykonania 100 badań (testów) każdego wskaźnika
(razem 500 testów) i określenia następujących
wskaźników jakości wody: 1) zawartość tlenu
rozpuszczonego w wodzie, 2) zasadowość, 3) kwasowość,
4) poziom dwutlenku węgla, 5) twardość wody.
Pomiarów dokonuje się metodą miareczkowania.
Zestaw zawiera m.in. wodoszczelny, elektroniczny pHmetr z elektrodą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, na
baterie (700 godzin ciągłego użytkowania; dołączone
bufory do kalibracji).
Zawartość zestawu umieszczona jest w przenośnej
walizce z tworzywa sztucznego.
Wymagania minimalne:
Lupa wykonana z plastiku o średnicy 100 mm.
Powiększenie: 2x 3x 4x.
Długość lupy ok. 19 cm
Dodatkowe powiększenia w szkiełku o śr. 2 cm
Wymagania minimalne:
Deszczomierz z transparentnego tworzywa umożliwia
dokładny pomiar opadów. Skala w milimetrach, Z
pokrywką na czas przenoszenia. Wskaźnik można
postawić lub umieścić w ziemi za pomocą dostarczonego
kolca. Wymiary ok.: 16 x 8 cm
Wymagania minimalne:
Urządzenie wskazujące prędkość wiatru wykonane z
trwałego tworzywa sztucznego umożliwia pomiar
kierunku i prędkości wiatru (odczyt w m/s skali
Beauforta).
Można trzymać w ręku lub zamocować.
Wymiary ok. 28 x 19 cm, waga ok. 0,20 kg.
Wymagania minimalne:
Lornetka o budowie dachopryzmatycznej.
 obiektyw 25 mm,
 powiększenie 10x,
 pryzmaty BK7,
 pole widzenia 96 m z 1000 m,
 sprawność zmierzchowa 15,81,
 jasność względna 6,25,
 ogniskowanie centralne,
 waga ok. 250 g,
 wym. ok. 29 x 111 x 105 mm.
Wyposażenie: pasek do lornetki i nylonowy pokrowiec.
Wymagania minimalne:
Mocna sieć zawieszona na galwanizowanej obręczy o śr.
ok. 200 mm. Wielkość oczka sieci: 65 µm (=0,065 mm).
Do dna sieci przymocowane naczynie (PE) zbierające o
poj. 100 ml. Sieć przystosowana do mocowania na
drążku teleskopowym w zestawie.
Drążek (żerdź) teleskopowy o długości od 145 do 275 cm,
wykonany z włókna szklanego, wyposażony w specjalny
mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmiany
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sit, siatek, czerpaków.

7.

Sieć workowa

8.

Taśma miernicza

9.

Pojemnik z opiłkami

10.

Zestaw magnesów
podkowiastych

11.

Zestaw podstawowych
obwodów elektrycznych

12.

Teleskop

Wymagania minimalne:
Sieć workowa, na obręczy o śr. 200 mm, bardzo trwała,
nylonowa, do łapania/łowienia ruchomych okazów takich
jak drobne organizmy wodne, pływające cząstki.
Wielkość oczka sieci: 0,8 mm, głębokość worka ok. 330
mm. Sieć przystosowana do mocowania na drążku
teleskopowym.
Wymagania minimalne:
Taśma dwustronna zwijana z włókna szklanego.
Z jednej strony centymetry i milimetry, po drugiej – cale.
Długość taśmy 20 m.
Wymagania minimalne:
Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi. Opiłki
ferromagnetyczne zamknięte w płaskim, przeźroczystym
pudełku, grubość (min. 6 - 8 mm).
Wymagania minimalne:
Zestaw 3 magnesów podkowiastych o długości ok. 7,5
cm, 10 cm i 12,5 cm.
Wymagania minimalne:
Zestaw zawierający podstawowe obwody elektryczne
Przeznaczony do budowania podstawowych obwodów
elektrycznych. Elementy obwodu mocowane na
przezroczystych płytkach tak, by widoczny był cały
obwód. Połączeń elektrycznych płytek dokonuje się
łatwo i szybko poprzez specjalne magnetyczne styki. W
zestawie min.: 6 płytek, (3 żarówki) i podstawki, brzęczyk,
włącznik przyciskowy, 2 przewody krokodylkowe, łączniki
baterii, druty.
Wymagania minimalne:
Teleskop dla początkujących.
Wyposażenie:
Wyciąg okularowy - 1 ¼"
Okulary - H-20 mm SR-12,5 mm, SR-4 mm (1 ¼")
Soczewka Barlowa - 2 x
Nasadka kątowa lustrzana 90*
Lunetka celownicza - 5 x 24
Montaż – AZ
Statyw – aluminiowy
Stolik na akcesoria
Obrotowa mapa nieba (plastikowa)
Program z mapą nieba na płycie CD
Parametry techniczne:
Średnica [mm] 70
System optyczny refraktor achromatyczny
Ogniskowa [mm] 900
Światłosiła f/13
Zdolność rozdzielcza ["] 2,0
Maksymalny zasięg [mag] 11,8
Powiększenie wynikające z wyposażenia 20x - 140x
Powiększenie użyteczne maksymalne 140x
Kolor tubusu czarny

sztuka

1

sztuka

3

sztuka

5

zestaw

1

zestaw

2

sztuka

1

13.

Przewodnik do
rozpoznawania gwiazd

14.

Stetoskop

15.

Zestaw 100 preparatów
biologicznych

Waga [kg] 3
Średnica (T) poniżej 90mm
Ogniskowa (T) poniżej 900mm
Światłosiła (T) powyżej 9,1
Typ montażu (T) azymutalny (AZ)
Wymagania minimalne:
Przewodnik na wzór atlasu. ,,Mój pierwszy przewodnik.
Jaka to gwiazda?"
T. i S. Dambeck;
format: 13cm x 19 cm;
64 strony;
oprawa kartonowa ze skrzydełkami
Wymagania minimalne:
Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej
konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę
połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego
przewodu akustycznego w kształcie litery Y z
antystatycznego PCV.
Do użytku w szkole.
Wymiary ok.: 27 x 17 cm
Wymagania minimalne:
Zestaw 100 szt. wysokiej jakości preparatów
biologicznych zapakowanych w lakierowane, drewniane
pudełko. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i
zwierzęce. Zestaw zawiera np.: Trzy rodzaje bakterii,
Penicylina,Kropidlak,Rhizopus – grzyb, Promieniowiec
(Actinomyces), Zawłotnia, Diatomy, Closterium – glon,
Skrętnica, Koniugacja skrętnic, Porost, Liść paproci,
Przedrośle paproci, Liść jaśminu nagokwiatowego,
Łodyga moczarki, Liść moczarki, Igła sosny, Męski kłos
zarodnionośny sosny, Żeński kłos zarodnionośny sosny,
Liść kauczukowca, Stożek wzrostu na czubku korzenia
kukurydzy, Młody korzeń bobu, Łodyga kukurydzy (1),
Łodyga kukurydzy (2), Łodyga dyni (1), Łodyga dyni (2),
Łodyga słonecznika, Pylnik mchu, Rodnia mchu, Splątek
mchu, Pień lipy (1), Pień lipy (2), Łodyga pelargonii, Liść
fasoli, Kiełkujący pyłek kwiatowy, Pyłek kwiatowy (2),
Owoc pomidora, Korzeń powietrzny storczyka, Mitoza
komórek stożka wzrostu cebuli, Ziarno kukurydzy z
bielmem, Plazmodesma, Zalążnia lilii, Pylnik lilii, Liść lilii,
Tasznik pospolity (embrion), Tasznik pospolity (młody
embrion),
Skórka
czosnku,
Euglena,
Orzęsek
Paramecium, Stułbia (1), Stułbia (2), Płaziniec,
Schistosoma (przywra krwi - samiec), Schistosoma
(przywra krwi - samica), Glista (samiec i samica),
Dżdżownica, Skóra węża, Wioślarka, Wrotek, Aparat
gębowy samicy komara, Aparat gębowy pszczoły
miodnej, Tylne odnóże pszczoły miodnej, Aparat gębowy
motyla, Aparat gębowy muchy, Aparat gębowy
świerszcza, Mrówka, Łuska ryby, Płaziniec, Tchawka
świerszcza, Skrzela mięczaka, Wymaz krwi ludzkiej,
Wymaz krwi ryby, Nabłonek rzęskowy, Nabłonek płaski,
Nabłonek wielowarstwowy, Mitoza w jajach glisty
końskiej, Jelito cienkie, Tkanka kostna, Ścięgno psa,
Tkanka łączna, Mięsień szkieletowy, Mięsień sercowy,
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16.

Mikroskop optyczny

17.

Mikroskop z kamerą
USB

Rdzeń kręgowy, Nerw motoryczny, Mięsień gładki w fazie
skurczu, Płuco, Żołądek, Wątroba, Węzeł chłonny, Płuco
szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi,
Nerka
szczura
z
wybarwionymi
naczyniami
krwionośnymi, Nerka szczura, Jądra, Jajnik kota, Ludzki
nabłonek wielowarstwowy, DNA, RNA, Mitochondria w
gruczole trzustkowym, Aparaty Golgiego w jaju żaby,
Ludzkie chromosomy Y, Ludzkie chromosomy X
Wymagania minimalne:
Mikroskop optyczny wykonany z trwałej obudowyodlewanego metalu, w walizce. Posiada możliwość
podłączenia do komputera.
Parametry minimalne:
 Złącze USB,
 Okular WF-10x, WF-16x,
 Obiektyw 4x, 10x, 40x,
 Okular Barlow 1,6x,
 Powiększenie 40x - 1024x,
 Okular USB do podłączenia komputera,
 Jasne podświetlenie LED, światło bezpośrednie lub
odbite,
 Kabel zasilający,
 Walizka.
Wymagania systemowe:
Windows®
2000/XP/Windows
Vista™/7
(dla
oprogramowania i sterowników).
Wymagania minimalne:
Mikroskop z kamerą USB
Parametry techniczne:
 Powiększenie: 20x - 1280 x,
 Okulary: 5x, 16x,
 Średnica okularu: 19,5mm,
 Obiektywy: achromatyczne, 4x 10x, 40x,
 Powiększenie tubusu: 1,0x - 2,0x,
 Oświetlenie: LED, 6V,
 Wymiary [mm]: 235 x 180 x 320,
 Waga [g]: ok. 1100.
W zestawie:
 PC okular VGA (640x480 pikseli) z kablem USB
 oprogramowanie sterujące na płycie CD (Windows
XP / Vista / 7 / 8 / Windows 10)
 stolik krzyżowy ze skalą milimetrową
 oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia
 filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło
filtrowe)
 5 gotowych wybarwionych preparatów biologicznych
pokazowych (np.: przekrój łodygi bawełny, przekrój
pnia sosny, odnóże muchy domowej, epiderma
cebuli, przekrój łodygi rośliny dwuliściennej)
 10 czystych szkiełek podstawowych oraz szkiełka
nakrywkowe,
 zestaw narzędzi preparacyjnych (służących do
przygotowywania własnych preparatów, w tym
prosty mikrotom),
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 zasilacz sieciowy 230V
 pokrowiec do przechowywania i transportu z rączką i
paskiem na ramię.

Zestaw Nr 2 – pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach Laboratorium
matematycznego
Numer
Liczba
Miejsce i adres dostawy
zestawu
zestawów
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
2.1
1
ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,
2.2
2
ul. Reja 15, 82-400 Sztum
Zespół Szkół w Czerninie,
2.3
1
ul. Donimirskich 19, Czernin, 82-400 Sztum
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Gościszewie
2.4
1
Gościszewo 75, 82-400 Sztum
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
2.5
1
Nowa Wieś 60, 82-400 Sztum
Razem:
6
L.p.

Nazwa produktu

1.

Zestaw układanek
Schubitrix

2.

Bryły geometrycznebryły wpisane

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 2.1
Wymagania minimalne:
Zestaw układanek Schubitrix składający się z 5 sztuk
układanek opartych na zasadach domina w kształcie
trójkątów - układając należy dopasować do trzech boków
odpowiedni element.
W skład pojedynczego zestawu wchodzą:
1. mnożenie i dzielenie do 1000,
2. mnożenie i dzielenie dużych liczb,
3. miary powierzchni,
4. miary objętości,
5. miary wagowe.
Każda układanka zawiera 24 barwne trójkąty wykonane z
grubego kartonu.
Układanka jest zapakowana w pudełko. W pudełku
znajdują się 2 gry z różnymi poziomami trudności, 48
elementów o długości boku 6 cm.
Wymagania minimalne:
Zestaw 6 brył geometrycznych - brył wpisanych.
W skład zestawu wchodzą:
 ostrosłup o podstawie czworokąta z wpisaną kulą,
 ostrosłup o podstawie trójkąta z wpisaną kulą,
 ostrosłup o podstawie sześciokąta z wpisaną kulą,
 graniastosłup o podstawie czworokąta z wpisanym
ostrosłupem o podstawie czworokąta,
 graniastosłup o podstawie sześciokąta z wpisanym
ostrosłupem o podstawie sześciokąta,
 graniastosłup o podstawie trójkąta z wpisanym
ostrosłupem o podstawie trójkąta.
Wysokość brył ok. 18 cm
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3.

Bryły geometryczne
ostrosłupy i
graniastosłupy

4.

Zestaw brył
transparentnych z
wyjmowanymi siatkami





L.p.
1.

Nazwa produktu
Zestaw filmów DVD –
Matematyka symetria
osiowa, kąty, trójkąty

Wymagania minimalne:
Zestaw 6 brył geometrycznych. W skład zestawu
wchodzą:
 ostrosłup o podstawie trójkąta,
 ostrosłup o podstawie kwadratu,
 ostrosłup o podstawie sześciokąta,
 graniastosłup o podstawie trójkąta,
 graniastosłup o podstawie kwadratu,
 graniastosłup o podstawie sześciokąta.
Wysokość brył ok. 20 cm.
Wymagania minimalne:
Zestaw 8 szt. otwieranych brył geometrycznych
wykonanych z przeźroczystego plastiku . Wszystkie bryły
można napełniać płynem lub materiałem sypkim w celu
porównywania objętości. Wszystkie posiadają kolorowe
siatki, które wsuwa się w środek transparentnych brył.
Zestaw wielofunkcyjny prezentujący bryły jednocześnie
w trzech i dwóch wymiarach.
Zawartość zestawu:
 8 brył przeźroczystych z ruchomą podstawą:
1. walec
2. stożek
3. sześcian
4. prostopadłościan
5. graniastosłup trójkątny
6. graniastosłup sześciokątny
7. czworościan
8. ostrosłup o podstawie kwadratu
 8 kolorowych siatek do składania

zestaw
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Zastosowanie:
składanie i rozkładanie brył - tworzenie siatek obliczanie
powierzchni brył mierzenie objętości i obwodu

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 2.2
Wymagania minimalne:
Zestaw składa się z 3 filmów DVD. Filmy są przeznaczone
dla uczniów IV - VII klasy szkoły podstawowej.
1. Symetria - przedstawia następujące treści
merytoryczne: osi symetrii, własności punktów
symetrycznych, środkowej odcinka, wyznaczanie figur
symetrycznych, własności figur symetrycznych.
Zawiera przykłady zastosowań symetrii np. symetria w
sporcie. Czas projekcji ok.: 43 min.
2. Kąty - przedstawia następujące treści merytoryczne:
prosta, półprosta, odcinek, kąt wypukły, kąt wklęsły,
kąt ostry, rozwarty, półpełny. kreślenie prostych
równoległych, proste prostopadle, dwusieczna kąta.
Czas projekcji ok.: 26 min.
3. Trójkąty-przedstawia
następujące
treści
merytoryczne: linia łamana, klasyfikacja trójkątów ze
względu na kąty oraz boki przyległe i przeciwległe,
symetralne boków, dwusieczne kątów, środkowe

2.

Nakładka tablicowa
ścieralna- układ
współrzędnych

3.

Tangram tablicowy
magnetyczny

4.

Tangram zestaw
klasowy

5.

Plansze interaktywne
Matematyka 2.0
CD-ROM licencja
jednostanowiskowa

6.

Pentomino – zestaw
grupowy

trójkąta.
wysokości
trójkąta,
przyprostokątne,
przeciwprostokątna, suma kątów w trójkącie. Czas
projekcji ok.: 27 min.
Wymagania minimalne:
Układ współrzędnych - nakładka tablicowa magnetyczna
suchościeralna.
Rozmiar gabarytowy planszy ok.: 80 cm x 96 cm,
wpisujący się w skrzydło tradycyjnego szkolnego
tryptyku. Na odwrocie zaopatrzona jest w cztery taśmy
magnetyczne o szerokości ok. 4 cm.
Wymagania minimalne:
Tangram wykonany jest z dwustronnie kolorowej folii
magnetycznej. Zestaw zawiera trzy różnokolorowe
warstwy np.:
1.Kolor niebieski
2.Kolor żółty
3.Kolor czerwony.
Tworzą one trzy kwadraty o boku 20 cm.
Wymagania minimalne:
Zestaw składa się z 30 kompletów tangramów (po 7
elementów każdy). Figury wykonane są z wysokiej jakości
tworzywa w 4 kolorach, co gwarantuje łatwość
manipulacji i wieloletnie użytkowanie.
Wymagania minimalne:
Plansze interaktywne z matematyki dla szkoły
podstawowej to program komputerowy składający się z
kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim
treści edukacyjne zostały przygotowane zgodnie z
podstawą programową do nauczania matematyki w
klasach 4 - 6 szkoły podstawowej. Materiał podzielono na
następujące tematy:
 Liczby naturalne,
 Liczby całkowite,
 Ułamki zwykłe, dziesiętne,
 Procenty,
 Algebra,
 Figury płaskie,
 Bryły,
 Obliczenia praktyczne.
Plansze składają się z animacji, dźwiękowych komentarzy
oraz z testów. Dodatkowe narzędzia multimedialne np.:
możliwość wyłączania tekstów, dopisywania komentarzy
na planszach, podkreślania wybranych treści oraz
zaznaczania lub zakrywania dowolnych elementów
znajdujących się na planszy.
Do pakietu dołączony opis poszczególnych tematów
lekcji, przy których plansza może stanowić pomoc dla
nauczyciela. Narzędzie testowe, zawiera około 150 pytań
testowych jednokrotnego wyboru i pozwala na
jednoczesne rozwiązywanie testu przez całą klasę.
Wymagania minimalne:
Zestaw składa się z 6 kompletów pentomina (po 12
elementów każdy). Figury wykonane są z wysokiej jakości
tworzywa w 6 kolorach, Pentomino składa się z 12
płaskich figur geometrycznych o tej samej powierzchni,
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7.

8.

9.

10.

lecz zupełnie innym kształcie (stąd bierze się też nazwa
układanki - każda figura składa się bowiem z 5
identycznych kwadracików podstawowych). Podstawowe
zadania pentomina polegają na układaniu różnych
prostokątów. Na przykład można ułożyć:
 prostokąt o bokach 6 x 10mm (jednostka = długość
boku kwadracika podstawowego),
 prostokąt o bokach 4 x 15mm,
 prostokąt o bokach 5 x 12mm,
 prostokąt o bokach 3 x 20mm.
Wymagania minimalne:
Przybory PCV
Przybory tablicowe PCV magnetyczne na tablicy PCV
magnetyczne
białej. Uniwersalne: zarówno na kredę jak i standardowe
markery i pisaki wodnozmywalne.
Zestaw składa się z dziesięciu różnych elementów.
W skład zestawu wchodzą:
1. kątomierz, ok. 50 cm - 1 szt.,
2. liniał tablicowy, ok. 100 cm - 1 szt.,
3. markery - 3 szt.,
4. ekierka prostokątna, ok. 60 cm, - 1 szt.,
5. ekierka równoramienna, ok. 60 cm -1 szt.,
6. wskaźnik PCV lekki, giętki ok. 100 cm - 1 szt.,
7. cyrkiel tablicowy ze stopką magnetyczną - 1 szt.,
8. wskaźnik PCV ok. 100 cm z włókna szklanego - 1 szt.,
9. elementy mocujące tablicę -wkręty metalowe -2 szt.,
10. tablica PCV, gr. ok. 3 mm ze schematem zawieszenia
- 1 szt.
Przybory zaopatrzone w taśmy magnetyczne. Rączki uchwyty są karbowane i ergonomicznie profilowane.
Cyrkiel posiada
czerwoną
stopkę
trójpalczastą
zaopatrzoną – w niebieski znacznik punktu środka oraz
dwie mimośrodowe tuleje obrotów.
Wymagania minimalne:
Waga metalowa 5kg
Metalowa solidna waga według wzoru Berangera,
wymiar ok. 14 x 17 x 40 cm,
dokładność +/- 2,5 g,
maks. nośność 5 kg.
Wymagania minimalne:
Odważniki do wag
Zestaw 15 odważników do dużych wag z płaskimi
precyzyjnych
szalkami przy ważeniach w zakresach zarówno do 2,5 kg
jak i do 5 kg. jak również do mniejszych wag
precyzyjnych w zakresie od 1 g do 1000 g.
Wymiary opakowania ok.: 12 cm x 12 cm x 37 cm
Waga brutto opakowania ok. 7,9 kg
Zestaw 15 szt. odważników w estetycznym, drewnianym
zamykanym na zatrzaski pudełku.
Zestaw zawiera n/w odważniki np.:
1x1g, 2x2g, 1x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g, 2x100g, 1x200g,
1x500g, 2x1000g, 1x2000g
Plansza matematyczna- Wymagania minimalne:
Format ok. 70x100cm, karton kredowy o gramaturze
czworokąty
min. 250g. Plansza ofoliowana i wyposażona w listwy
metalowe i zawieszkę. Plansza dydaktyczna, która
przedstawia rodzaje czworokątów np.: równoległobok,
romb, prostokąt, kwadrat, deltoid i wzory na ich pola
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11.

Plansza matematyczna
– ułamki

12.

Plansza matematyczna procenty

13.

Geoplan dwustronny

14.

Zestaw brył
geometrycznych
olbrzymich

powierzchni. Plansza pokryta jest cienką folią bezbarwną,
dzięki czemu jest łatwa do utrzymania w czystości i
odporniejsza na proces starzenia papieru oraz płowienia
kolorów. Można po niej pisać pisakami ścieralnymi.
Plansza może być także zwijana do przechowywania.
Wymagania minimalne:
Format ok. 70x100cm, karton kredowy o gramaturze
min. 250g. Plansza ofoliowana i wyposażona w listwy
metalowe i zawieszkę. Przedstawia różne ułamki zwykłe
na przykładzie diagramów kołowych i kwadratowych.
Plansza pokryta jest cienką folią bezbarwną, dzięki czemu
jest łatwa do utrzymania w czystości i odporniejsza na
proces starzenia papieru oraz płowienia kolorów. Można
po niej pisać pisakami ścieralnymi.
Plansza może być także zwijana do przechowywania.
Wymagania minimalne:
Format ok. 70x100cm, karton kredowy o gramaturze
min. 250g. Plansza ofoliowana i wyposażona w listwy
metalowe i zawieszkę. Przedstawia definicję procenta,
procenta prostego i składanego wraz z przykładami.
Plansza pokryta jest cienką folią bezbarwną, dzięki czemu
jest łatwa do utrzymania w czystości i odporniejsza na
proces starzenia papieru oraz płowienia kolorów. Można
po niej pisać pisakami ścieralnymi.
Plansza może być także zwijana do przechowywania.
Wymagania minimalne:
Trwały i estetyczny geoplan o podwójnych
możliwościach:
 z jednej strony posiada siatkę kołeczków 5 x 5,
 z drugiej znajduje się okrąg wpisany w kwadrat: okrąg
posiada 24 kołeczki na obwodzie i 1 kołeczek w środku
okręgu, kwadrat posiada zaznaczone wierzchołki oraz
punkty styczności z okręgiem.
Zawartość:
 1 geoplan dwustronny wykonany z bardzo trwałego
tworzywa,
 wymiar geoplanu ok. 19 x 19 cm,
 wysokość kołeczków ok. 1,25 cm,
 komplet gumeczek do ćwiczeń.
Wymagania minimalne:
Przezroczyste bryły o dużych wymiarach posiadające
podstawy zaakcentowane kolorystycznie (lecz również
przeźroczyste). Ruchome podstawy można otworzyć, co
umożliwia napełnienie brył np. wodą lub materiałem
sypkim.
W skład zestawu wchodzi 10 brył:
 kula,
 półkula,
 walec,
 stożek,
 sześcian,
 prostopadłościan,
 graniastosłup trójkątny,
 graniastosłup sześciokątny,
 czworościan,
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15.

Bryły magnetyczne
ułamkowe 3D

16.

Zestaw do budowania
brył szkieletowych wraz
z kartami pracy

17.

Ułamki magnetyczne
prostokąty

18.

Miara – zwijana,
składana

19.

Centymetr krawiecki
150 cm

20.

Mata podłogowa z osią
liczbową


ostrosłup o podstawie kwadratu.
Bryły wykonane są z trwałego i estetycznego tworzywa.
Wysokość brył wynosi ok. 15 cm.
Wymagania minimalne:
Zestaw zawiera 20 elementów składających się na 8 brył:
4 kule i 4 sześciany. Bryły podzielone są na części
obrazujące różne ułamki: 1/2, 1/3 i 1/4 oraz jedną całość
(1/1). Elementy są magnetyczne (magnesy znajdują się
wewnątrz brył), co ułatwia ich łączenie oraz wzajemną
wymianę (różne kolory). Podstawowy wymiar brył ok.:
7,5 cm.
Wymagania minimalne:
Wielość otworów w kulkach pozwala łączyć je ze sobą za
pomocą patyczków pod różnymi kątami. Dzięki temu
można tworzyć nie tylko graniastosłupy i ostrosłupy, lecz
także bryły ścięte. Elementy wyróżniają się wysoką
jakością wykonania, łatwo je złączyć, a łączenie jest
trwałe. Pomoc dydaktyczna wykonana jest z solidnego
tworzywa.
Zawartość zestawu:
 180 kolorowych kulek o średnicy ok. 1,6 cm (każda
kulka posiada 26 otworów)
 180 patyczków o długości od ok. 1,6 do 7,5 cm.
 10 dwustronnych kolorowych kart z tworzywa (ok. 15 x
21 cm). Karty pracy przedstawiają modele zbudowane
za pomocą kuleczek i patyczków. Karta podaje ilość
potrzebnych elementów do budowy modelu.
Wymagania minimalne:
Ułamki z sortownikiem prostokątnym to zestaw
wykonany ze specjalnej wielobarwnej magnetycznej folii,
ułamki przylegają do standardowych tablic szkolnych
białych i zielonych.
Wymiary podstawowego modułu – jedności ok.: 100 cm
x 5 cm.
Pozostałe ułamki stanowią naturalne części modułu
jedności, wykonane są z różnokolorowych folii.
W skład zestawu wchodzą:
Moduł jedności > 1 sztuka 1/2 > 2 szt. 1/3 > 3 szt. 1/4 > 4
szt. 1/5 > 5 szt. 1/6 > 6 szt. 1/8 > 8 szt. 1/10 > 10 szt.
1/12 > 12 szt.
Każdy z ułamków jest odpowiednio opisany cyframi.
Zestaw umieszczony jest w sortowniku.
Wymagania minimalne:
Zestaw składa się z 2 szt. miar:
 Taśma miernicza stalowa 10 m/10 mm,
 Miara składana wykonana z drewna. III klasa
dokładności. Długość 1m.
Wymagania minimalne:
Miara krawiecka w wygodnym i praktycznym pudełeczku.
Długość 150 cm. Po obu stronach podane są jednostki w
cm.
Wymagania minimalne:
Zwijana, zmywalna mata z tworzywa z nadrukowaną osią
liczbową oraz cyframi i liczbami od 0 do 20
przedstawionymi np. na tle rzeki, węża, pociągu.
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21.

Zegary- pakiet

22.

Kostki w kostce

23.

Wielki zestaw kostek
różnościennych

24.

Wieża ułamków

25.

Suwak szkolny
dziesiątkowy

Wyróżnione są dodatkowo liczby 10 i 20. Odległości
pomiędzy cyframi i liczbami zostały dostosowane do
długości kroku dziecka w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym. Można na niej nanosić napisy za
pomocą pisaków suchościeralnych (nie dołączone).
Wymiary: długość min. 5 metrów; szerokość m.in 60 cm,
Matę można zwijać i wygodnie przechowywać.
Mata pokryta jest laminatem.
8 sztuk mat, z czego co najmniej w 3 różnych
kolorystykach/wzorach.
Wymagania minimalne:
Pakiet klasowy 25 zegarów wykonanych z estetycznego i
trwałego tworzywa sztucznego: 1 demonstracyjny
(średnica ok. 30 cm) oraz 24 uczniowskie (średnica ok. 10
cm). Wskazówki zegarów poruszane są za pomocą
przekładni (ręczna zmiana położenia wskazówki
minutowej zmienia położenie wskazówki godzinowej).
Zegary poruszane są ręcznie.
Wymagania minimalne:
Zewnętrzna kostka wykonana z przeźroczystego,
kolorowego tworzywa, z nadrukiem cyfr 0-9 w kolorze
białym. Natomiast wewnątrz ukrywa się mała, biała
kostka z nadrukiem cyfr 0-9 w kolorze czarnym.
Wymagania minimalne:
W skład zestawu wchodzi 14 rodzajów kostek do gry,
łącznie ok. 162 sztuki zgodnie z poniższą listą (ilość sztuk,
ilość ścianek, nadruk na ściankach):
 10 x 10-ścienne, 0-9,
 10 x 10-ścienne, 1-10,
 10 x 10-ścienne, dziesiątki 10-100,
 10 x 10-ścienne, setki 100-1,000,
 10 x 10-ścienne, tysiące, 1,000-10,000,
 10 x 12-ścienne, 1-12,
 10 x 6-ścienne, 1-6,
 30 x 6-ścienne, oczka 1-6,
 12 x 6-ścienne, puste białe pola,
 10 x 6-ścienne, dodawanie i odejmowanie,
 10 x 6-ścienne, dzielenie i mnożenie,
 10 x 4-ścienne,
 10 x 8-ścienne,
 10 x 20-ścienne.
Wymagania minimalne:
Pomoc wykonana z klocków, które można łączyć ze sobą
tworząc wieże. Zestaw składa się z 51 elementów (każda
wieża ma wys. 12 cm) Poszczególne wieże dzielą się na
ułamki 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i 1/12. na
trzech ściankach każdego elementu nadrukowanie są
nazwy tej części z jednoczesnym zastosowaniem trzech
różnych zapisów: jako ułamek zwykły, jako ułamek
dziesiętny i jako procent.
Wymagania minimalne:
Suwak szkolny dziesiątkowy służy do wykonania różnych
ćwiczeń matematycznych, związanych z systemem
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26.

Zestaw PUS

27.

Zestaw układanek
Schubitrix

28.

Gra edukacyjna Super
matematyk – mini

29.

Gra edukacyjna Remik
liczbowy

zapisywania liczb w dziesiątkowym układzie pozycyjnym,
rozwiązywania działań dodawania, odejmowania,
mnożenia, dzielenia oraz inne ćwiczenia związane z
nauką przedmiotu matematyka. Suwak umożliwia
zapisywanie liczb w milionach. Odwrócenie dolnej listwy
na stronę „B” pozwala wykonać ćwiczenie w tysiącach do
3 miejsc po przecinku. Suwak wykonany jest ze sklejki
liściastej dwukrotnie pokrytej lakierem. Litery w trzech
kolorach, odporne na ścieranie, wykonane metodą
sitodrukową. Tablica biała umożliwia zapisywanie liczb
pisakiem do tablic białych. Z tyłu znajdują się uchwyty,
które pozwalają na zawieszenie suwaka na ścianie.
Wymiary ok.: 1200x 630x 40 /mm/
Zestaw zawierający:
 Zestaw kontrolny PUS – 1 sztuka:
Zestaw kontrolny PUS to poręczne zamykane pudełko z
plastiku, w którym znajduje się 12 ponumerowanych
klocków. Zestaw Kontrolny używany jest w połączeniu
nw. książeczkami PUS, ponieważ cyfry na klockach
odpowiadają numerom zadań w książeczkach.
 PUS Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000– 1
sztuka,
 PUS Odejmowanie i mnożenie do 100 – 1 sztuka,
 PUS Symetria, miary, waga i pieniądze – 1 sztuka.
Wymagania minimalne:
Zestaw układanek Schubitrix składający się z 12 sztuk
układanek opartych na zasadach domina w kształcie
trójkątów - układając należy dopasować do trzech boków
odpowiedni element.
W skład pojedynczego zestawu wchodzą:
1. tabliczka mnożenia,
2. ułamki dziesiętne,
3. dodawanie i odejmowanie do 1000,
4. mnożenie i dzielenie do 1000,
5. ułamki – zamiana zwykłego na dziesiętny
6. ułamki – zamiana niewłaściwego na zwykły
7. miary czasu,
8. zegar i odczytywanie czasu,
9. miary powierzchni,
10. miary objętości,
11. miary długości,
12. miary wagowe.
Każda układanka zawiera 24 barwne trójkąty wykonane z
grubego kartonu.
Układanka jest zapakowana w pudełko. W pudełku
znajdują się 2 gry z różnymi poziomami trudności, 48
elementów o długości boku 6 cm.
Wymagania minimalne:
Zawartość pudełka: 72 tabliczki z liczbami, 40 tabliczek
znaków, 55 kart liczb, worek, klepsydra, instrukcja.
Wymagania minimalne:
Remik liczbowy jest wersją remibrydża. Karty zastępują
tu ponumerowane tabliczki.
Zawartość pudełka: 136 tabliczek z numerami, 4 tabliczki
joker, worek, instrukcja.
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30.

Gra edukacyjna Wyścig
matematyczny

L.p.

Nazwa produktu

1.

Miara - zwijana,
składana

2.

Stoper klasowy

3.

Zestaw przyborów
geometrycznych dla
ucznia

4.

Kalkulator uczniowski

5.

Zestaw do budowania
brył szkieletowych wraz
z kartami pracy

6.

Zestaw sześcianów z
tworzywa

Wymagania minimalne:
Zawartość pudełka: plansza, 64 tabliczki z liczbami i
znakami, pionek, kostka do gry, instrukcja.
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w skład zestawu nr 2.3
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miary
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Wymagania minimalne:
Zestaw składa się z 2 sztuk miar:
 Taśma miernicza stalowa 10 m/10 mm,
 Miara składana wykonana z drewna. III klasa
dokładności. Długość 1m.
Wymagania minimalne:
Stoper można ustawić na stoliku (podstawa załączona)
lub zawiesić na sznurku (bezpieczny sznurek). Stoper jest
bardzo łatwy w obsłudze, posiada dodatkową funkcję
głosowego oznaczania upływu kolejnych 60 sekund. Z
funkcją "zamrożenia" pozwalająca zatrzymać wyświetlacz
podczas, gdy czas mierzony jest "w tle" - pokazuje
godziny, minuty, sekundy i setne sekundy.
wym. ok. 5,5 x 5,5 cm
Wymagania minimalne:
W skład zestawu wchodzą:
2 ekierki (równoramienna, różnoboczna), kątomierz
dwukierunkowy, linijka 15 cm, cyrkiel.
Wymagania minimalne:
Kalkulator wyposażony jest w podwójne zasilanie:
ogniwo słoneczne lub baterie (umieszczone). Wygodne
przyciski obejmują oprócz czterech podstawowych
działań arytmetycznych, także trzy przyciski pamięci (M+,
M-, MRC), obliczenie pierwiastka i procentowe.
Wyświetlacz LCD 8-cyfrowy.
Wymiary: ok. 112 x 86 mm.
Wymagania minimalne:
Wielość otworów w kulkach pozwala łączyć je ze sobą za
pomocą patyczków pod różnymi kątami. Dzięki temu
można tworzyć nie tylko graniastosłupy i ostrosłupy, lecz
także bryły ścięte. Elementy wyróżniają się wysoką
jakością wykonania, łatwo je złączyć, a łączenie jest
trwałe. Pomoc dydaktyczna wykonana jest z solidnego
tworzywa.
Zawartość zestawu:
 180 kolorowych kulek o średnicy ok. 1,6 cm (każda
kulka posiada 26 otworów)
 180 patyczków o długości od ok. 1,6 do 7,5 cm.
 10 dwustronnych kolorowych kart z tworzywa (ok. 15 x
21 cm). Karty pracy przedstawiają modele zbudowane
za pomocą kuleczek i patyczków. Karta podaje ilość
potrzebnych elementów do budowy modelu.
Wymagania minimalne:
Zestaw sześcianów z tworzywa. Każdy sześcian mierzy ok.
1 cm i waży 1 gram. Klocki można łączyć ze sobą po
trzech bokach, co ułatwia budowanie belek
symbolizujących określone liczby a także tworzenia
wzorów trójwymiarowych. Wykonane z elastycznego

7.

Zestaw 10 brył
transparentnych z
przekrojami

8.

Zestaw klocków
dziesiętnych

9.

Domino czasowezestaw

10.

Kalendarz
Makatka zamek

tworzywa w 10 kolorach.
Zestaw zawiera 1000 sztuk sześcianów.
Wymagania minimalne:
Zestaw 10 dużych brył z transparentnego tworzywa
sztucznego o wysokości ok. 15 cm (z wyjątkiem sześcianu
i kuli). W skład zestawu wchodzą: graniastosłupy
(sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny,
graniastosłup sześciokątny), ostrosłupy (trójkątny,
kwadratowy i sześciokątny), walec, stożek i kula, które
mają różnokolorowe, ale też transparentne, podstawy
oraz wklejone wewnątrz przekroje m.in.: poprzeczne,
podłużne. Do zestawu dołączone są siatki dwóch brył.
Wymagania minimalne:
Zestaw zawiera 121 elementów wykonanych z drewna
naturalnego.
 1 tysiąc (10 x 10 x 10 cm)
 10 setek (10 x 10 x 1 cm)
 10 dziesiątek (10 x 1 x 1 cm)
 100 jedności ( 1 x 1 x 1 cm)
W zestawie plastikowe pudełko do przechowywania.
Wymagania minimalne:
Zestaw składający się z 2 sztuk domina:
 Domino typu przed południem – 1 sztuka,
Domino edukacyjne zawierające 3 gry oparte na
regułach czasu. Każda gra zawiera stopniowanie
trudności (15 min., 5-10 min., 1 min.). Zadaniem
dziecka jest dopasowanie odpowiedniej godziny do
zegara analogowego. Zawartość pudełka 48
kartoników z zegarami i godzinami,
 Domino typu po południu – 1 sztuka,
Domino edukacyjne zawierające 3 gry oparte na
regułach czasu. Każda gra zawiera stopniowanie
trudności (15 min., 5-10 min., 1 min.). Zadaniem
dziecka jest dopasowanie odpowiedniej godziny do
zegara analogowego. Zawartość pudełka 48
kartoników z zegarami i godzinami.
Wymagania minimalne:
Kalendarz makatka – np. typu zamek/ domek, w którym
centralną część kalendarza zajmują cztery okna z
ruchomymi okiennicami. Otwarte okno sygnalizuje, jaka
jest pora roku. Po jednej stronie znajduje się spis
miesięcy. Miesiące podzielone są kolorami na cztery
okresy związane z porami roku. Przy każdym miesiącu
jest czytelny, łatwy do zapamiętania symbol. Przypinane
na rzepy ruchome cyfry umożliwiają wpisywanie
dokładnej daty. Na makatce znajduje się również zegar i
spis dni tygodnia. Na makatce umieszczono duży,
czytelny termometr, oraz niebo podzielone na dzień i
noc, niebo. Ustawiając godzinę na zegarze można w
połączeniu ze słońcem i księżycem, zademonstrować, co
to jest doba i kiedy, w zależności od pory roku, dzień jest
krótszy albo dłuższy. Na niebie znajdują się czytelne
symbole pogody - chmury i wiatr. Dzięki
wielofunkcyjności kalendarza można precyzyjnie
pokazać, że jest np. druga połowa roku, zima, 15 grudnia,
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11.

Zestaw butelek
menzurek

12.

Klocki matematyczne

13.

Klocki Deinesa

14.

Liczydło

15.

Waga z odważnikami

poniedziałek, godz. 16:00, zapada zmierzch, wieje wiatr,
pada śnieg i jest -6 st. C.
Kalendarz wyposażony jest w ruchome przyczepiane na
rzepy elementy.
 12 cyfr
 2 postacie
 2 strzałki
 Słońce i księżyc
 4 chmurki
 wiatr
 głęboka wygodna kieszeń
Wymiary ok. 139 x 102 cm
Wymagania minimalne:
Menzurki w kształcie butelki:
 4 menzurki wykonane z tworzywa sztucznego,
zamykane,
 poj. 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml.
Wymagania minimalne:
Duży zestaw kolorowych klocków różnego typu do zabaw
i ćwiczeń matematycznych: sortowania, dopasowywania,
łączenia itp. Zestaw zawiera karty zadań według których
można układać różne kombinacje.
Klocki zapakowane w praktycznym, plastikowym
opakowaniu na kółkach.
 wym. opak. ok. 40 x 30 x 20 cm
 4 elementy plastikowej podstawy o wym. 20 x 20 cm
 400 kwadratowych klocków do łączenia o dł. boku 2
cm, w 10 kolorach
 50 trójkątnych klocków do łączenia o dł. boku 2 cm, w
5 kolorach
 50 półokrągłych klocków do łączenia o dł. boku 2 cm,
w 5 kolorach
 14 + 28 kart zadań z lakierowanej tektury o wym. ok.
17,5 x 11,5 cm
Wymagania minimalne:
Klocki przeznaczone do rozwoju logicznego myślenia i
nauki matematyki. Zestaw zawiera:
 60 klocków o wym. od 3 x 4 cm do 7,5 x 7,5 cm
 12 plansz-kart pracy o wym. 26 x 16 cm
 3 sznurki o dł. 100 cm
 drewniane pudełko o wym. ok. 29,5 x 19,5 x 5 cm
Wymagania minimalne:
Drewniane dwustronne liczydło o różnokolorowych
paciorkach. 100 koralików na 10 metalowych prętach.
Wymiary ok. 30,4 x 7,5 x 30 cm
Wymiary koralików ok. 1,7 x 1,7 x 1,3 cm.
Wymagania minimalne:
Metalowa waga szkolna waga z płaskimi szalkami.
wym. 16 x 49 cm x 20 cm, nośność 5 kg.
Zestaw 4 dużych odważników w kartonowym pudełku:
1 x 500g, 2 x 200g, 1 x 100g
Zestaw 8 odważników w pudełku:
1 x 1g, 2 x 2g, 1 x 5g, 2 x 10g, 1 x 20g, 1 x 50g
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16.

Termometr zewnętrzny

17.

Trójkąty matematyczne,
ułamki zwykłe i
procenty

18.

Domino matematyczne
obliczanie kątów

19.

Domino matematyczne
zrozumieć ułamki

20.

Gra logiczna Pentago

21.

Magnetyczna oś
liczbowa

22.

Bryły magnetyczne
ułamkowe 3D

Wymagania minimalne:
Termometr ze skalą od -30 do 110 st. C. Znajduje się w
obudowie, na której umieszczone zostało 6 kolorowych
suwaków, za pomocą których można zaznaczać
temperaturę z poprzednich pomiarów. Termometr
można wyjąć z obudowy.
 wym. obudowy ok. 3,7 x 32,5 x 2 cm
 wym. termometru ok. 6 x 30 cm
Wymagania minimalne:
Gra podobna do domina, płytki są trójkątne, można
dokładać kolejne do trzech. Każda z 24 plastikowych
płytek o boku ok. 5 cm podzielona jest na trzy pola, na
których znajduje się liczba procentów (40%, 55% itd.) lub
ułamki.
Wymagania minimalne:
Zestaw zawiera 26 plastikowych domin, na każdym po
jednej stronie znajduje się wygrawerowana wielkość kąta
wyrażona liczbowo w stopniach, natomiast po drugiej
stronie wygrawerowany jest rysunek, na którym jeden z
kątów należy obliczyć (np. trójkąt z oznaczonymi
liczbowo tylko dwoma kątami, trzeci oznaczony „x”).
Płytki wykonane są z gładkiego tworzywa sztucznego z
zaokrąglonymi rogami, a wartości i rysunki są
wygrawerowane.
Wymiary każdej płytki ok.: 8x4 cm, narożniki
zaokrąglone, razem 26 płytek.
Wymagania minimalne:
Zestaw zawiera 26 plastikowych płytek domina, na
każdym po jednej stronie znajduje się ułamek zwykły,
natomiast po drugiej stronie jest rysunek odwzorowujący
wartość ułamka. Płytki wykonane są z gładkiego
tworzywa sztucznego z zaokrąglonymi rogami, a ułamki i
wizualizacje
graficzne
każdego
ułamka
są
wygrawerowane.
Wymiary każdej płytki ok.: 8x4 cm, narożniki
zaokrąglone, razem 26 płytek.
Wymagania minimalne:
Ruchoma plansza, gra logiczna.
Zawartość pudełka:
 1 plansza z czterema obracalnymi modułami,
 18 białych kulek,
 18 czarnych kulek,
 Instrukcja w języku polskim
Oś wykonana z folii magnetycznej do zapisu
suchościeralnego, o długości ok. 130 cm,. Akcenty
kolorystyczne zastosowane na osi ułatwiają orientację.
Pomiędzy liczbami całkowitymi na osi lub linijce, znajduje
się podziałka dziesiętna.
W zestawie:
2 rozwinięcia osi
Wymagania minimalne:
Zestaw zawiera 20 elementów składających się na 8 brył:
4 kule i 4 sześciany. Bryły podzielone są na części
obrazujące różne ułamki: 1/2, 1/3 i 1/4 oraz jedną całość
(1/1). Elementy są magnetyczne (magnesy znajdują się
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23.

Zestaw do nauki
mnożenia – karty

24.

Zestaw plansz dla klas IV
– VI SP- arytmetyka i
algebra

25.

Magnetyczny zestaw
przyborów
geometrycznych

L.p.

Nazwa produktu

1.

Multimedialny program
edukacyjny do nauki
matematyki dla uczniów
klas IV-VI SP

wewnątrz brył), co ułatwia ich łączenie oraz wzajemną
wymianę (różne kolory). Podstawowy wymiar brył ok.:
7,5 cm.
Wymagania minimalne:
Karty Grabowskiego do nauki tabliczki mnożenia to
zestaw gier edukacyjnych. W skład zestawu wchodzą
karty do gry (2 talie po 55 kart) i książka prezentująca 11
gier o zróżnicowanym charakterze i stopniu trudności.
Wymagania minimalne:
Zestaw składający się z 13 plansz o wymiarach ok. 50x35
cm + 8 plansz B2 w teczce. Zestaw zawiera tablice np:
1. Działania arytmetyczne
2. Prawa działań
3. Rzymski system zapisu liczb
4. Zbiory liczbowe
5. Porównywanie ułamków zwykłych Działania na
ułamkach zwykłych
6. Ułamki dziesiętne, mnożenie i dzielenie ułamków
dziesiętnych
przez
10,
100,
1000.
Działania pisemne na ułamkach dziesiętnych
7. Liczby całkowite, działania na liczbach całkowitych
8. Potęgi,
9. Pierwiastki
10. Procenty
11. Jednostki masy
12. Kalendarz i czas
13. Droga, prędkość czas
Wymagania minimalne:
Wysokiej jakości magnetyczne przybory tablicowe
wykonane z drewna. Przybory dostarczane są wraz
z tablicą ścienną do powieszenia.
Zawartość zestawu:
 cyrkiel na przyssawkach,
 linijka z podziałką cm/dm (100 cm),
 - kątomierz dwukierunkowy (50 cm),
 ekierka równoramienna 90-45-45 (60 cm),
 ekierka różnoboczna 30-60-90 (60 cm),
 wskaźnik (100 cm),
 tablica ścienna (wym. 102 x 55 cm).

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 2.4
Wymagania minimalne:
Program zawiera zasoby i scenariusze lekcyjne w zakresie
matematyki. Program zawiera:
 około 36 zagadnień wraz z dołączonymi scenariuszami
lekcji w formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF),
 około 50 animacji i ilustracji,
 ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktywnych,
prezentacji i filmów,
 filmy instruktażowe (obsługa tablicy interaktywnej,
praca z programem i inne),
 możliwość zainstalowania programu niezależnie na 6
stanowiskach komputerowych
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Jednostka
miary
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Ilość
sztuk
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2.

Tangram zestaw
klasowy

3.

Waga metalowa 5 kg

4.

Odważniki do wag
precyzyjnych

5.

Zestaw brył
geometrycznych
olbrzymich

 program oferuje dwa tryby pracy. Opcja pracy z
programem w trybie „Pracuj z lekcją" umożliwia
komfortowe
zapoznanie
się
z
materiałami
multimedialnymi.
Wymagania sprzętowe:
 MS Windows XP/Vista/Windows 7 lub MacOS
(10.5/10.6),
 350 MB wolnej przestrzeni na twardym dysku,
 karta dźwiękowa
 mysz lub inne urządzenie wskazujące,
 procesor 1 GHz, 1 GB RAM (32-bit) lub 2 GB RAM (64bit) (minimum: procesor 1,83 GHz, 1 GB RAM.
Wymagania minimalne:
Zestaw składa z 30 kompletów tangramów (po 7
elementów każdy). Figury wykonane są z wysokiej jakości
tworzywa w 4 kolorach, co gwarantuje łatwość
manipulacji i wieloletnie użytkowanie.
Wymagania minimalne:
Metalowa solidna waga według wzoru Berangera,
wymiar ok. 14 x 17 x 40 cm,
dokładność +/- 2,5 g,
maks. nośność 5 kg.
Wymagania minimalne:
Zestaw 15 odważników do dużych wag z płaskimi
szalkami przy ważeniach w zakresach zarówno do 2,5 kg
jak i do 5 kg. jak również do mniejszych wag
precyzyjnych w zakresie od 1 g do 1000 g.
Wymiary opakowania ok.: 12 cm x 12 cm x 37 cm
Waga brutto opakowania ok. 7,9 kg
Zestaw 15 szt. odważników w estetycznym, drewnianym
zamykanym na zatrzaski pudełku.
Zestaw zawiera n/w odważniki np.:
1x1g, 2x2g, 1x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g, 2x100g, 1x200g,
1x500g, 2x1000g, 1x2000g
Wymagania minimalne:
Przezroczyste bryły o dużych wymiarach posiadające
podstawy zaakcentowane kolorystycznie (lecz również
przeźroczyste). Ruchome podstawy można otworzyć, co
umożliwia napełnienie brył np. wodą lub materiałem
sypkim.
W skład zestawu wchodzi 10 brył:
 kula,
 półkula,
 walec,
 stożek,
 sześcian,
 prostopadłościan,
 graniastosłup trójkątny,
 graniastosłup sześciokątny,
 czworościan,
 ostrosłup o podstawie kwadratu.
Bryły wykonane są z trwałego i estetycznego tworzywa.
Wysokość brył wynosi ok. 15 cm.
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6.

Bryły magnetyczne
ułamkowe 3D

7.

Zestaw do budowania
brył szkieletowych wraz
z kartami pracy

8.

Zestaw kolorowych
walców drewnianych

9.

Korale matematyczne

10.

Wielki zestaw kostek
różnościennych

Wymagania minimalne:
Zestaw zawiera 20 elementów składających się na 8 brył:
4 kule i 4 sześciany. Bryły podzielone są na części
obrazujące różne ułamki: 1/2, 1/3 i 1/4 oraz jedną całość
(1/1). Elementy są magnetyczne (magnesy znajdują się
wewnątrz brył), co ułatwia ich łączenie oraz wzajemną
wymianę (różne kolory). Podstawowy wymiar brył ok.:
7,5 cm.
Wymagania minimalne:
Wielość otworów w kulkach pozwala łączyć je ze sobą za
pomocą patyczków pod różnymi kątami. Dzięki temu
można tworzyć nie tylko graniastosłupy i ostrosłupy, lecz
także bryły ścięte. Elementy wyróżniają się wysoką
jakością wykonania, łatwo je złączyć, a łączenie jest
trwałe. Pomoc dydaktyczna wykonana jest z solidnego
tworzywa.
Zawartość zestawu:
 180 kolorowych kulek o średnicy ok. 1,6 cm (każda
kulka posiada 26 otworów)
 180 patyczków o długości od ok. 1,6 do 7,5 cm.
 10 dwustronnych kolorowych kart z tworzywa (ok. 15 x
21 cm). Karty pracy przedstawiają modele zbudowane
za pomocą kuleczek i patyczków. Karta podaje ilość
potrzebnych elementów do budowy modelu.
Wymagania minimalne:
Cztery pudełka z kolorowymi (np.: niebieskimi,
czerwonymi, żółtymi, zielonymi) drewnianymi walcami.
W każdym pudełku znajduje się po dziesięć walców w
jednym kolorze.
Wymiary: 28 x 28 x 9 cm
Wymagania minimalne:
Drewniane korale w kolorze np. czerwonym i niebieskim,
można ustawiać je na sznurku w dowolnej pozycji tak, by
nie przesuwały się po nim samoistnie, nawleczone są na
gruby, porowaty sznurek.
Zestaw składa się ze 100 koralików i 1 sznurka.
Wymagania minimalne:
W skład zestawu wchodzi 14 rodzajów kostek do gry,
łącznie ok. 162 sztuki zgodnie z poniższą listą (ilość sztuk,
ilość ścianek, nadruk na ściankach):
 10 x 10-ścienne, 0-9,
 10 x 10-ścienne, 1-10,
 10 x 10-ścienne, dziesiątki 10-100,
 10 x 10-ścienne, setki 100-1,000,
 10 x 10-ścienne, tysiące, 1,000-10,000,
 10 x 12-ścienne, 1-12,
 10 x 6-ścienne, 1-6,
 30 x 6-ścienne, oczka 1-6,
 12 x 6-ścienne, puste białe pola,
 10 x 6-ścienne, dodawanie i odejmowanie,
 10 x 6-ścienne, dzielenie i mnożenie,
 10 x 4-ścienne,
 10 x 8-ścienne,
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 10 x 20-ścienne.
11.

Zestaw układanek
Schubitrix

12.

Gra edukacyjna
Matematyka na wesoło

13.

Duża plansza do zabawy
w plenerze

14.

Gra edukacyjna
Geogram

Wymagania minimalne:
Zestaw układanek Schubitrix składający się z 12 sztuk
układanek opartych na zasadach domina w kształcie
trójkątów - układając należy dopasować do trzech boków
odpowiedni element.
W skład pojedynczego zestawu wchodzą:
1. tabliczka mnożenia,
2. ułamki dziesiętne,
3. dodawanie i odejmowanie do 1000,
4. mnożenie i dzielenie do 1000,
5. ułamki – zamiana zwykłego na dziesiętny
6. ułamki – zamiana niewłaściwego na zwykły
7. miary czasu,
8. zegar i odczytywanie czasu,
9. miary powierzchni,
10. miary objętości,
11. miary długości,
12. miary wagowe.
Każda układanka zawiera 24 barwne trójkąty wykonane z
grubego kartonu.
Układanka jest zapakowana w pudełko. W pudełku
znajdują się 2 gry z różnymi poziomami trudności, 48
elementów o długości boku 6 cm.
Wymagania minimalne:
Gra planszowa z zagadkami matematycznymi.
Pudełko zawiera:
 50 kolorowych kart z zagadkami matematycznymi z
zakresu II-V klasy szkoły podstawowej,
 Planszę,
 4 obrazki słonecznika podzielonych na 7 części,
 kostki do gry,
 4 pionki,
 4 notesy,
 instrukcję gry.
Wymagania minimalne:
Duża plansza z kolorowymi aranżacjami, podzielona jest
na 12 kwadratów, w każdym kwadracie obrazek
przedstawiających figury geometryczne. Plansza
wykonana są z solidnej tkaniny, nadającej się do prania w
pralce automatycznej. Dołączone do zestawu stalowe
szpilki oraz specjalne otwory w planszy pozwalają na
stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz - np.
na trawie. Plansza posiada antypoślizgowy spód, co
pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do
planszy dołączone są: instrukcja, 4 szpilki oraz torba do
przechowywania.
Wymagania minimalne:
Zestaw zawiera:
20 elementów ze sklejki w kształcie plastrów miodu o dł.
boku 8 cm, na każdym boku elementu naniesione są
rysunki figur geometrycznych np. trójkąt, kwadrat, koło.
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15.

Gra edukacyjna
Matematyczne
biedronki

Wymagania minimalne:
Gra rozwijająca umiejętność liczenia i logiczne myślenie.
Polega na jak najszybszym przykryciu biedronek
kropkami o odpowiednich wartościach, tak, by dały sumę
10.

sztuka

4

Wymagania minimalne:
Układanka umożliwia odtwarzanie w trójwymiarze, przy
pomocy drewnianych klocków dwuwymiarowych,
obrazów z kart zadań. Gra rozwija wyobraźnię
przestrzenną i logiczne myślenie.
Zestaw zawiera:
 52 klocki w 4 kolorach i różnych kształtach o wym. od
4,5 do 13,5 cm
 30 kart zadań o wym. ok. 15 x 15 cm.
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Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 2.5
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Zawartość pudełka:
 6 dwustronnych plansz-biedronek o wym. ok. 20,3 x

16,2 cm

 72 żetony o śr. 3,7 cm.
16.

L.p.

Układanka
geometryczna

Nazwa produktu

1.

Klocki Deinesa

2.

Program edukacyjny do
nauki matematyki dla
uczniów klas IV-VI SP

Wymagania minimalne:
Klocki przeznaczone do rozwoju logicznego myślenia i
nauki matematyki. Zestaw zawiera:
 60 klocków o wym. od 3 x 4 cm do 7,5 x 7,5 cm
 12 plansz-kart pracy o wym. 26 x 16 cm
 3 sznurki o dł. 100 cm
 drewniane pudełko o wym. ok. 29,5 x 19,5 x 5 cm
Wymagania minimalne:
Program zawiera zasoby i scenariusze lekcyjne w zakresie
matematyki. Program zawiera:
 około 36 zagadnień wraz z dołączonymi scenariuszami
lekcji w formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF),
 około 50 animacji i ilustracji,
 ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktywnych,
prezentacji i filmów,
 filmy instruktażowe (obsługa tablicy interaktywnej,
praca z programem i inne),
 możliwość zainstalowania programu niezależnie na 6
stanowiskach komputerowych
 program oferuje dwa tryby pracy. Opcja pracy z
programem w trybie „Pracuj z lekcją" umożliwia
komfortowe
zapoznanie
się
z
materiałami
multimedialnymi.
Wymagania sprzętowe:
 MS Windows XP/Vista/Windows 7 lub MacOS
(10.5/10.6),
 350 MB wolnej przestrzeni na twardym dysku,
 karta dźwiękowa
 mysz lub inne urządzenie wskazujące,
 procesor 1 GHz, 1 GB RAM (32-bit) lub 2 GB RAM (64bit) (minimum: procesor 1,83 GHz, 1 GB RAM.

3.

Klocki matematyczne

4.

Tangram zestaw

5.

Tangram matematyczny

6.

Plansze matematyczne z
płytą CD

Wymagania minimalne:
Duży zestaw kolorowych klocków różnego typu do zabaw
i ćwiczeń matematycznych: sortowania, dopasowywania,
łączenia itp. Zestaw zawiera karty zadań według których
można układać różne kombinacje.
Klocki zapakowane w praktycznym, plastikowym
opakowaniu na kółkach.
 wym. opak. ok. 40 x 30 x 20 cm
 4 elementy plastikowej podstawy o wym. 20 x 20 cm
 400 kwadratowych klocków do łączenia o dł. boku 2
cm, w 10 kolorach
 50 trójkątnych klocków do łączenia o dł. boku 2 cm, w
5 kolorach
 50 półokrągłych klocków do łączenia o dł. boku 2 cm,
w 5 kolorach
 14 + 28 kart zadań z lakierowanej tektury o wym. ok.
17,5 x 11,5 cm
Wymagania minimalne:
Zestaw składa się z 30 kompletów tangramów (po 7
elementów każdy). Figury wykonane są z wysokiej jakości
tworzywa w 4 kolorach, co gwarantuje łatwość
manipulacji i wieloletnie użytkowanie.
Wymagania minimalne:
Tangram wykonany jest z dwustronnie kolorowej folii
magnetycznej. Zestaw zawiera trzy różnokolorowe
warstwy np.:
1.Kolor niebieski
2.Kolor żółty
3.Kolor czerwony.
Tworzą one trzy kwadraty o boku 20 cm.
Wymagania minimalne:
Plansze dydaktyczne opracowane w oparciu o podstawę
programową nauczania matematyki w klasach IV-VI
szkoły podstawowej. Zawiera 60 kolorowych plansz
formatu A3 oraz płytę CD. Płyta zawiera wszystkie
plansze w wersji graficznej, a także dodatkowo 60
ilustrowanych kart pracy do wydruku.
Spis plansz np.: 1. Dziesiątkowy system pozycyjny 2.
Rzymski system zapisu liczb 3. Liczby naturalne na osi
liczbowej 4. Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych
5. Mnożenie liczb naturalnych- własności 6. Kolejność
wykonywania działań 7. Potęgowanie 8. Podzielność liczb
naturalnych 9. Ułamki zwykłe 10. Ułamki zwykłe na osi
liczbowej 11. Rozszerzanie i skracanie ułamków 12.
Porównywanie ułamków 13. Dodawanie i odejmowanie
ułamków 14. Ułamki niewłaściwe i liczby mieszane 15.
Ułamki dziesiętne 16. Porównywanie ułamków
dziesiętnych – oś liczbowa 17. Wyrażenia algebraiczne
18. Wartość liczbowa wyrażeń algebraicznych 19. Liczby
ujemne 20. Liczby ujemne na osi liczbowej 21. Procenty
22. Obliczenia procentowe 23. Prostokątny układ
współrzędnych 24. Przyporządkowania 25. Diagram
obrazkowy 26. Diagram słupkowy 27. Diagram
prostokątny i kołowy 28. Skala 29. Plan 30. Czas i
kalendarz 31. Podstawowe figury geometryczne 32.

sztuka

1

zestaw

8

sztuka

1

sztuka

3

7.

Zestaw klocków do
tworzenia konstrukcji zestaw klasowy

8.

Domino - działania na
ułamkach dziesiętnych

9.

Geoplan dwustronny z
ułamkowymi kołami

10.

Składane bryły
geometryczne

Prosta, półprosta, odcinek 33. Łamana 34. Długość
odcinka. Jednostki długości 35. Rodzaje kątów 36. Kąty
przyległe,
wierzchołkowe,
odpowiadające
i
naprzemianległe 37. Prostokąt i kwadrat – własności 38.
Pole prostokąta. Jednostki pola 39. Okrąg i koło 40. Kąty
w kole 41. Trójkąt – własności 42. Kąty w trójkącie 43.
Klasyfikacja trójkątów 44. Równoległobok i romb 45.
Trapez i deltoid 46. Podział czworokątów 47. Pole
trójkąta 48. Pole równoległoboku 49. Pole rombu 50.
Pole trapezu i deltoidu 51. Symetria osiowa 52. Oś
symetrii figury 53. Prostopadłościan 54. Siatki
prostopadłościanu 55. Objętość, jednostki objętości 56.
Pole powierzchni prostopadłościanu 57. Objętość
prostopadłościanu 58. Graniastosłup prosty, siatki 59.
Pole powierzchni i objętość graniastosłupa 60. Ostrosłup
Wymagania minimalne:
Klocki, do tworzenia lekkich konstrukcji. Klocki
umożliwiają wgląd do wnętrza zbudowanej bryły. Za ich
pomocą łatwiej wyjaśniać pojęcia związane z budową
bryły, tj. krawędzie, kąty, przekątne itp.
Zestaw do zabaw z geometrią w klasach I-II i nauki
geometrii płaskiej i przestrzennej w klasach IV-VI oraz
gimnazjum.
W skład zestawu wchodzi:
460 elementów w 8 kształtach (80 kwadratów, 40
pięciokątów, 20 sześciokątów, 160 trójkątów
równobocznych małych, 20 trójkątów równobocznych
dużych, 80 trójkątów prostokątnych, 40 trójkątów
równoramiennych, 20 prostokątów),zamykane pudełko.
Wymagania minimalne:
Domino umożliwia samodzielne ćwiczenia uczniów w
zakresie wykonywania działań na ułamkach dziesiętnych.
Komplet zawiera 10 różnych układanek, różniących się
kolorem dla ułatwienia sortowania.
Każde pudełko to oddzielne zadanie, które składa się z 15
kafelków z mocnego tworzywa.
Wymagania minimalne:
Trwały i estetyczny geoplan o podwójnych
możliwościach:
 z jednej strony posiada siatkę kołeczków 5 x 5,
 z drugiej znajduje się okrąg wpisany w kwadrat: okrąg
posiada 24 kołeczki na obwodzie i 1 kołeczek w środku
okręgu, kwadrat posiada zaznaczone wierzchołki oraz
punkty styczności z okręgiem.
Zawartość:
 1 geoplan dwustronny wykonany z bardzo trwałego
tworzywa,
 wymiar geoplanu ok. 19 x 19 cm,
 wysokość kołeczków ok. 1,25 cm,
 komplet gumeczek do ćwiczeń.
Wymagania minimalne:
Zestaw składa się z 11 przezroczystych brył (walec,
stożek, sześcian, czworościan, prostopadłościan,
ostrosłup o podstawie kwadratu, graniastosłup trójkątny,
graniastosłup sześciokątny) z wyjmowaną górną ścianką.

sztuka
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sztuka
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11.

Piłeczki i patyczki do
brył geometrycznych

12.

Zestaw kart Figury i
bryły

13.

Domino mnożenie- gra
edukacyjna

14.

Wieża ułamków

15.

Ułamki modularnekarty spiralne

W środku każdej bryły znajdują się kolorowe składane
formy
wykonane
z
grubego
tworzywa.
11 elementów o wym. podstawy ok. 10,5 cm
Wymagania minimalne:
Zestaw kolorowych, drobnych piłeczek i patyczków
różnych rozmiarów do tworzenia przestrzennych
konstrukcji geometrycznych.
W skład zestawu wchodzi:
 40 szt. np. czerwonych patyczków o dł. ok. 12,5 cm
 40 szt np. niebieskich patyczków o dł. ok. 10,5 cm
 40 szt. np. żółtych patyczków o dł. ok. 8,2 cm
 40 szt. np. zielonych patyczków o dł. ok. 6,9 cm
 45 szt. np. fioletowych patyczków o dł. ok. 5,3 cm
 45 szt. np. pomarańczowych patyczków o dł. ok. 3,3
cm
 80 szt. np. piłeczek z otworami w 6 kolorach
Wymagania minimalne:
Zestaw składający się z:
 10 dwustronnych kart o wym. ok. 24 x 13 cm, ze
wzorami rzeczywistego rozmiaru do tworzenia figur.
 10 dwustronnych kart o wym. ok. 24 x 13 cm, ze
wzorami rzeczywistego rozmiaru do tworzenia brył.
Wymagania minimalne:
Domino, które przybliża i utrwala tabliczkę mnożenia.
Pomoc zawiera 4 zestawy po 24 tabliczki o wym. ok. 4 x
8 cm.
 Zestaw 1: np. żółte tabliczki to mnożenie przez 2 i 3.
 Zestaw 2: np. czerwone tabliczki to mnożenie przez 4 i
5.
 Zestaw 3: np. zielone tabliczki to mnożenie przez 6 i 7.
 Zestaw 4: np. niebieski tabliczki to mnożenie przez 8 i
9.
Zestawy można wykorzystywać jako osobne gry lub
łączyć je, by zwiększyć poziom trudności. Każdy zestaw
posiada inny kolor dla łatwej identyfikacji. Trwałe i łatwe
do czyszczenia domino umieszczone jest w solidnych
pudełeczkach.
Wymagania minimalne:
Pomoc wykonana z klocków, które można łączyć ze sobą
tworząc wieże. Zestaw składa się z 51 elementów (każda
wieża ma wys. 12 cm) Poszczególne wieże dzielą się na
ułamki 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i 1/12. na
trzech ściankach każdego elementu nadrukowanie są
nazwy tej części z jednoczesnym zastosowaniem trzech
różnych zapisów: jako ułamek zwykły, jako ułamek
dziesiętny i jako procent.
Wymagania minimalne:
Uniwersalny system do demonstracji części ułamkowych
kola i różnych ich zapisów: ułamek zwykły, ułamek
dziesiętny i ułamek procentowy. Pomoc dydaktyczna
składa się ze szczepialnych modułów, na których
znajdziemy spiralne karty demonstracyjne.
Zawartość:
 4 moduły o boku 15,2 cm
 instrukcja

sztuka
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sztuka
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16.

Zestaw dydaktyczny
„Magiczna symetria”

17.

Zestaw układanek
Schubitrix

Wymagania minimalne:
Zestaw dydaktyczny składa się z:
 bezpiecznego lusterka narożne w piankowej oprawie
(wym. 27 x 27 x 21 cm)
 - 26 figur z pianki w 3 kształtach: kwadrat, trójkąt,
romb (grub. 1 cm, kwadrat o boku 5 cm) –
 10 kart zadaniowych (wym. 11,5 x 11,5 cm).
Wymagania minimalne:
Zestaw układanek Schubitrix składający się z 12 sztuk
układanek opartych na zasadach domina w kształcie
trójkątów - układając należy dopasować do trzech boków
odpowiedni element.
W skład pojedynczego zestawu wchodzą:
1. tabliczka mnożenia,
2. ułamki dziesiętne,
3. dodawanie i odejmowanie do 1000,
4. mnożenie i dzielenie do 1000,
5. ułamki – zamiana zwykłego na dziesiętny
6. ułamki – zamiana niewłaściwego na zwykły
7. miary czasu,
8. zegar i odczytywanie czasu,
9. miary powierzchni,
10. miary objętości,
11. miary długości,
12. miary wagowe.
Każda układanka zawiera 24 barwne trójkąty wykonane z
grubego kartonu.
Układanka jest zapakowana w pudełko. W pudełku
znajdują się 2 gry z różnymi poziomami trudności, 48
elementów o długości boku 6 cm.

sztuka

5

zestaw
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Zestaw Nr 3 – pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach Akademii Rozwoju
Osobistego
Numer
Liczba
Miejsce i adres dostawy
zestawu
zestawów
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
3.1
1
ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,
3.2
1
ul. Reja 15, 82-400 Sztum
Zespół Szkół w Czerninie,
3.3
2
ul. Donimirskich 19, Czernin, 82-400 Sztum
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Gościszewie
3.4
1
Gościszewo 75, 82-400 Sztum
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
3.5
1
Nowa Wieś 60, 82-400 Sztum
Razem:
6
L.p.
1.

Nazwa produktu
Gra edukacyjna
Tajemnicze domostwo

Opis produktów wchodzących
w skład zestawów nr 3.1-3.5
Wymagania minimalne:
Tajemnicze Domostwo to towarzyska gra planszowa dla
2-7 graczy. Zapakowana w trwały karton
Cechy gry:

Jednostka
miary
sztuka

Ilość
sztuk
1

2.

Gra edukacyjna 5
sekund 2.0

3.

Gra edukacyjna Koncept

 Czas gry: ok. 30 minut
 Wydanie: Polskie
 Instrukcja: Polska
Zawartość pudełka:
 19 kart Postaci (dla Ducha)
 19 kart Lokacji (dla Ducha)
 20 kart Przedmiotów (dla Ducha)
 19 kart Postaci (dla śledczych)
 19 kart Lokacji (dla śledczych)
 20 kart Przedmiotów (dla śledczych)
 84 karty snów
 12 pionów śledczych
 6 plansz śledczych
 6 żetonów śledczych
 1 plansza kalendarza
 1 znacznik czasu
 1 instrukcja
Wymagania minimalne:
Gra towarzyska od 8 lat. Zapakowana w trwały karton.
Zawartość pudełka:
 362 karty z pytaniami (724 pytania)
 16 kart na własne pytania
 6 kart „Następny”
 6 kart „Zmiana”
 6 pionków
 specjalny czasomierz z sygnałem dźwiękowym
 plansza
 pudełko na karty
 instrukcja
Cechy gry:
 liczba graczy: 3-6
 czas gry: 10-15 minut
 instrukcja: polska
 wydanie: polskie
 wymiary kart: 7 x 4,5 cm
 wymiary planszy ok.: 25 x 50 cm
Wymagania minimalne:
Gra towarzyska Koncept od 8 lat.
Zawartość pudełka:
 110 kart
 1 plansza
 2 pomoce gracza
 1 miseczka
 29 żetonów punktów zwycięstwa (27 pojedynczych i
12 podwójnych)
 47 plastikowych pionków
 instrukcja
Cechy gry:
 liczba graczy: 4-12
 czas gry: ok 40 minut
 instrukcja: polska
 wydanie: polskie
 plansza: twarda, składana, wymiary ok.: 29 x 29 cm

sztuka

2

sztuka

1

4.

Gra edukacyjna
Golden Horn

5.

Gra edukacyjna
„Baronia”

6.

Gra edukacyjna
Pokój 25

7.

Gra edukacyjna
Królestwo w budowie

 miseczka plastikowa, średnica: 12 cm
 wymiary kart: 8,5 x 5,5 cm
 ponad 10 nagród na całym świecie
Wymagania minimalne:
Gra planszowa od 8 lat
Zawartość pudełka:
 4 plansze szlaków morskich
 3 plansze portów
 12 statków
 4 magazyny
 1 worek
 90 drewnianych kosteczek
 54 karty
 instrukcja
Wymagania minimalne:
Gra planszowa od 14 lat
Zawartość pudełka:
 Instrukcja
 36 płytek krain (gór, lasów, równin, pól i jezior)
 1 plansza punktacji
 80 żetonów zasobów
 1 znacznik pierwszego gracza
 28 rycerzy
 20 miast
 8 twierdz
 56 wiosek
 4 znaczniki punktacji
 4 arkusze pomocy
Wymagania minimalne:
Gra planszowa od 14 lat
Zawartość pudełka:
 18 pomieszczeń (w tym 4 dla trybów Escape Room i
Łamigłówka oraz 2 wykorzystywane w grze z
dodatkami)
 2 dwustronne arkusze z kodami
 2 dekodery
 znaczniki zakazu wstępu
 80 kart Enigmy (10 zestawów po 8 kart dla 10
scenariuszy trybu Escape Room)
 20 kart Mapy
 wskaźnik orientacji planszy
 8 arkuszy z opisem nowych pomieszczeń
 instrukcja
Cechy gry:
 liczba graczy: 1-8
 czas gry: 45-60 minut
 instrukcja: polska
 wydanie: polskie
 dodatek do gry
Wymagania minimalne:
Gra strategiczna od 8 lat
Zawartość pudełka:
 8 modułów planszy
 28 płytek lokacji

sztuka

1

sztuka

1

sztuka

1

sztuka
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8.

Gra edukacyjna Istanbul

9.

Gra edukacyjna
Colt Express

 160 osad
 4 znaczniki złota
 1 płytka gracza rozpoczynającego
 35 kart
 8 kart pomocy
 instrukcja
Cechy gry:
 Liczba graczy: 2-4 osoby
 Czas gry: ok. 45 minut
 Wydanie: Polskie
 Instrukcja: Polska
Wymagania minimalne:
Gra od 8 lat
Zawartość pudełka:
 16 płytek lokacji
 5 wózków
 15 rozszerzeń wózka
 7 naklejek
 5 żetonów kupców
 25 żetonów pomocników
 5 żetonów członków rodziny
 20 znaczników towarów
 26 kart bonusowych
 16 żetonów meczetów
 10 żetonów popytu
 30 żetonów monet
 4 znaczniki poczty
 5 skrótów zasad
 1 żeton pierwszego gracza
 1 pion burmistrza
 1 pion przemytnika
 32 rubiny
 2 kości
 1 instrukcja
Cechy gry:
 Liczba graczy: 2-5 osób
 Czas gry: ok. 40-60 minut
 Wydanie: polskie
Wymagania minimalne:
Gra towarzyska od 8 lat.
Zawartość produktu:
 132 karty
 26 żetonów
 10 elementów terenu
 6 wagonów (do złożenia)
 6 pionków bandytów
 pionek szeryfa
 lokomotywa (do złożenia)
 instrukcja
Cechy gry:
 Liczba graczy: 2-6 osób
 Czas gry: ok. 40-60 minut
 Wydanie: Polskie
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Zestaw Nr 4 – pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach SPiNKA.
Numer
Miejsce i adres dostawy
zestawu
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
4.1
ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum
Zespół Szkół Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Czerninie,
4.2
ul. Donimirskich 19, Czernin, 82-400 Sztum
Razem:
L.p.

Nazwa produktu

1.

Test W jaki sposób się
uczę 2.0 – licencja na 2
lata na 5 stanowisk

2.

Test Zarządzanie
czasem 2.0 – licencja na
2 lata na 5 stanowisk

3.

Test Czy jestem
przedsiębiorczy 2.0 –
licencja na 2 lata na 5
stanowisk

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 4.1-4.2
Wymagania minimalne:
Multimedialny program komputerowy - licencja na 2
lata na 5 stanowisk. Test pozwala na poznanie
indywidualnego, własnego typu stylu uczenia się. Dzięki
niemu można dowiedzieć się, jaki styl uczenia preferuje
osoba wykonująca test: refleksyjnego obserwatora,
aktywnego działacza, teoretyka czy może praktykapragmatyka. Wyniki testu można wydrukować, zapisać
do pliku i wysłać na e-mail osoby badanej i/lub e-mail
doradcy.
Program służący jako pomoc dydaktyczna w Szkolnym
Ośrodku Karier dla uczniów gimnazjum.
Wymagania minimalne:
Multimedialny program komputerowy - licencja na 2
lata na 5 stanowisk. Test zarządzanie czasem pomaga
ustalić, w jakim stopniu osoba wykonująca go,
opanowała umiejętność zarządzanie czasem i chociaż
niewątpliwie to trudny proces, można się jednak tego
nauczyć. Wyniki testu można wydrukować, zapisać do
pliku i wysłać na e-mail osoby badanej i/lub e-mail
doradcy.
Program służący jako pomoc dydaktyczna w Szkolnym
Ośrodku Karier dla uczniów gimnazjum.
Wymagania minimalne:
Multimedialny program komputerowy - licencja na 2
lata na 5 stanowisk. Test Czy jestem przedsiębiorczy?
zawiera pytania odnoszące się do określonych cech
charakteru, osobowości, umiejętności i kompetencji
potrzebnych
potencjalnemu
przedsiębiorcy.
Odpowiadając na pytania uczeń uzyska wstępną
orientację dotyczącą zagadnienia czy posiada cech
składające się na profil osoby przedsiębiorczej. Wyniki
testu można wydrukować, zapisać do pliku i wysłać na
e-mail osoby badanej i/lub e-mail doradcy.
Program służący jako pomoc dydaktyczna w Szkolnym
Ośrodku Karier dla uczniów gimnazjum.

Liczba
zestawów
1
1
2

Jednostka
miary
sztuka

Ilość
sztuk
1

sztuka

1
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Zestaw Nr 5 – pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć specjalistycznych
Numer
Miejsce i adres dostawy
zestawu
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
5.1
ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,
5.2
ul. Reja 15, 82-400 Sztum
Zespół Szkół w Czerninie,
5.3
ul. Donimirskich 19, Czernin, 82-400 Sztum
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Gościszewie
5.4
Gościszewo 75, 82-400 Sztum
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
5.5
Nowa Wieś 60, 82-400 Sztum
Razem:
L.p.
1.

2.

3.

4.
5.

Nazwa produktu
Zestaw konstrukcyjny
do budowania brył

Eksperymenty - obwód
prądu

Zegar- pakiet

Woreczki z grochem
Ringo

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 5.1
Wymagania minimalne:
Zestaw kolorowych kulek i patyczków z tworzywa
sztucznego, w różnych rozmiarach i kształtach, do
tworzenia przestrzennych konstrukcji geometrycznych.
W komplecie zestaw kart zadań. Zestaw w
praktycznym, plastikowym pudełku.
W skład zestawu wchodzi: 270 patyczków o dł. ok. od
3,3 do 12,5 cm, 60 kulek o śr. ok. 1,7 cm, 20
dwustronnych kart ze wzorami z lakierowanego
kartonu o wym. ok. 17,5 x 11,5 cm
Wymagania minimalne:
Zestaw
edukacyjny
do
montażu
obwodów
elektrycznych. Zestaw jest zapakowany w poręczne
pudełko z tworzywa sztucznego. W skład zestawu
wchodzi : pudełko wym. ok. 19 x 14 x 7 cm, 4 podkładki
o wym. ok. 12 x 8 cm, 10 kabli ze złączami o dł. ok. 23
cm, 2 moduły na baterię o wym. ok. 8 x 2 cm, 4 kostkizłącza o wym. ok. 2 x 2 cm, 2 przełączniki o wym. ok. 2
x 2 cm, 2 oprawki z żarówkami o wym. ok. 2 x 5 cm,
zasilacz o wym. ok. 4 x 5 x 3 cm, kółko piankowe o śr.
ok. 9 cm, instrukcja.
Wymagania minimalne:
Pakiet klasowy 25 zegarów wykonanych z estetycznego
i trwałego tworzywa sztucznego: 1 demonstracyjny
(średnica ok. 30 cm) oraz 24 uczniowskie (średnica ok.
10 cm). Wskazówki zegarów poruszane są za pomocą
przekładni (ręczna zmiana położenia wskazówki
minutowej zmienia położenie wskazówki godzinowej).
Zegary poruszane są ręcznie.
Wymagania minimalne:
4 kolorowe woreczki wypełnione ziarenkami grochu.
wym. ok. 12 x 12 cm, ok. 100 g
Wymagania minimalne:
Gumowy krążek zręcznościowy do gry w ringo i rzutów
na celność. śr. ok. 17 cm

Liczba
zestawów
1
1
1
1
1
5

Jednostka
miary

Ilość
sztuk
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Skakanka

Wymagania minimalne:
Kolorowa sznurkowa skakanka o długości 2 m
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7.

Guma do skakania

Wymagania minimalne:
Guma do skakania długość 200 cm

8.

Hula hoop na kostkę

Wymagania minimalne:
Wymagania minimalne:
Obręcz, do której została umocowana piłka na lince.
 obręcz o śr. ok. 16 cm,
 piłeczka o śr. ok. 7,2 cm,
 linka o dł. ok. 55 cm,
Zestaw zawiera 6 szt.
Wymagania minimalne:
Gra plenerowa polegająca na zbijaniu kołków obrońców, w celu wyeliminowania króla.
 Król - klocek o kształcie zbliżonym do
prostopadłościanu, wysokość ok. 25 cm, o podstawie
ok. 4 x 4 cm
 10 obrońców - prostopadłościany o podstawie ok. 4 x
4 cm i wysokości ok. 12 cm
 6 kołków - cylindry długości ok. 24 cm i średnicy ok.
2,5 cm
 4 paliki do oznaczania pola gry o wymiarach ok. 2 x
30 cm
Wymagania minimalne:
 bardzo lekkie i poręczne rakietki o wym. ok. 31 x 65
cm
 lotka o dł. ok. 20 cm
 klasyczna lotka
 przezroczysta torba do przechowywania
Wymagania minimalne:
Gra polegająca na zbiciu piłeczką jak największej liczby
puszek.
 10 puszek z pianki o wym. ok. 8 x 9 cm
 6 piłeczek piankowych ok. 6 cm
 wygodna torba wykonana z tworzywa sztucznego
Wymagania minimalne:
Gra zręcznościowa polegająca na umieszczeniu obręczy
na prętach. Wykonana z pianki.
wym. ok. 30 x 30 x 13 cm
5 obręczy o śr. ok. 12 cm
Wymagania minimalne:
Gra dla dwóch osób.
 dł. ok. 20 cm
 dł. sznurka ok. 2,5 m
Wymagania minimalne:
Gra polega na wspólnym balansowaniu piłką na tarczy,
tak, by nie spadła na ziemię.
 4 sznurki o dł. ok. 90 cm
 tarcza z pianki o śr. ok.16 cm
 piankowa piłka o śr. ok. 6 cm

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Kubb gra Wikingów

Duży banminton

Gra zręcznościowa
wyceluj w puszkę

Gra zręcznościowa
Serso

Gra latająca bila

Gra zręcznościowa
utrzymaj piłkę

15.

Zestaw do
programowania

Wymagania minimalne:
Zestaw programowanie w ruchu zawiera 4 części dla
kolejnych grup wiekowych
Krok po kroku. Procesy i czynności cz.1,
Bramy i klucze. Kiedy kolejność ma znaczenie cz.2,
Tajemne znaki. Znaki i kody cz.3,
Język robotów. Pętle i warunki cz.4.
Zestaw zawiera:
 205 trwałych, kartonowych elementów do
budowania labiryntów i układania instrukcji,
336 znaków do wykorzystania w zabawach
ruchowych
 32 wzory kart pracy, karty postępów z naklejkami do
zaznaczania osiągniętego poziomu, certyfikaty i
odznaki
 32 ćwiczeń interaktywnych do wykorzystania na
tablicy multimedialnej
 120 scenariuszy zajęć z poradnikiem metodycznym
na 3 lata szkolne
 matę interaktywną do kodowania o wym. ok. 93x
83cm
 matę do układania labiryntów o wym. ok. 200 x
250cm
 matę interaktywna do kodowania o wym.ok. 90 x 80
cm
 matę do budowania instrukcji o wym. 200 x 250 cm
Program obejmuje 32 grupy tematyczne podzielone na
cztery części:
1. Krab: Krok po kroku. Procesy i czynności - 6-7 lat
2. Krasnal: Bramy i klucze. Kiedy kolejność ma
znaczenie - 7-8 lat
3. Czarodziej: Tajemne znaki. Znaki i kody - 8-9 lat
4. Programista: Język robotów. Pętle i warunki - 9-10
lat
Każdy z tematów realizowany jest przez:
1. ćwiczenie praktyczne obywające się w realnej
przestrzeni klasy
2. dwie tury zabaw klasowych z wykorzystaniem
wielkowymiarowej gry na dywaniku klasowym
3. co najmniej dwie karty pracy z prostymi zadaniami
4. ćwiczenie ruchowe z kodowaniem czynności
5. ćwiczenie interaktywne przy tablicy multimedialnej
Każda z części zawiera komplet materiałów dla klasy:
1. trwałe, kartonowe labirynty lub gry, maski awatarów
dla dzieci, bramy i klucze, cele oraz znaki do układania
instrukcji, przeznaczone do wykorzystania na dywaniku
klasowym
2. znaki do wykorzystania w zabawach ruchowych
3. jednorazowe karty pracy, karty postępów z
naklejkami do zaznaczania osiągniętego poziomu,
certyfikaty i odznaki
4. zestaw zabaw interaktywnych i materiałów do
wykorzystania na tablicy multimedialnej
5. poradnik metodyczny ze scenariuszami lekcji
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17.

Zestaw kart pracy oraz
interaktywnych ćwiczeń
wspomagających rozwój
kluczowych
kompetencji uczniów w
edukacji
wczesnoszkolnej

Multimedialny program
do diagnozy i terapii
logopedycznej

Wymagania minimalne:
Trzy zestawy kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń
wspomagających rozwój kluczowych kompetencji
uczniów w edukacji wczesnoszkolnej.
1. Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń do
nauki czytania
Zestaw zawiera:
 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub
indywidualne,
 70 kart pracy które pozwalają na utrwalenie
materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie
są czarno-białe karty - wzorce do kopiowania.
Można je również samodzielnie wydrukować w
kolorze lub czarno-białe
 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
 30 wydrukowanych dyplomów, dostępnych
również w programie.
2. Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń do
nauki pisania
Zestaw zawiera:
 94 interaktywne ćwiczenia klasowe lub
indywidualne,
 6 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
 120 kart pracy które pozwalają na utrwalenie
materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie
są czarno-białe karty - wzorce do kopiowania.
Można je również samodzielnie wydrukować w
kolorze lub czarno-białe.
 30 wydrukowanych dyplomów, dostępnych
również w programie.
3. Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń do
nauki liczenia
Zestaw zawiera:
 129 interaktywne ćwiczenia klasowe lub
indywidualne
 11 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
 150 kart pracy które pozwalają na utrwalenie
materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie
są czarno-białe karty - wzorce do kopiowania.
Można je również samodzielnie wydrukować w
kolorze lub czarno-białe.
 30 wydrukowanych dyplomów, dostępnych
również w programie.
nośnik: płyta CD
ilość stanowisk: nieograniczona
licencja: bezterminowa
Wymagania minimalne:
Program do diagnozy i terapii logopedycznej.
Program zawiera aplikację dla nauczyciela do
przeprowadzania diagnozy oraz planowania terapii.
Można w nim zapisywać wyniki przeprowadzonych
diagnoz, a także dane na temat przebiegu oraz efektów
zajęć. Aplikacja nauczyciela umożliwia również
przeprowadzenie wstępnej diagnozy pedagogicznej z
orientacyjną oceną gotowości szkolnej oraz oceny
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18.

Multimedialny program
do pracy z dziećmi
wykazującymi
specyficzne trudności w
czytaniu i pisaniu

ryzyka dysleksji i dyskalkulii.
Program wyposażony jest w test prediagnostyczny,
dzięki któremu szybko sprawdzisz, czy dziecko
posługuje się komputerem na tyle sprawnie, aby
uczestniczyć w multimedialnej terapii.
Program umożliwia śledzenie postępów terapii w
drodze porównywania kolejnych diagnoz.
Diagnoza logopedyczna w programie obejmuje takie
obszary jak:
 Artykulacja głosek: szereg szumiący, szereg syczący,
szereg ciszący, spółgłoski dwuwargowe, spółgłoski
wargowo-zębowe, spółgłoski przedniojęzykowe,
spółgłoski środkowo-językowe,
spółgłoski półotwarte, spółgłoski tylnojęzykowe,
samogłoski ustne, samogłoski nosowe.
 Artykulacja tekstu.
 Mowa spontaniczna.
 Budowa i sprawność narządów mowy.
 Logopeda przeprowadza ćwiczenia diagnostyczne, a
następnie dokonuje oceny na specjalnym formularzu
analizując następujące aspekty:
 Budowa i funkcjonowanie narządów
artykulacyjnych.
 Słuch.
 Mowa.
 Artykulacja głosek.
Moduł diagnozy posiada możliwość nagrywania i
przechowywania wypowiedzi dziecka, co umożliwia
analizę jego postępów poprzez porównanie nagrań
przed, w trakcie i po zakończeniu terapii.
Program zawiera:
 515 interaktywnych ćwiczeń
 429 kart pracy do wydruku
 poradnik metodyczny
 słuchawki z mikrofonem
Wymagania minimalne:
Program do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne
trudności w czytaniu i pisaniu – licencja otwarta.
Umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej
oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii.
Program zawiera aplikację dla nauczyciela do
przeprowadzania diagnoz, planowania zajęć z uczniami
wymagającymi wsparcia, rejestrowania ich wyników
oraz wykonywania analizy efektów pracy z uczniem.
Program zawiera:
 gotowe diagnozy, testy diagnostyczne pozwalające
na sprawdzenie:
 funkcji językowych,
 funkcji wzrokowych,
 pamięci,
 myślenia.
Program zawiera bazę ćwiczeń. Ćwiczenia
przygotowane zostały w kilku wersjach, o różnych
stopniach trudności.
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20.

Multimedialny program
diagnostycznoterapeutyczny do pracy
z uczniami z
trudnościami w
rozwiązywaniu zadań
matematycznych

Multimedialny program
do nauki języka
polskiego dla klas 4-6
szkoły podstawowej

Program zawiera:
 16 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych,
 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych,
 22 ćwiczenia filmowe,
 15 interaktywnych gier i zabaw,
 219 kart pracy.
Zestaw zawiera:
 płytę DVD-ROM z programem,
 poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi,
 wydrukowany komplet 184 kart pracy,
 komplet kolorowych naklejek,
 zestaw autorskich pomocy tradycyjnych.
Wymagania minimalne:
Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny
do pracy z uczniami klas 0-3, wykazującymi specyficzne
trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych –
licencja otwarta.
Program umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości
szkolnej oraz diagnozy ryzyka dysleksji i dyskalkulii.
Program zawiera bazę ćwiczeń oraz kart pracy.
Program zawiera aplikację dla nauczyciela do
przeprowadzania diagnoz, planowania zajęć z uczniami
wymagającymi wsparcia, rejestrowania ich wyników
oraz wykonywania analizy efektów pracy z uczniem.
Aplikacja umożliwia także przeprowadzenie wstępnej
diagnozy pedagogicznej z orientacyjną oceną
gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i
dyskalkulii.
Program zawiera:
 10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych,
 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych,
 22 ćwiczenia filmowe,
 11 interaktywnych gier i zabaw,
 163 karty pracy.
Zestaw zawiera:
 płytę DVD-ROM z programem,
 poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi,
 wydrukowany komplet 157 kart pracy,
 komplet kolorowych naklejek,
 20 kart z tabliczką mnożenia,
 zestaw nowych, autorskich pomocy tradycyjnych
Wymagania minimalne:
Zestaw zawierający multimedialny program dla
nauczycieli języka polskiego klas 4-6 szkoły
podstawowej, pozwalający uczniom przypominać,
rozwijać i poszerzać umiejętności językowe, a w
szczególności umiejętności czytania oraz czytelnego i
poprawnego pisania.
Zestaw zawiera 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i
zabaw oraz 150 kart pracy. Karty pracy, poza
zagadnieniami przygotowującymi do języka polskiego
takimi jak umiejętności grafomotoryczne, funkcje
wzrokowe i językowe oraz koncentracja i pamięć,
obejmują przede wszystkim zagadnienia związane ze
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Multimedialny program
do nauki matematyki
dla klas 4-6 szkoły
podstawowej

Ułamki w kwadracie

Geoform walizka figur
matematycznych

Liczydło

Klocki Logo

świadomością językową, przewidziane w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla szkół
podstawowych w zakresie języka polskiego na II etapie
edukacyjnym.
Produkt z licencją otwartą dla szkół.
nośnik: płyta CD
ilość stanowisk: nieograniczona
licencja: bezterminowa
Wymagania minimalne:
Zestaw zawierający multimedialny program dla
nauczycieli matematyki klas 4-6 szkoły podstawowej
pozwalający uczniom przypominać, rozwijać i poszerzać
podstawowe umiejętności matematyczne.
Zestaw zawiera:
 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw
 150 kart pracy
 30 różnych kart z siatkami wielościanów foremnych
(czworościan, sześcian, ośmiościan, dwunastościan i
dwudziestościan); karty wydrukowane są na kartonie
przeznaczonym do wycinania i sklejania modeli brył.
Karty pracy obejmują zagadnienia przygotowujące do
matematyki (koncentracja, pamięć i myślenie
matematyczne) oraz zagadnienia przewidziane w
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół
podstawowych w zakresie matematyki na II etapie
edukacyjnym.
Produkt z licencją otwartą dla szkół.
nośnik: płyta CD
ilość stanowisk: nieograniczona
licencja: bezterminowa
Wymagania minimalne:
Pomoc matematyczna do nauki ułamków.
Zawiera 7 kwadratów podzielonych na 1/2, 1/3, 1/4,
1/6 w kilku kombinacjach i cały kwadrat. Elementy
wykonane z kolorowego tworzywa, umieszczone
w solidnym pudełku. wym. ok. 10 cm
Wymagania minimalne:
Drewniana rozkładana walizka z uchwytami do
tworzenia kolorowych mozaik. Wewnętrzne ściany
walizki pełnią funkcję tablic, na których układa się
drewniane magnetyczne klocki/kolorowe figury
geometryczne. Klocki układać można według własnego
zamysłu lub odwzorowywać schematy z dołączonych
kart pracy. Wymiary tablicy/walizki 30 x 30 cm, W
zestawie 42 sztuki klocków i 24 karty pracy.
Wymagania minimalne:
Drewniane liczydło składa się z 10 rzędów: 3 pierwsze
złożone są z ruchomych elementów zawierających
obrazki oraz znaki matematyczne, pozostałe 7 to stałe
elementy z koralami w kolorze np. zielonym i żółtym.
Wymiary liczydła ok.: 29 x 24 cm
Wymagania minimalne:
150 klocków z umieszczonym na nich pełnym
zestawem 44 liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych i
matematycznych. Zielony szlaczek u dołu każdego z
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28.

29.

30.

Instrukcja do klocków
Logo
Gra edukacyjna
Układanie zdań

Układanka edukacyjna
Domino sylabowe

Gra edukacyjna Słowo
stwory

Zestaw klocków do
konstruowania

czterech wariantów liter umożliwia właściwe
umieszczanie oraz postrzeganie liter.
Wymiary ok. 1,5 x 4 x 1,5 cm
Klocki umieszczone w pudełku wykonanym z tworzywa
sztucznego.
Wymagania minimalne:
Instrukcja zawiera propozycje zadań i ćwiczeń
wykonywanych przy wykorzystaniu klocków
wskazanych w pkt 25 niniejszego zestawu.
Wymagania minimalne:
Gra polega na układaniu kartoników z obrazkami i
napisami (częściami mowy) w taki sposób, aby
powstało logiczne i poprawne gramatycznie zdanie.
Pudełko zawiera:
 96 kartoników o wym. ok. 5 x 2 i 5 x 4,5 cm
 notes
 klepsydrę o wys. ok. 7 cm
Wymagania minimalne:
Układanka edukacyjna - domino
Pudełko zawiera:
 36 dwustronnych tafelków, na których znajdują się
144 sylaby.
Wymagania minimalne:
Gra polega na wymyślaniu na czas słów pasujących do
kategorii wylosowanej przez gracza poprzez rzut kostką
oraz zawierającej litery widoczne na kartach.
Pudełko zawiera:
 72 karty z literami
 7 kart z jokerem
 7 kart pomocy
 7 płytek aktywności
 1 klepsydrę
 1 znacznik gracza startowego
 40 Słowo Stworów
 4 kostki drewniane
 24 naklejki na kostki
 instrukcję gry
Wymagania minimalne:
Zestaw kloców składający się z 63 części do
konstruowania np. statków kosmicznych z laserami i
chwytakami, satelitów oraz latających kapsuł,
Zestaw zawiera elementy wtykowe, które umożliwiają
łatwe łączenie dzięki okrągłym elementom
połączeniowym. Do zestawu dołączono obrazkową
instrukcję obsługi. Wymiary elementów: ok. 6 x 2 cm
astronauta o wym. ok. 10 x 6 cm
koła z gąsienicami o wym. ok. 23 x 9 x 4 cm
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L.p.
1.

Nazwa produktu
Interaktywna pomoc
dydaktyczna z
oprogramowaniem i
pakietem
rewalidacyjnym

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 5.2
Wymagania minimalne:
Interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do
ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Zintegrowany system
czujników ruchu, który zawiera w sobie projektor,
komputer
oraz
tablicę
interaktywną.
Obraz
wyświetlany ze specjalnie zaprojektowanego rzutnika
tworzy „wirtualny, magiczny dywan”,
Wymiary interaktywnego dywanu to ok. 2 x 3 m.
Innowacyjna pomoc dydaktyczna pozwalająca –
poprzez gry i zabawy ruchowe – rozwijać u dzieci
motorykę,
koordynację
wzrokowo-ruchową,
spostrzegawczość i szybkość reakcji, a jednocześnie
ćwiczyć pamięć i uczyć się.
Cechy urządzenia:
1. Możliwość podłączenia do internetu:
 kablowego poprzez gniazdo RJ-45 umieszczone
w tylnej płycie urządzenia
 radiowego WiFi poprzez dongle WiFi wkładany
do portu USB umieszczonego w tylnej płycie
urządzenia (moduł WiFi w komplecie)
Dostęp do internetu pozwala m.in. na:
 zdalne wykonywanie upgradów, w tym
dogrywanie nowych gier (odpłatne abonamenty
na nowe gry)
 zdalne wykonanie prac konserwacyjnych i
serwisowych
 zdalne włączanie i wyłączanie urządzenia funkcja ważna na placach zabaw
2. Możliwość podłączenia zewnętrznych głośników:
 Gniazdo AUDIO, umieszczone na tylnej płycie
urządzenia
pozwala
na
dołączenie
zewnętrznego systemu nagłaśniającego.
W komplecie z zestawem 16 gier i zabaw
interaktywnych edukacyjno-rewalidacyjnych np.:
 CYFERKI Zadanie polega na zaznaczaniu kwiatków w
kolejności pojawiających się cyferek od 1 do 9. Aby to
zrobić wystarczy wskoczyć na kwiatek lub tupnąć na
niego. Można też machnąć nad nim ręką lub głową.
Gra dostępna w dwóch poziomach trudności.
 LITERKI Zadanie polega na zaznaczaniu kwiatków w
kolejności pojawiających się liter od A do Z. Aby to
zrobić wystarczy wskoczyć na kwiatek lub tupnąć w
niego nóżką. Można też machnąć nad nim ręką lub
głową. Gra dostępna w dwóch poziomach trudności.
 TROPICIELE ŚLADÓW Gra polega na tropieniu
zwierzęcych śladów pojawiających się na planszy.
Dziecko tropi zwierzątka chodząc po ich śladach. Jeśli
zadanie będzie wykonywane zbyt wolno, ślady znikną
i grę będzie trzeba rozpocząć od nowa. U celu,
dziecko zobaczy, jakie zwierzątko tropiło.
 GRZYBOBRANIE Celem gry jest zebranie
pojawiających się na leśnej ścieżce grzybków. Aby je
zebrać wystarczy na nie tupnąć nóżką. Jednocześnie
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trzeba uważać na jeże, które też mają na nie ochotę.
Gdy dotkniemy jeża, ten zabiera nam zdobyty
wcześniej grzybek. Należy także pamiętać, aby
trzymać się wyznaczonej ścieżki i nie obudzić sowy!
Gra dostępna w dwóch poziomach trudności.
BANANOWA KRAINA Gra polega na zerwaniu jak
największej liczby bananów zanim spadną one na
ziemię. Banany spadają w dół wzdłuż widocznych
lian. Aby je złapać należy klepnąć je rączką lub tupnąć
nóżką. Gra dostępna jest w dwóch poziomach
trudności.
RYBKI Zabawa polega na złowieniu jak największej
liczby płynących rybek. Zasada jest prosta. Rybki
płyną w stronę dziecka w trzech liniach. Aby je złapać
należy klepnąć je rączką lub nóżką. Gra dostępna w
dwóch poziomach trudności.
SPADAJĄCE JAJKA Gra polega na zebraniu jak
największej liczby jajek zanim spadną na ziemię i się
rozbiją. Aby to zrobić, należy na nie tupnąć lub
klepnąć je rączką. Gra jest dostępna w dwóch
poziomach trudności.
SŁOŃ I CUKIER Gra polega na zebraniu wszystkich
kostek cukru. Wystarczy tupnąć na nie nóżką lub
machnąć nad nimi rączką. Trzeba uważać na słonia,
bo on też bardzo lubi cukier i chętnie go zjada. Gdy
zje kostkę cukru, robi sobie drzemkę, wtedy możemy
odzyskać utracony cukier.
ELF Zabawa polega na zebraniu jak największej ilości
prezentów. Aby złapać prezent wystarczy na niego
klepnąć rączką lub tupnąć nóżką. Gra dostępna jest w
dwóch poziomach trudności.
PSZCZOŁY I MIÓD W tej grze uczestnicy muszą
odnaleźć jak największą ilość garnuszków z miodem,
omijając fruwające pszczoły, które również mają
ochotę na miód. Aby zaznaczyć garnuszek dziecko
wskakuje na niego, tupie nogą, macha nad nim ręką
lub głową.
PIŁKA NOŻNA Gra polega na strzelaniu goli
przeciwnikowi. Dziecko porusza piłką poprzez
wskoczenie na nią lub tupnięcie nogą. Wygrywa
uczestnik, który strzeli najwięcej bramek.
WESOŁE MINKI Dzieci muszą odnaleźć smutne minki i
odczarować, by były znowu wesołe. Aby to zrobić
należy klepnąć ją rączką lub tupnąć na nią nóżką. W
razie pomyłki, zawsze można się poprawić. Gra
dostępna jest w 2 wersjach: 2 szybkości pojawiania
się minek.
LIŚCIE Gra polega na rozgarnianiu liści za pomocą
nóg lub rąk podobnie, jak to dzieci robią jesienią w
parku. Pod liśćmi ukrywa się jeż i grzybek. Zabawa
polega na ich odszukaniu. Należy jednak uważać, bo
wiatr psotnik cały czas nawiewa nowe liście.
PIANINO Gra polega na uczeniu się rozróżniania
dźwięków. Pianino umożliwia dziecku zagranie
dowolnej melodii poprzez tupanie nogą lub

2.

Światłowody

3.

Walizeczka
logopedyczna

4.

Zestaw kolorowych folii
do czytania
Zestaw wskaźników
tekstu

5.

6.

Huśtawka nożna

7.

Koordonka z poręczami

uderzanie ręką w odpowiednie klawisze.
 BALONIKI Zabawa polega na przebijaniu latających
baloników poprzez klepnięcie rączką lub tupnięcie
nóżką. Dostępna jest w dwóch poziomach trudności.
 WODA Gra polega na symulowaniu ruchu wody.
Wystarczy wejść na planszę i czujemy się tak,
jakbyśmy po niej chodzili. W nowej odsłonie tło jest
wyraźniejsze i jaśniejsze. Gra aktywizuje dziecko do
wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń ruchowych.
Pozwala także na wykorzystanie realnych
przedmiotów. Pobudza wyobraźnię i zachęca do
wykonywania dotychczas niezbyt lubianych zadań.
Wymagania minimalne:
Warkocz przewodów światłowodowych zmieniających
barwę po podłączeniu generatora do prądu.
Parametry techniczne:
 dł. 3 m
 śr. przewodu 3 mm
 generator
 50 wiązek
Wymagania minimalne:
Walizka z wytrzymałego tworzywa sztucznego,
wyposażona w zestaw przyrządów do ćwiczeń
logopedycznych. Szpatułki do wibratorów są wykonane
z materiałów medycznych. Skład zestawu: wibrator Zvibe plastikowy, pyszczek, szpatułki do masażu
niewibracyjnego (3), szpatułka smakowa, lustereczko
laryngologiczne, szpatułka probe, szpatułka preefer,
szpatułka mini, gryzak (2), szpatułka brush,
oronavigator, łopatki: miękka i twarda, gryzak
logopedyczny ARK gładki, części zamienne, szpatułki
TOOTHETTE, popetka do terapii przy użyciu szpatułek
gąbkowych, baterie.
Wymagania minimalne:
8 szt.; format A5
Wymagania minimalne:
Pomoc do nauki czytania. Lewy wskaźnik w kształcie
strzałki wskazuje właściwy kierunek czytania tekstu,
pozostała część tekstu jest zamaskowana. Wykonane
z tworzywa sztucznego.
W zestawie 10 sztuk
Wymagania minimalne:
Huśtawka, która ćwiczy równowagę i koordynację
ruchową dziecka. Ma antypoślizgową powierzchnię
oraz wykonaną z gumy amortyzację, która zabezpiecza
podłogę przed uszkodzeniem.
 wymiary ok. 52 x 22 x 14 cm,
 maksymalne obciążenie 75 kg.
Wymagania minimalne:
Przyrząd do ćwiczeń, wspierający rozwój koordynacji
ruchowej i umiejętność balansowania. Kordonka to
pojazd o trwałej konstrukcji, który wprawiany jest
w ruch, poprzez naprzemienny nacisk na pedały, raz
prawą, a raz lewą nóżką. Aby ułatwić naukę
utrzymywania równowagi, kordonka posiada po bokach
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8.

Kula zręcznościowa –
piłka Tai-Chi

9.

Elektryczna świeczka

10.

Wodna tuba

11.

Magiczna lampka z
brokatem

12.

Zestaw piłek z
kuleczkami

13.

Żelowa gąsienica

14.

Dmuchane pompony

15.

Ringo kolorowe

16.

Zestaw tabliczek
dotykowych

17.

Drewniana tuba deszcz

wygodne poręcze, które można demontować.
Wymiary ok. 34 x 40 x 64 cm
Wymagania minimalne:
Wykonana z przezroczystego tworzywa Piłka Tai-Chi w
środku której znajduje się tor. Wewnątrz toru
umieszczona jest kulka. Celem zabawy jest utrzymanie
kulki na torze. Średnica kuli ok. 20 cm
Wymagania minimalne:
Elektryczna świeczka to niezastąpiona pomoc w terapii
logopedycznej. Służy do ćwiczeń oddechowych.
Świeczka zapala się i gaśnie od silnego podmuchu
powietrza lub gwałtownego potrząsania. Bezpieczna
świeczka LED w całości wykonana jest z tworzywa
sztucznego, zasilana baterią. Posiada atest CE.
Wymagania minimalne:
Pomoc składa się z podstawy oraz przezroczystej tuby,
którą można wypełnić wodą. W podstawie ukryte jest
podświetlenie LED, a cała lampa zasilana jest z gniazdka
sieciowego. Po nalaniu wody i włączeniu lampki w jej
wnętrzu generowany jest efekt wodnego tornada,
wiru, a całość podświetlana jest przez diody
zmieniające dynamicznie swoje barwy. Lampa, dzięki
intensywnej kolorystyce i dynamice zachodzących w
niej procesów, stymuluje narząd wzroku, zapewnia
relaksację i odpręża. Wysokość: ok. 100 cm.
Wymagania minimalne:
Kolorowa lampka brokatowa wypełniona specjalną
cieczą oraz brokatem, który magicznie wiruje stymuluje
uwagą dziecka, uczy koncentracji.
Wysokość: około 35 cm
Wymagania minimalne:
Zestaw sześciu piłek wypełnionych kuleczkami oraz
specjalnym żelem. Waga jednej piłki ok. 300 g
Wymagania minimalne:
Gąsienica podzielona jest na 10 kwadratowych
segmentów. Każdy kwadrat jest wypełniony
specjalnym, bezpiecznym żelem. Gumowa gąsienica
służąca do ćwiczeń wzmacniających dłonie i palce.
Wymiary gąsienicy ok: 26 x 3,5 x 2 cm
Wymagania minimalne:
Pomoc logopedyczna do ćwiczeń oddechowych, która
pozwala zarówno na ćwiczenia wdychania jak i
wydychania. Pompony umieszcza się w rurce,
dodatkowo można zablokować końcówkę rurki
pokrywką i śledzić oczami jak pompony latają tam i z
powrotem.
W zestawie 12 kolorowych pomponów
Wymagania minimalne:
Ringo wykonane z doskonałej jakości gumy, odpornej
na chlor. Nie zawiera ftalanów. Średnica ok. 17 cm.
Wymagania minimalne:
Drewniana skrzynka zawiera 6 par tabliczek z różnego
materiału: metal, szkło, marmur, drewno, filc i korek.
Wymagania minimalne:
Tuba transparentna wydająca dźwięk łagodnego

sztuka

4

sztuka

4

sztuka

3

sztuka

3

zestaw

2

sztuka

4

sztuka

3

sztuka

4

sztuka

2

sztuka

3

18.

Pojemniki drewniane
Posłuchaj i zgadnij

19.

Zestaw do treningu
zapachowego

20.

Liczydło

21.

Geoform- walizka figur
magnetycznych

22.

Ułamki w kwadracie

23.

Kolorowy system kart
dziesiętnych

24.

Gra edukacyjna logiczna
nakładanka

deszczu. Efekt powstaje podczas poruszania tubą. W
tubie znajdują się drewniane kolorowe przekładki i
metalowe kuleczki które spadając uderzają o ścianki.
Wymiary ok.: 34 cm
Wymagania minimalne:
12 sztuk wysokiej jakości pojemników drewnianych z
dokręcaną pokrywką, zdobienia w formie np.
kolorowych pierścieni. W każdych 2 pojemnikach jest
ta sama zawartość np. drewniany pierścień, drewniana
kula, metalowa kula, mały dzwoneczek, kamyczki,
perełki.
Wymagania minimalne:
W skład zestawu wchodzi 10 zapachów. 5 zapachów
wyciszających, 5 zapachów pobudzających oraz 10 kart
obrazujących rodzaj zapachu. Wszystko umieszczone w
drewnianej skrzynce.
Wymagania minimalne:
Drewniane liczydło składa się z 10 rzędów: 3 pierwsze
złożone są z ruchomych elementów zawierających
obrazki oraz znaki matematyczne, pozostałe 7 to stałe
elementy z koralami w kolorze np. zielonym i żółtym.
Wymiary liczydła ok.: 29 x 24 cm
Wymagania minimalne:
Drewniana rozkładana walizka z uchwytami do
tworzenia kolorowych mozaik. Wewnętrzne ściany
walizki pełnią funkcję tablic, na których układa się
drewniane magnetyczne klocki/kolorowe figury
geometryczne. Klocki układać można według własnego
zamysłu lub odwzorowywać schematy z dołączonych
kart pracy. Wymiary tablicy/walizki 30 x 30 cm, W
zestawie 42 sztuki klocków i 24 karty pracy.
Wymagania minimalne:
Pomoc matematyczna do nauki ułamków.
Zawiera 7 kwadratów podzielonych na 1/2, 1/3, 1/4,
1/6 w kilku kombinacjach i cały kwadrat. Elementy
wykonane z kolorowego tworzywa, umieszczone
w solidnym pudełku. wym. ok. 10 cm
Wymagania minimalne:
Wykonane z tworzywa tabliczki liczbowe w czterech
kolorach, co pozwala odróżnić kolejne rzędy liczb
wielocyfrowych. Tabliczki mocuje się do plastikowej
podstawy. W czasie lekcji nauczyciel może
prezentować uczniom liczby w kolorystyce zgodnej z
używanymi przez nich klockami (tabliczki można
układać w dowolnej kolejności na uchwyty).
W skład zestawu wchodzą:
 składana podstawa z tworzywa (szer. ok. 24 cm, wys.
ok. 10 cm),
 40 plastikowych kart liczbowych 0-9 w czterech
kolorach (wym. ok. 8 x 5 cm).
Wymagania minimalne:
Wykonane z drewna/sklejki. Zadaniem dziecka jest
połączenie klocków i dopasowanie do odpowiedniej
formy na podstawie. Zestawy ćwiczą koordynację
wzrokowo-ruchową,
uczą
rozpoznawania
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25.

Piramidka – gra

26.

Kaczuszki do łowienia

27.

Kołeczki – policzymy do
20

28.

Drewniany kulodrom

29.

Kostki ze znakami
matematycznymi

30.

Kostki ze znakami
geometrycznymi

31.

Gra edukacyjna Memo

32.

Zestaw dużych
magnetycznych kart –
Cykl życia

podstawowych kształtów i kolorów.
Zestaw zawiera:
 16 elem.
 wymiary podstawy ok. 21 x 21 x 3,5 cm
Wymagania minimalne:
Gra polega na ustawieniu na płytkach jak najwyższej
wieży z krążków o wylosowanych kolorach. Gra uczy
koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz
logicznego myślenia.
Zestaw zawiera:
 16 płytek z kolorowymi kółkami,
 62 elem. o śr. ok. 2,2 i wys. 1,2 cm w sześciu
kolorach,
 kolorowa kostka do gry,
 instrukcja.
Wymagania minimalne:
Zestaw zawiera:
 6 kolorowych kaczek o wym. ok. 9 x 6 x 7 cm
 2 wędki o dł. ok. 30 cm
Każda kaczka ma narysowaną inną liczbę na spodzie, po
wyłowieniu kaczek gracze sumują zdobyte punkty.
Wymagania minimalne:
Zestaw zawiera:
10 np. niebieskich i 10 np. czerwonych kołeczków
umieszczonych na drewnianej podstawie.
 wym. podstawy ok. 25 x 6 x 1 cm
 wys. kołeczków ok. 2,5 cm
Wymagania minimalne:
Zestaw klocków, które można łączyć na wiele
sposobów, w celu ułożenia toru, aby kuleczki mogły
toczyć się bez przeszkód.
Zestaw zawiera:
 6 kulek o śr. ok. 1,6 cm
 54 klocki o wym. ok. od 4 x 4 cm do 4 x 12 cm
Wymagania minimalne:
2 kostki wykonane z kolorowej pianki. o długości boku
ok. 5 cm. Kostki zawierają znaki matematyczne m.in.
,,+’’, ,,-‘’, ,,x’’, ,,=’’.
Wymagania minimalne:
2 kostki wykonane z kolorowej pianki. o długości boku
ok. 5 cm. Kostki Zawierają kolorowe figury
geometryczne
Wymagania minimalne:
Gra Memo zawiera 76 kartoników z obrazkami np.
zwierząt o dł. boku ok. 5,5 cm
Wymagania minimalne:
Zestaw składający się z 3 szt. dużych kart:
 1 szt. karty magnetycznej zawierającej zestaw 9
dużych, magnetycznych elementów
przedstawiających cykl życia np. żaby o wym. ok. 6 x
23 cm do 17 x 25 cm
 1 szt. karty magnetycznej zawierającej zestaw 9
dużych, magnetycznych elementów
przedstawiających cykl życia np. motyla o wym. ok.
10,5 x 23 cm do 16,5 x 23 cm
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33.

Zestaw do doświadczeń

34.

Zestaw magnetycznych
atrakcji

35.

Podwójna lupa

36.

Pojemnik teleskopowy

37.

Liczmany

 1 szt. karty magnetycznej zawierającej zestaw 12
dużych,
magnetycznych
elementów
przedstawiających cykl życia np. roślin. o wym. ok.
12,5 x 9 cm do 20 x 20 cm
Wymagania minimalne:
Zestaw do wykonywania doświadczeń z wodą, składa
się z 42 części. Dzięki niemu w prosty sposób można
wykazać, że lód pływa na wodzie, jakie są zmiany
temperatury podczas jego topnienia w wodzie oraz
ukazuje w jaki sposób zachodzą zmiany wyporności w
wodzie morskiej.
Zestaw zawiera:
 2 podstawki
 8 probówek
 5 zbiorników
 5 pipet
 5 strzykawek
 1 wąż o dł. 5 m
 3 termometry
 8 korków
 5 lejków
Wymiary ok. 15,5 x 5 x 5 cm
Wymagania minimalne:
Zestaw mający na celu wyjaśnienie działania magnesu,
wytwarzającego pole magnetyczne i jego rolę w
środowisku. Gra składa się z zestawu magnesów
zróżnicowanych wielkością, kolorem, kształtem oraz z
samochodzików i instrukcji. Materiał został podzielony
na kategorie według stopnia skomplikowania zadań,
różne poziomy trudności podczas pracy z dziećmi.
Zestaw zawiera:
 2 magiczne różdżki
 1 linijka
 1 stojak
 2 samochód za zderzakiem
 2 postacie
 2 pudełeczka z drobinkami żelaza
 8 pierścieni z magnesem
Wymagania minimalne:
Lupa zapewnia łatwe obserwowanie żywych
organizmów. Dno lupy wyposażone w siatkę
pozwalającą określić wielkość modelu. Ruchome
wieczko zapewnia podwójne powiększenie: 2x i 4x.
Wymiary: średnica szkła ok. 45 i 30 mm.
Wymagania minimalne:
Teleskopowa wygodna lupa z podwójnym szkłem
powiększającym zapewnia swobodne obserwowanie
żyjątek. Wysokość pojemniczka można łatwo zmieniać,
powiększenie 2x i 4x.
Wymiary: średnica szkła ok. 45 i 30 mm, wys. ok. 8 cm.
Wymagania minimalne:
Pakiet 72 sztuk kolorowych liczmanów z tworzywa
sztucznego w formie 6 różnych np. owadów o wielkości
ok. 5 cm każdy.
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38.

Pomoce uczniowskie do
określania kierunku
wiatru

39.

Stacja pogody
modułowa wbijana

40.

Lustra płaskie
bezpieczne

41.

Wibrator logopedyczny

42.

Gra planszowa Ślimak
czterolistna koniczynka

43.

Gra logopedyczna
Sakiewka skarbów

Wymagania minimalne:
Kolorowy przyrząd łopatkowy z zaznaczonymi
symbolami kierunków stron świata. Wykonany z
tworzywa sztucznego. Może być trzymany w ręku lub
umocowany na stałe. Wymiary ok.: 32 x 22 cm.
Wymagania minimalne:
Przyrząd składa się z:
 Anemometru, którego budowa pozwala na
bezpośredni odczyt wartości prędkości wiatru bez
konieczności liczenia obrotów. Odczyt prędkości
wiatru w kilometrach i milach.
 Wiatrowskazu, pokazującego kierunek wiatru
 Termometru, pokazującego temperaturę w °C i °F.
 Deszczomierza z pojemnikiem do pomiaru opadów
deszczu i śniegu.
Całość zamontowana na tyczce do wbijania w ziemię.
Sześciany można używać również osobno i układać
dowolnie.
Wymiary pojedynczego sześcianu ok.: 7 cm x 7 cm x 7
cm. Wysokość tyczki ok. 33 cm.
Wymagania minimalne:
2 szt. bezpiecznych (bez szkła) luster, każde o
wymiarach ok. 10x15 cm do ćwiczeń z zakresu symetrii.
Wymagania minimalne:
Zestaw zawiera:
 Wibrator logopedyczny
 Dwie końcówki masujące ( Łyżeczka Miękka Gładka
oraz Twarda Gładka )
 Pudełko do przechowywania zestawu
 baterie.
Wymagania minimalne:
Pomoc zawierająca 2 gry, przeznaczona do pracy i
zabawy z dziećmi z zaburzeniami mowy. Gra
logopedyczna „Ślimak” ćwiczy artykulację głosek: ś, ź, ć,
dź oraz słuchowe różnicowanie głosek
dźwięcznych/bezdźwięcznych. Do gry potrzebne są:
kostka, pionki i długopis. Gra „Czterolistna koniczynka”
służy do ćwiczeń poprawnej artykulacji głosek: sz, ż, cz,
dż oraz ich słuchowego różnicowania.
Zestaw zawiera: 72 obrazki z głoskami sz, ż, cz, dż, 16
pionków, kostkę, dwustronną plansę o wym. ok. 40 x
32,5 cm
Wymagania minimalne:
Gra „Logopedyczna sakiewka skarbów” jest zestawem
ćwiczeń logopedycznych przeznaczonych dla dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Gra zawiera następujące grupy ćwiczeń:
 ćwiczenia słuchowe i dźwiękonaśladowcze;
 ćwiczenia warg, języka (też pionizacji, połykania i
wędzidełka podjęzykowego), żuchwy (wszystkie),
policzków, podniebienia miękkiego i pierścienia
zwierającego gardło;
 ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i emisyjne;
 ćwiczenia głosek dentalizowanych (syczących,
szumiących, ciszących);
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44.

Test do badania słuchu
fonemowego

L.p.

Nazwa produktu

1.

Historyjki obrazkowe

2.

Historyjki obrazkowe

3.

Loteryjki sylabowoobrazkowe

 ćwiczenia głosek (p, b, m, f, w, t, d, n, l, r,
zmiękczonych, k, g, h, samogłosek);
Gra składa się z:
 108 żetonów,
 sakiewki,
 instrukcji.
Wymagania minimalne:
Standaryzowany test do badania słuchu fonemowego.
Test składa się z 3 części zawierający:
 materiał obrazkowy, który zawiera 62 kolorowe
ilustracje, drukowane na kartonie o wymiarach ok.
11x11 cm dwustronnie laminowanym;
 podręcznik zawierający podstawy teoretyczne
niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia testu
oraz procedury standaryzacji. W podręczniku opisano
również instrukcję przeprowadzenia testu a także
analizę uzyskanych wyników. Dodatkowo w
opracowaniu umieszczone zostały przykłady, w jaki
sposób wypełniać karty badania. 40 stron format B5;
 Karty badania słuchu fonemowego - są to poręczne
formularze do wprowadzania wyników badania.

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 5.3
Wymagania minimalne:
Historyjki obrazkowe do ćwiczeń językowych, nauki
porządkowania zdarzeń i tworzenia dowolnych
opowieści, rozwijają kreatywność. Tematyka historyjek
obejmuje zdarzenia dnia codziennego. Dołączone karty
ze znakami zapytania, pozwalają na przerwanie
historyjki w dowolnym momencie i komponowanie
brakujących zdarzeń lub zakończeń według własnej
fantazji.
Zestaw zawiera:
 2 sztuki historyjki zawierające 25 serii po 5-7 kart
każda, 5 kart ze znakami zapytania, łącznie 143 karty
o wym.ok. 10 x 9,5 cm,
 2 sztuki historyjki zawierające 24 serie po 5-9 kart
każda oraz 5 kart ze znakami zapytania, łącznie 145
kart o wym.ok. 10 x 9,5 cm
 2 sztuki historyjki zawierające 40 serii po 4 obrazki w
każdej, łącznie 160 kart o wym. ok. 9,5 x 9,5 cm
Wymagania minimalne:
Pomoc ukazuje cykl np. życia rodzinnego.
Zestaw powinien zawierać 55 kart o wym. 9,8 x 14,1
cm.
Wymagania minimalne:
Publikacja zawiera dwie serie loteryjek sylabowych. W
pierwszej znajdują się 72 loteryjki jednoobrazkowe
dwusylabowe o sylabach dwuliterowych otwartych. W
drugiej – 11 loteryjek dziewięcioobrazkowych o dwóch
różnych sylabach. Każda loteryjka składa się z obrazka i
pustych okienek, które są uzupełniane przez dziecko
wyciętymi kartonikami. Zawiera 29 kart. Format A4
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Autor: Zofia Handzel

4.

Ćwiczenia korekcyjnokompensacyjne Karmik

5.

Gra edukacyjna
Paluszek

6.

Suwaki terapeutyczne

Wymagania minimalne:
Książka zawiera ćwiczenia służące doskonaleniu
umiejętności czytania i pisania, rozwijaniu percepcji
wzrokowej i słuchowej, kształceniu orientacji
przestrzennej, usprawnianiu motoryki małej i
trenowaniu pamięci.
Autor: Małgorzata Barańska
Wymagania minimalne:
Paluszek to gra ukierunkowana na kształcenie i rozwój
zdolności manualnych (palce obu rąk) oraz rozwój
zmysłów, stymulację i koordynację pracy obu półkul
mózgowych, koordynację wzrokowo-ruchową.
Wymiary ok.: 15,5 x 15,5 x 5,3cm, W skład gry wchodzi:
czarne pudełko, dwuczęściowa podstawa z plastiku
z 37 otworami, pokrywa montowana z podstawą na
zatrzaski do wielokrotnego otwierania i zamykania, 24
plastikowe kulki w 4 kolorach
Wymagania minimalne:
Zestaw składający się z:
 2 szt. - SUWAKI TERAPEUTYCZNE – TARCZE
Tarcza
została
oparta
na
kole
sylabowym/zegarowym). Na jego obwodzie
znajdują się sylaby początkowe i końcowe,
natomiast w środku sylaba powtarzająca się we
wszystkich wyrazach. Po przeczytaniu sylab i
połączeniu ich w wyraz (pomocne tu są: punktacja,
strzałki oraz kolor tła) dziecko wpisuje je do arkusza
zwanego wynikami strzelania do tarczy.
W zestawie znajduje się 30 tarcz oraz pomoce
ułatwiające łączenie odpowiednich sylab w wyrazy:
strzała oraz tarcza z okienkiem.
 2 szt. - SUWAKI TERAPEUTYCZNE – POCIĄGI
Suwak „pociąg” składa się z dwóch części: pociągu,
w którego wagonie znajdują się dwa okna (jedno
ma wpisaną stałą cząstkę, w drugim ukazuje się
pozostała część wyrazu), oraz ruchomego paska,
który wsuwa się w okno pociągu i przesuwa tak,
aby ukazywał poszczególne cząstki wyrazów. Po
połączeniu liter w wyrazy, dziecko wpisuje je do
specjalnego arkusza. W zestawie znajdują się 24
pociągi.
 2 szt. - SUWAKI TERAPEUTYCZNE – WINDY
Składa się z dwóch części: drzwi windy, na których
znajdują się sylaby stałe, oraz paska z
ponumerowanymi sylabami ukazującymi się przy
przesuwaniu w okienku windy. W zestawie znajdują
się 24 windy: 16 dwusylabowych (z ruchomą sylabą
nagłosową lub wygłosową) oraz 8 trzysylabowych
(z ruchomą sylabą śródgłosową). Po dopasowaniu
pasków do wind, przeczytaniu sylab i połączeniu ich
w wyraz dziecko wpisuje je do arkusza, który ma
kształt budynku.
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7.

Dyktanda

 2 szt. SUWAKI TERAPEUTYCZNE GĄSIENICE 40
suwaków z powtarzającą się sylabą początkową
(nagłosową) i 40 suwaków z powtarzającą się
sylabą końcową (wygłosową). Na głowie gąsienicy
została zapisana sylaba powtarzająca się i od tego,
czy jest to sylaba w wygłosie czy nagłosie, zależy, w
którą stronę skierowany jest owad − w prawo czy w
lewo.
Wymagania minimalne:
Zestaw książek składający się z:
 2 szt. DYKTANDA GRAFICZNE - w książce znajduje
się 40 rysunków, które uszeregowane zostały
według stopnia trudności. Rysunki te powstają po
połączeniu linią prostą punktów w polach
oznaczonych literami i cyframi (np. A1, D4). Mogą
one stanowić podstawę do dalszych ćwiczeń, np.
kolorowania, dorysowywania elementów,
opowiadania.
 2 szt. DYKTANDA SYMETRYCZNE - w książce
znajduje się 50 dyktand. Zostały one
uporządkowane od najprostszych do coraz bardziej
skomplikowanych. Zadanie należy rozpocząć od
odszukania wskazanej osi symetrii (pionowej,
poziomej lub skośnej). Potem trzeba zaznaczyć na
siatce odcinki, ich lustrzane odbicia i zapisać
współrzędne punktów. W ten sposób powstają
różne rysunki, np. koperta, grzybek, choinka,
domek, zamek. Poprawność wykonania zadania
można sprawdzić na końcu książki.
 2 szt. POCZTÓWKOWE I INNE DYKTANDA
GRAFICZNE pełnią funkcję terapeutyczną, mogą być
również formą relaksu,czy też być wykorzystywane
podczas różnych lekcji w szkole.
 2 szt. WZORY DYKTAND GRAFICZNYCH – Ćwiczenia
nie tylko dla dyslektyków. Praca z dyktandami
polega na łączeniu linią prostą kropek w polach
oznaczonych literami i cyframi (np. A1, C5, F8).
Powstałe w ten sposób rysunki mogą stanowić
podstawę do dalszych ćwiczeń, np. kolorowania,
dorysowywania elementów, opowiadania.
Dyktanda mają różny stopień trudności. W książce
znajdują się również szablony do samodzielnego
opracowania przez uczniów lub nauczycieli.
 2 szt. KOLOROWE DYKTANDA GRAFICZNE
Kolorowe dyktanda graficzne to zbiór 60 zadań
rysunkowych. Praca z dyktandami polega na
łączeniu na siatce współrzędnych wskazanych
punktów, z których powstaje określona figura
geometryczna. Następnie należy wypełnić obszar
figury podanym w instrukcji kolorem. Po
pokolorowaniu wszystkich figur powstaje rysunek,
który można sprawdzić w rozwiązaniach
znajdujących się na końcu książki.
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8.

L.p.

Łamigłówki logiczne
Ułożę, gdy pomyślę

Nazwa produktu

1.

Hula – hoop na kostkę

2.

Letnie narty

3.

Miękkie tęczowe wyspy

4.

Platforma z labiryntem

5.

Sensoryczna piłka
fasolka

Wymagania minimalne:
Zestaw w teczce zawiera dwadzieścia kart i plastykową
planszę podzieloną na cztery kieszonki. Na każdej
karcie zamieszczono cztery czteroelementowe
układanki, które przed użyciem należy pociąć tak, żeby
każda część była osobno. Układanki mają trzy stopnie
trudności: łatwe, trudniejsze i najtrudniejsze. Kolejne
obrazki wchodzące w skład układanek zostały
uporządkowane według zasad logicznych, na przykład:
coraz więcej, coraz mniej, coraz większe, coraz
mniejsze, coraz bliżej, coraz dalej.
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Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 5.4
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Wymagania minimalne:
Obręcz, do której została umocowana piłka na lince.
 obręcz o śr. ok. 16 cm,
 piłeczka o śr. ok. 7,2 cm,
 linka o dł. ok. 55 cm,
Zestaw zawiera 6 szt.
Wymagania minimalne:
Kolorowe narty do ćwiczeń dla jednej lub kilku osób.
Specjalne mocowania umożliwiają łączenie nart ze
sobą. Każda narta wyposażona w sznurek z rączką i
zaczepy do butów, które można regulować.
 wym. ok. 39,5 x 12,5 x 2,5 cm
Wymagania minimalne:
6 kolorowych wysp z miękkiego tworzywa w 3
rozmiarach i fakturach, które można nakładać na siebie
(maks. wys. ok. 29 cm). Obrzeża pokryte
antypoślizgową gumą. Zestaw powinien zawierać:
 2 małe wyspy (wys. ok. od 6,6 do 8,7 cm, szer. do
27,8 cm),
 2 średnie wyspy (wys. ok. od 10,6 do 14,4 cm, szer.
do 35,5 cm),
 2 duże wyspy (wys. od 10,2 do 13,0 cm, szer. do 40,1
cm).
Maksymalne obciążenie ok. 80 kg.
Wymagania minimalne:
Platforma wykonana z dobrej jakości tworzywa
sztucznego. Platforma nadaje się zarówno do zabaw w
pomieszczeniach, jak i na wolnym powietrzu. Na osi w
środkowej części platformy są umieszczone dwie
gumowe kulki, które podczas ćwiczeń należy utrzymać
w ruchu.
Parametry:
 wym. ok. 51,5 x 20 x 7,5 cm,
 śr. kulek ok. 2 cm,
 maksymalne obciążenie ok. 120 kg.
Wymagania minimalne:
Bardzo przydatna podczas prowadzenia terapii
integracji sensorycznej. Kolorowa piłka z wypustkami w
kształcie fasolki o śr. ok. 50 cm, dł. ok. 90 cm.

6.

L.p.
1.

Materac płaski

Nazwa produktu
Gra edukacyjna
Memory

Wymagania minimalne:
Materace z pianki pokryte bawełną i trwałą tkaniną
PCV łatwą do utrzymania w czystości o wym. 150 x 60 x
8 cm.
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Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 5.5
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Wymagania minimalne:
Gra polega na dobieraniu w pary dwóch pasujących do
siebie obrazków na zasadzie popularnej gry memory.
Na plakietkach zamieszczone są minki wyrażające różne
stany uczuciowe.
Zestaw gry zawiera:
48 plakietek o wymiarach ok. 75 x 75mm

2.

Układanka edukacyjna
Buziaki śmieszaki

3.

Karty dobre i złe
zachowania w grupie

4.

Układanka Gra twarzy

5.

Gra edukacyjna Dźwięki
pełne emocji - loteryjka
z płytą

6.

Gra zręcznościowa
Jak mysz pod miotłą

7.

Układanka Ekspresje

Wymagania minimalne:
Układanka składająca się z 18 buziek wyrażających
różne stany uczuciowe podzielonych na 3 części każda.
Wymagania minimalne:
Na zasadzie przeciwieństw karty ukazują dobre i złe
zachowanie się wobec innych w grupie.
Zestaw zawiera:
 34 karty ( ok. 9x9cm) o grubości ok. 2.5 mm
 instrukcja
Wymagania minimalne:
Zawartość zestawu:
 30 elementów o wymiarach ok. 4 x 8 cm z
kolorowymi rysunkami wyrażającymi różne emocje
mimiką oraz gestami.
 Drewniana skrzynka o wymiarach ok. 17,5 x 10,5 x
5,5 cm z wysuwanym wieczkiem.
 instrukcja w języku polskim z propozycjami zabaw.
Wymagania minimalne:
Gra uczy rozpoznawania dźwięków podstawowych
emocji. Materiał dźwiękowy na płycie zawiera nagrania
dzieci wyrażających różne emocje.
Zawartość zestawu:
 12 fotografii osób
 12 plansz do gry
 60 żetonów z tworzywa
 płyta CD z nagraniem
 instrukcja
Wymagania minimalne:
Zestaw gry zawiera:
 4 elementy serowego pałacu,
 2 dzwonki alarmowe,
 2 kolorowe kostki,
 16 drewnianych pałeczek,
 instrukcję do gry.
Wymagania minimalne:
Gra rozwijająca u dzieci umiejętność rozpoznawania i
wyrażania emocji (m.in. radości, smutku, strachu, złości
itp.).
Zestaw zawiera:
 18 elementów (6 tabliczek przedstawiających włosy,

8.

Zestaw z muliną i ramką

9.

Foremki do odlewu
gipsowego i gips

10.

Klej czarodziejski 500 g

11.

Pistolet do kleju

12.

Sztyfty do pistoletu do
kleju

13.

Farba tempera

14.

Zestaw farb
witrażowych

15.

Zestaw pędzli

16.

Zestaw papierów
rysunkowych

17.

Fartuszek zapinany

6 - oczy, 6 - usta), z których da się ułożyć 6 twarzy,
wyrażających konkretne emocje.
 3 drewniane kostki z rysunkami części twarzy
(zgodne z obrazkami na tabliczkach),
 drewniane opakowanie.
Wymagania minimalne:
Zestaw do haftu zawiera: kanwę (100% bawełna 8ct),
mulinę, igłę, kolorowy wzór graficzny oraz ramkę.
Wymagania minimalne:
Zestaw zawiera:
 Proszek ceramiczny do mieszania z wodą 1:1 1000g,.
do wykonywania odlewów, reliefów i figurek. Jest
łatwy w malowaniu i bezwonny.
 5 sztuk foremek do odlewu gipsowego (kształt np.
zwierząt lub roślin).
Wymagania minimalne:
Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i nietoksyczny.
Klei większość porowatych powierzchni takich jak:
papier i tkaniny, a także drewno i ceramikę.
Waga: 500 g
Wymagania minimalne:
Praktyczny i wygodny w użyciu, do klejenia na gorąco.
Do sztyftów kleju o średnicy 11 mm.
Wymagania minimalne:
Sztyfty do pistoletu do klejenia na gorąco.
W zestawie:
 10 szt. sztyftów
 o średnicy 11 mm
 o długości 25 cm
Wymagania minimalne:
Komplet farb temperowych na bazie wody
zawierających tuby o pojemności 1000 ml., pudełko
kartonowe. Farby doskonałe do pracy w przedszkolu i
szkole, łatwo rozprowadzają się i dobrze kryją.
Zestaw zawiera 15 różnych kolorów.
Wymagania minimalne:
7 szt. różnych kolorów farb witrażowych o pojemności
80 ml
Wymagania minimalne:
Różne rodzaje pędzli z naturalnego włosia o wielu
rozmiarach.
W zestawie:
 10 szt. pędzli płaskich
 15 szt. pędzli okrągłych
Wymagania minimalne:
W zestawie:
 papier rysunkowy biały A4 - 500 szt., 80 g/m2
 papier rysunkowy kolorowy A4 - 800 szt., 80 g/m2
 papier rysunkowy kolorowy A3 - 160 szt., 80 g/m2
 papier rysunkowy biały A3 - 500 szt., 80 g/m2
Wymagania minimalne:
Zabezpiecza przed zabrudzeniem podczas malowania.
Fartuszek malarski dla dzieci w wieku 7-8 lat. Ma dwie
wygodne kieszenie. Zapinany jest na rzepy po bokach -

zestaw

15

sztuka

15

sztuka

4

sztuka

2

sztuka

15

zestaw

1

zestaw

3

zestaw

2

zestaw

2

sztuka

15



18.

Zestaw materiałów
multimedialnych
Dysleksja

nie krępuje ruchów. Posiada ściągacze na mankietach doskonale
osłania
ubranie
podczas
działań
plastycznych.
O wymiarach:
 długość rękawa ok. 35 cm
 szerokość w pasie ok. 44 cm
 wysokość ok. 57 cm.
Wymagania minimalne:
Zestaw materiałów multimedialnych wspomagających
umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje
percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i
świadomość ortograficzną, przeznaczonych dla dzieci w
młodszym wieku szkolnym.
Zestaw zawiera kompleksowy materiał pozwalający na
prowadzenie terapii zgodnej z promowanym w
literaturze wzorcem planowania i programowania
pracy korekcyjno-kompensacyjnej,
Zestaw zawiera ok. 1000 ćwiczeń, 400 kart pracy do
wydruku oraz 60 filmów przedstawiających ćwiczenia
ruchowe, a także moduły wspomagające ocenę
przyczyn i skalę trudności szkolnych.
Aplikacja umożliwiająca m.in. przeprowadzenie
diagnozy pedagogicznej i zapis jej wyników, śledzenie
postępów oraz tworzenie i zarządzanie bazą
uczestników zajęć.
Zestaw umożliwia nauczycielom kreowanie autorskich
scenariuszy zajęć.
W skład zestaw wychodzi tablet oraz karta MicroSD z
2000 dodatkowych plików do wykorzystania z
tabletem.
Program współpracuje również z tablicą interaktywną i
komputerem z panelem dotykowym.
Wymagania techniczne:
 System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10
wersje 32bit i 64 bit.
 Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla
systemu 64-bit).
 Procesor: 2,8 gigaherca (GHz).
 Karta graficzna pracująca z rozdzielczością
1024x768.
 Karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub
słuchawki,
 Mikrofon i interfejs foniczny dołączone do zestawu
 Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe
Flash Player.
 Port USB 2.0 (program dostarczany jest na nośniku
pendrive).
Zestaw składa się z 4 części:
 Modułu diagnostycznego dla dzieci z grupy ryzyka
dysleksji,
 Modułu terapeutycznego dla dzieci w wieku 6-8 lat,
 Modułu diagnostycznego dla dzieci w wieku 8 lat,
 Modułu terapeutycznego dla dzieci w wieku 8-10 lat.
ilość stanowisk: 1
licencja: bezterminowa
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19.

Abak do sortowania

20.

Plansze obrazkowe
rytmy

21.

Duża plansza do zabawy
w plenerze

22.

Geoform walizka figur
matematycznych

23.

Układanka Łańcuszek

24.

Puzzle drewniane Mapa
Europy

25.

Zabawka edukacyjna
Ławica rybek

26.

Gra edukacyjna
Dotykowa loteryjka

Wymagania minimalne:
Pomoc służy do wprowadzenia podstawowych pojęć
sortowania i przeliczania poprzez manipulację.
Zawartość zestawu:
 2 podstawy z 5 trzpieniami o wym. ok. 26 x 8 x 12
cm,
 100 elem. o śr. ok. 4 cm.
Wymagania minimalne:
Dzieci dobierają odpowiednie elementy, aby ułożyć 2lub 3-elementowy wzór wskazany na początku planszy.
Zestaw zawiera:
 24 karty zawierające 72 zadania z prostymi
algorytmami o wym. ok. 33 x 11,5 cm
 320 kartoników o wym. ok. 3,2 x 3,2 cm
Duża plansza z kolorowymi aranżacjami. Plansza
wykonana jest z solidnej tkaniny, nadającej się do
prania w pralce automatycznej. Dołączone do zestawu
stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy
pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na
zewnątrz - np. na trawie. Plansza posiada
antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną
zabawę w pomieszczeniach. Do planszy dołączone są:
instrukcja, 4 szpilki oraz torba do przechowywania.
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Wymagania minimalne:
Drewniana rozkładana walizka z uchwytami do
tworzenia kolorowych mozaik. Wewnętrzne ściany
walizki pełną funkcję tablic, na których układa się
drewniane magnetyczne klocki/kolorowe figury
geometryczne. Klocki układać można według własnego
zamysłu lub odwzorowywać schematy z dołączonych
kart pracy. Wymiary tablicy/walizki 30 x 30 cm, W
zestawie 42 sztuki klocków i 24 karty pracy.
Wymagania minimalne:
Układanka zapakowana w drewniane pudełko.
Zawiera 76 elementów ze sklejki w kształcie plastrów
miodu o wym. ok. 8 cm.
Na każdym elemencie znajdują się linie, które łączy się
z liniami znajdującymi się na pozostałych elementach.
Wymagania minimalne:
Drewniane puzzle Mapa Europy.
Poszczególne kolorowe elementy puzzli przedstawiają
państwa w Europie. Wymiary: ok. 57,5 x 44,5 cm
Wymagania minimalne:
Rybki wykonane z miękkiej pianki EVA, z wypustkami
pobudzającymi zmysły. Dzięki umieszczonym w rybkach
magnesom można łowić je za pomocą wędki. Delikatne
naciśnięcie na rybkę powoduje ponadto otwarcie
pyszczka – sprawia to, że wewnątrz rybki można
umieszczać
różne
przedmioty.
Wymiary: długość ok. 15cm, szerokość ok. 9cm,
wysokość ok. 5cm. W zestawie 5 rybek wraz z wędką.
Wymagania minimalne:
Drewniane elementy do rozpoznawania poprzez dotyk.
Każdy kształt wylosowany z woreczka należy
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27.

Klepsydra z olejkiem

28.

Ramka do tkania

29.

Zestaw szczypiec

30.

Pudełko do segregacji

31.

Stojak na narzędzia i
nożyczki

32.

Igły hafciarskie tępe

33.

Zestaw bawełnianych
kordonków

34.

Glina szamotowa

35.

Gra edukacyjna
Gimnastyka buzi

dopasować do właściwego szablonu. Gra stymuluje
zmysł dotyku, pobudza wyobraźnię.
 wym. kartonowych szablonów ok. 8 x 8 cm,
 24 elem. o wym. ok. 4,5 x 6,5 x 0,9 cm,
 woreczek.
Wymagania minimalne:
Po odwróceniu klepsydry zawarta w niej oleista
substancja spływa do dolnej części. Wymiary 5 x 7 cm.
Wymagania minimalne:
Małe krosno wykonane z wysokiej jakości drewna.
Zestaw składa się z ramki, przekładki oraz 3 kolorowych
włóczek. O wym. ok 22 x 17 cm.
Wymagania minimalne:
Szczypce w kształcie np. krokodyli usprawnią podczas
zabawy mięśnie dłoni. Zestaw składający się z 12
szt. szczypiec o różnych kolorach i dł. ok. 11 cm.
Wymagania minimalne:
Plastikowe pudełko do przechowywania. Pojemnik
został wykonany z najwyższej jakości plastiku jest
twardy i jednocześnie elastyczny i przyjemny w dotyku.
Plastik miękki, niepękający.
Parametry:
 Wysokość ok. 4,5 cm
 Szerokość ok. 30 cm
 Głębokość ok. 10 cm
 8 przegródek
Wymagania minimalne:
Podstawka
z
tworzywa
do
bezpiecznego
przechowywania 20 szt. nożyczek.
O wym. ok. 27 x 18,3 x 7,5 cm
Wymagania minimalne:
Igły hafciarskie - tępe. Bez ryzyka ukłucia. Wielkość ok.:
1,6 x 55 mm. 6 sztuk
Wymagania minimalne:
Zestaw bawełnianych kordonków w różnych kolorach
np. biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy,
fioletowy, turkusowy, niebieski, jasnozielony, zielony,
brązowy i czarny) • 24 szt. o masie ok. 20 g każdy
Wymagania minimalne:
Glina szamotowa jest gotową do użycia plastyczną
masą. Może być użyta do ręcznego formowania
wszelkiego
rodzaju
rzeźb.
Nie
posiadająca
zanieczyszczeń. Plastyczność: bardzo plastyczna;
postać: przerobiona, gotowa do lepienia; barwa przed
wypałem: szara; barwa po wypale: piaskowa; zakres
temperatur stosowania: 900-1300oC; skurczliwość po
wypaleniu: ok. 12%; waga 1 kg
Wymagania minimalne:
Gra pomaga w ćwiczeniu motoryki i kinestezji
narządów artykulacyjnych. Rysunki przedstawiają różne
ćwiczenia - wewnątrz jamy ustnej, na zewnątrz oraz
ćwiczenia mięśnia okrężnego warg.
Zestaw powinien zawierać:
 28 rysunków o wym. ok. 9 x 9 cm podzielonych na 4
serie zaznaczone kolorem
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36.

Gra logopedyczna z
głoską „r”

37.

Program multimedialny
3 częściowy do
logopedii

Wymagania minimalne:
Zestaw ośmiu gier planszowych wraz z zestawem
pionków i kostką do gry. Przygotowany zestaw gier
służy utrwaleniu prawidłowej wymowy głoski.
Tematyka gier została dobrana do najczęstszych
zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym. Zestaw obejmuje: W świecie
dinozaurów (przygotowanie do wymowy głoski R),
Biedroneczko leć do nieba (utrwalenie zbitek
spółgłoskowych TR, DR), Tropem dzikich zwierząt
(utrwalenie zbitek spółgłoskowych PR, BR), Tygryskowa
gra (utrwalenie zbitek spółgłoskowych KR, GR), Ptasie
trele (utrwalenie zbitek spółgłoskowych FR, WR), W
zaczarowanym królestwie czarodzieja Ryszarda
(utrwalenie głoski R w nagłosie), Wesołe miasteczko
(utrwalenie głoski R w nagłosie i śródgłosie), W galerii
handlowej (utrwalenie głoski R w nagłosie, śródgłosie i
wygłosie).
Wymagania minimalne:
Zestaw składający się z 3 programów multimedialnych
do terapii logopedycznej. Zawierają zabawy i służą do
ćwiczenia zaburzanych przez dzieci głosek (dyslalia),
wymowy bezdźwięcznej oraz kształtowania słuchu
fonemowego. Ćwiczenia są o różnym stopniu trudności
Zestaw zawiera:
1. Logopedyczne zabawy - sz, ż, cz, dż – 1 sztuka
2. Logopedyczne zabawy - s, z, c, dz – 1 sztuka
3. Logopedyczne zabawy - j, l, r – 1 sztuka
Programy umożliwiają rejestrację i odtwarzanie
postępów dziecka.
Wymagania systemowe:
- Windows 98 lub nowszy
- procesor Pentium, 233 MHz
- RAM 128 MB - Win 98, 256 MB - Win XP
- 250 MB wolnego miejsca na dysku twardym
- CD-ROM
- grafika 800 x 600, Hi-color
- karta dźwiękowa zgodna z MS Windows
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