
 

Projekt „Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” 
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

FZP.ZP.271.7.2013 

                                           Załącznik nr.4 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość 

– projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych  POKL nr 09.01.02-30-109/11. 

2. Przedmiotem zamówienia są materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych – 

zajęć wyrównawczych i zajęć rozwijających zainteresowania dla dzieci uzdolnionych oraz 

zajęć w  Programie osobistej asysty dla dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu 

„Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” w 6 szkołach na 

terenie Gminy Kawęczyn: 

a) W Szkole Podstawowej w  Kawęczynie 
 

b) W Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich 

c) W Szkole Podstawowej w Tokarach Pierwszych 

d) W Szkole Podstawowej w Skarżynie 

e) W Gimnazjum w Kawęczynie 

f) W Gimnazjum w Kowalach Pańskich 

Rodzaj i liczbę materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w każdej z   w/w 

szkół przedstawia Załącznik nr 4 – I 

3. Przedmiotem zamówienia są także materiały biurowe związane z obsługą administracyjną 

projektu. Rodzaj i liczbę materiałów  biurowych związanych z obsługą administracyjną projektu 

przedstawia Załącznik nr 4 – I 

UWAGI: 

 

Tusz do drukarki -zamawiający zastrzega sobie oryginalny produkt. 

Załącznik nr 4 - I 
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1. Szkoła Podstawowa w  Kawęczynie 

     TABELA NR  1. 

PROGRAM WYRÓWNAWCZY 

 

Lp. Materiał dydaktyczny - rodzaj 

produktu 
ILOŚĆ Opis danego produktu 

(przeznaczenie, wygląd, itp. cechy charakterystyczne, 

Lp. NAZWA ILOŚĆ OPIS 

1.  Matematyka - tabliczka 

mnożenia - 

 

 

1 szt. program interaktywny do tworzenia wizualnych przykładów 

interaktywnych lekcji matematyki w szkole podstawowej. 

3 stopnie trudności 

2.  Język angielski. Program 

interaktywny 

1 szt. Kurs składający się z trzech płyt CD-ROM, odpowiadających 

trzem poziomom znajomości języka (początkujący, średniozaa-

wansowany, zaawansowany).np. EuroPlus+ Flying Colours 

3.  Ćwiczenia wyrównawcze 

do z matematyki klasa IV 

 

 

 

6 szt. dla uczniów, którzy mają trudności w nauce matematyki i 

chcą uzupełnić braki dotyczące biegłości rachunkowej. Zadania 

w obrębie tematów zostały uszeregowane zgodnie z zasadą stop-

niowania trudności. Na każdym stopniu trudności jest 12 zadań. 
W końcowej części zeszytu znajdują się odpowiedzi do wszyst-

kich zadań. Komplet dla ucznia na rok nauki w klasie czwartej: 

podręcznik z CD – ROM - em,, zeszyty ćwiczeń (część 1. i 2.) 

ćwiczenia wyrównawcze, zbiór zadań. 

4.  Ćwiczenia wyrównawcze 

do z matematyki klasa V 

 

 

 

6 szt. Dla uczniów, którzy mają trudności w nauce matematyki i 

chcą uzupełnić braki dotyczące biegłości rachunkowej. Zadania 

w obrębie tematów zostały uszeregowane zgodnie z zasadą stop-

niowania trudności. Na każdym stopniu trudności jest 12 zadań. 
W końcowej części zeszytu znajdują się odpowiedzi do wszyst-

kich zadań. Komplet dla ucznia na rok nauki w klasie czwartej: 

podręcznik z CD – ROM - em,, zeszyty ćwiczeń (część 1. i 2.) 

ćwiczenia wyrównawcze, zbiór zadań. 

5.  Ćwiczenia wyrównawcze 

do z matematyki klasa VI 

 

 

 

6 szt. Dla uczniów, którzy mają trudności w nauce matematyki i 

chcą uzupełnić braki dotyczące biegłości rachunkowej. Zadania 

w obrębie tematów zostały uszeregowane zgodnie z zasadą stop-

niowania trudności. Na każdym stopniu trudności jest 12 zadań. 
W końcowej części zeszytu znajdują się odpowiedzi do wszyst-

kich zadań. Komplet dla ucznia na rok nauki w klasie czwartej: 

podręcznik z CD – ROM - em,, zeszyty ćwiczeń (część 1. i 2.) 

ćwiczenia wyrównawcze, zbiór zadań. 

6.  Ortograffiti-Od-dysgrafii-

do-kaligrafii- 
10 szt. Zeszyt-cwiczen-dla-uczniow-klas-4-6-czesc 1i 2 .Marta 

Bogdanowicz , Małgorzata Rożyńska .Operon . 

7.  Wygraj z dysleksją. 10 szt. Zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania. Autor: 
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Zofia Pomirska 

8.  Wygraj z dysortografią.. 10 szt. Zbiór ćwiczeń.    Autor: Zofia Pomirska 

9.  Język Polski - Zestaw 

foliogramów + program 

CD 

 

1 szt. Jest to gotowy zestaw dydaktyczny zawierający: 

60 kolorowych foliogramów z ilustracjami; program 

komputerowy na płycie CD  (zawiera 60 kolorowych obrazów i 

60 ilustrowanych kart pracy z ćwiczeniami, łącznie 200 – 300 

ćwiczeń w zależności od przedmiotu); całość w sztywnej teczce z 

rączką; Materiał ilustracji oraz ćwiczeń opracowany został  w 

oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół. 

Obejmuje on cały zakres szkoły podstawowej dla klas IV-VI. 

10.  Mapa DUO Fact about 

Great Britain 
 

 

1 szt. format 120x160 ; dwustronna; plansza foliowana, oprawa - 

drewniane półwałk 

11.  Globus biały do zapisu 30 

cm - kontury i nazwy an-

gielskie 

 

2szt. Biały globus pozwala na wielokrotny zapis mazakiem suchoście-

ralnym. Nanoszenie nazw geograficznych, państw lub rysowanie 

siatki geograficznej przygotowują uczniów do właściwego korzy-

stania z globusów właściwych i map. 

Zawartość: 

biały globus z konturami państw(angielskie nazwy) 

średnica 30 cm, wysokość 42 cm 

7 mazaków suchościeralnych w 7 kolorach 

12.  Między nami graczami dla 

szkoły podstawowej: 

 

Po 4 szt. z 

każdego 

tytułu 

Akademia pana Kleksa ,Chłopcy z Placu Broni, W pustyni i w 

puszczy, Opowieści z Narnii, Tomek w krainie kangurów 

13.  Torby na laptopy   

 

 

2 szt. torba na notebooka 15,6” w klasycznym kształcie wykonana z 

poliestru 

14.  Bloczki samoprzylepne 

 

 

10 op. żółte bloczki 100-kartkowe idealne do zostawiania wiadomości, 

które powinny być widoczne można wielokrotnie przyklejać i 

odklejać nie uszkadzając powierzchni nie pozostawiają śladów 

kleju opakowanie zbiorcze: 12 bloczków 

15.  papier ksero kolor mix  15 ryz w formatach: A4 80 g/m
2 

16.  pisaki 

 

 

10 op. 10 pisaków-pędzelków  z jedną cienką końcówką (pisak) i jedną 

grubą (pędzel). Piękne kolory i znakomita jakość gwarantują 

udane rysunki. Kolory podstawowe. Wymiary 

19,2x16,5x1,5cm. 

17.  koszulki 

 

 

2 op. Koszulka A4 krystaliczna 100szt. Karton otwierane z góry 

krystaliczna, antystatyczna folia pakowane po 100 sztuk w 

kartonie w kartonie specjalne nacięcie ułatwiające dostęp do 

koszulek 

18.  koszulki 6 op. Koszulki A4 z klapką 

http://www.pomoceszkolne24.pl/product/Jezyk-Polski-Zestaw-foliogramow-program-CD/?id=4472
http://www.pomoceszkolne24.pl/product/Jezyk-Polski-Zestaw-foliogramow-program-CD/?id=4472
http://www.pomoceszkolne24.pl/product/Jezyk-Polski-Zestaw-foliogramow-program-CD/?id=4472
http://gwo.pl/bookshops/book/291/title:miedzy-nami-graczami-gry-dydaktyczne-na-motywach-akademii-pana-kleksa-i-chlopcow-z-placu-broni
http://gwo.pl/bookshops/book/293/title:miedzy-nami-graczami-gra-dydaktyczna-na-motywach-w-pustyni-i-w-puszczy
http://gwo.pl/bookshops/book/293/title:miedzy-nami-graczami-gra-dydaktyczna-na-motywach-w-pustyni-i-w-puszczy
http://gwo.pl/bookshops/book/297/title:miedzy-nami-graczami-gra-dydaktyczna-na-motywach-opowiesci-z-narnii
http://gwo.pl/bookshops/book/356/title:miedzy-nami-graczami-gra-dydaktyczna-na-motywach-tomka-w-krainie-kangurow
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- do przenoszenia, segregowania i archiwizowania dokumentów 

o formacie A4 

- wykonane z wysokiej jakości PP, w lekkich kolorach z 

perłowym połyskiem. Multiperforowane 

- pasują do każdego segregatora 

- można je schować do szerokiej teczki organizera oraz mieści 

się w standardowych pojemnikach oraz półkach na dokumenty 

- mieści do 50 kartek. 

- jednostka sprzedaży 1 opakowanie (3 szt/folia) 

19.  papier ksero biały   20 ryz  80 g/m
2
A4 

20.  Teczki 

 

 

10 szt. Teczka koperta transparent, wykonana z folii transparentnej 

zapinana na rzep. 

21.  Teczki 

 

 

10 szt Teczka lakierowana z gumką na dokumenty o formacie A4 

wykonana z mocnego, lakierowanego kartonu z mocną gumką i 

trzema zakładkami 

22.  Segregatory 

  

 

5 szt. ringowy A4 wykonany z tektury, okleina z ekologicznej 

poliolefiny dwustronna etykieta na grzbiecie mieści do 170 

kartek 2 lub 4 ringi szerokość grzbietu 35 mm 

23.  nożyczki 

 

3 szt. Nożyczki biurowe precyzyjne. Trwałe ostrze, ze stali 

nierdzewne. Uchwyt wyprofilowany dla prawo i leworęcznych 

osób. Ergonomiczny i miękki uchwyt, odporny na pęknięcia 

Spiczaste zakończenie ostrzy, co ułatwia precyzyjne cięcie 

24.  Toner do drukarki HP 

LASERJET 1022 

1 szt. Toner do drukarki HP LASERJET 1022 

25.  toner do kserokopiarki 

RICOH Aficio 1027 

2 szt. toner do kserokopiarki RICOH Aficio 1027 

 

TABELA NR  2. 

PROGRAM DLA DZIECI UZDOLNIONYCH 

 

Lp. Materiał dydaktyczny - rodzaj 

produktu 
ILOŚĆ Opis danego produktu 

(przeznaczenie, wygląd, itp. cechy charakterystyczne, 

1.  Globus 250 fizyczny 6 szt. Typ globusa: Fizyczny Średnica: 250mm Wysokość: 38cm 

Podświetlanie: NIE 

2.  Globus 250 fizyczny 

podświetlany 
6 szt. Typ globusa: Fizyczny Średnica: 250mm Wysokość: 38cm 

Podświetlanie: TAK  

3.  Atlas przyrodniczy 4-6 

dla szkoły podstawowej. 

Zawiera treści zgodne z 

nową podstawą 

programową z przyrody. 

10 szt. Atlas wyróżniają infografiki z barwnymi fotografiami, przejrzyste 

schematy oraz czytelne mapy, które pogłębiają i 

uzupełniają zagadnienia omawiane na lekcjach przyrody. Niektóre 

schematy, np. te dotyczące budowy człowieka, są w postaci kalek. Taka 

forma graficzna ułatwia analizę przedstawionych zagadnień 

4.  Mikrofon bezprzewodo-

wy do ręki. 

3 szt. Mikrofon dynamiczny- wokalny, char. nerkoidalna 

http://www.ceneo.pl/6016903
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5.  Obieg wody w 

przyrodzie-symulator 

Model do doświadczania 

obiegu wody w 

przyrodzie. 

1 szt. Zawartość: modelowana podstawa - pokrywka - chmurka - wym. 50 x 

31,5 x 13 cm - instrukcja  

 Wystarczy wlać wodę do podstawy, a kostki lodu włożyć do chmury. 

Podstawę przykrywamy i ustawiamy pod lampą, która pełni rolę 

Słońca. Parująca dzięki ciepłu woda kondensuje się w pobliżu zimnej 

chmury, skrapla się i pada na podstawę. Wywołany deszcz spływa w dół 

do zagłębień, które napełniają się niczym rzeki. Woda spływa rzekami 

do morza, z którego pierwotnie zaczęła parować. Obieg wody 

rozpocznie się od nowa. 

6.  Język angielski. Plansze 

interaktywne . Szkoła 

Podstawowa. Klasy 4-6 

1 szt. Plansze interaktywne z języka angielskiego 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 języka angielskiego w 

klasach 4 - 6 szkoły podstawowej. 

7.  Ucho - model duży 

rozkładany - 5 części 

1 szt. Model ucha wielkości: 

33 x 23 x 21cm 

5 części - rozkładany 

Zdejmowane pokrywy boczna i przednia ukazujące rozkład kości i 

chrząstek czaszkowych w okolicy ucha, budowę ucha wewnętrznego, 

układ kosteczek słuchowych: młoteczka, kowadełka i strzemiączka 

(wyjmowanych) i błony bębenkowej, rozkładany ślimak, widoczny 

przebieg trąbki Eustachiusza, a także ukrwienie narządu słuchu. 

8.  Stojak do 

przechowywania plansz 

2 szt. Możliwość przechowania kilkudziesięciu plansz 

 

9.  Zestaw plansz 1 szt. Tworzenie przekazów medialnych dla Szkoły Podstawowej 

10.  Żaba model 3 częściowy   1 szt. 3 częściowy model naturalnej wielkości, stanowi bardzo dokład-

ną ilustrację morfologii żaby 

11.  Plansze interaktywne 

fizyka 

1 szt. Plansze dla szkoły podstawowej. 

12.  Pudełka kolekcjonerskie 

na cztery płyty CD 

5 szt.  

13.  Teczki   

 

10 szt. Teczka zawieszkowa A4 

- posiada zakładkę indeksową 

- uchwyt zawieszkowy wykonany z metalu gwarantującego 

dłuższe użytkowanie produktu 

- gramatura 230g/m² 

- w komplecie plastikowy indeks oraz kartoniki opisowe 

14.  papier ksero biały 5 ryz 80 g/m
2
A4 

15.  papier ksero kolor 1 op. mix w formatach: A4 80 g/m
2 

16.  koszulki 2 op. Koszulka A4  krystaliczna 100szt. Karton otwierane z góry 

krystaliczna, antystatyczna folia idealne do pracy z 

rzutnikiem pakowane po 100 sztuk w kartonie w kartonie 

specjalne nacięcie ułatwiające dostęp do koszulek 

17.  Toner do drukarki HP 2 szt.  
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12A 

18.  Myszki bezprzewodowe 6 szt. Mysz optyczna , bezprzewodowa, radiowa, 1600 dpi, biała, 3 

przyciski 

19.  słuchawki z mikrofonem 6 szt. częstotliwość 20-20 K Hz Max moc wejściowa 60 mW, 

długość kabla 1800 mm 

mikrofon: -50 + 3 dB  częstotliwość 100 - 1000 

Hz  napięcie robocze 2,5 V -  

10 V 

20.  Toner do drukarki HP 

DESKJET  F4280 ( 

kolor) 

1 szt.  

21.  Kurs konwersacyjny 

języka angielskiego. 

6 szt. Kurs konwersacyjny to program dla osób zainteresowanych czynnym 

opanowaniem języka angielskiego. Materiał dydaktyczny podzielony 

został na część dialogową, w której przedstawione zostały najbardziej 

typowe sytuacje spotykane w codziennym życiu oraz część 

ćwiczeniowo-testową (900 ćwiczeń, testów i dyktand), w której uczący 

się ma możliwość sprawdzenia i utrwalenia nabytych wiadomości. W 

programie szczególną uwagę zwrócono na umiejętność komunikowania 

się w języku anglo- amerykańskim. Dysponując mikrofonem mamy 

możliwość nagrania własnego głosu i porównania go z oryginałem. 

Program zawiera również poradnik gramatyczny oraz słownik ponad 

1000 pojęć z oryginalną wymową słów. Wszystkie zapisane na płycie 

dialogi można wysłuchać także na typowych odtwarzaczach płyt CD. 

Kurs konwersacyjny jest doskonałym narzędziem dla osób 

wyjeżdżających za granicę. Przyda się również tym, którzy stoją przed 

perspektywą zdawania ustnych egzaminów z języka angielskiego. 

22.  Programy multimedialne 

do plastyki Pakiet: Maluch 

poznaje ekologię, Informa-

tyka, Poznaj świat techniki 

i plastyki 

1 szt. Pakiet 4 programów przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej. 

Programy wchodzące w skład pakietu: Informatyka, Poznaj 

świat techniki, Poznaj świat plastyki, Maluch poznaje eko-

logię 

 

23.  Karta pamięci 1 szt. do aparatu  fotograficznego NIKON COOLPIX L 810. 

Pojemność karty 16 GB 

24.  Pisaki 10 op. Opakowanie  24 kolory 

25.  płyty DVD i CD do 

nagrywania 

2 

opakowan

ia (20 szt) 

 

26.  Tablica korkowa 

100/200cm DK   
1 szt. Tablica wykonana z naturalnego korka. Jej wysoka jakość zapewnia 

długie i bezproblemowe użytkowanie. W praktyce sprawdza się przede 

wszystkim do takich. 

27.  Koperty brązowe 1 op koperty brązowe samoklejące NC B4 250x353mm SK 

rozszerzane RBD 250 szt./op. 

28.  Koperty białe 5 op samoklejące z paskiem C-5 (162x229) 

http://www.arante.pl/informatyka.html
http://www.arante.pl/poznaj-swiat-techniki.html
http://www.arante.pl/poznaj-swiat-techniki.html
http://www.arante.pl/poznaj-swiat-techniki.html
http://www.arante.pl/poznaj-swiat-plastyki.html
http://www.arante.pl/maluch-poznaje-ekologie.html
http://www.arante.pl/maluch-poznaje-ekologie.html
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po 10 szt. 

29.  Koperty białe 5 op samoklejące z paskiem C4 HK (229 x1324 mm) po 50 szt. 

30.  Koperty białe 3 op samoklejące C6 SK (114x162 mm) po 50 szt. 

31.  nożyczki 5 szt. Nożyczki biurowe, precyzyjne. Trwałe ostrze, ze stali 

nierdzewnej. Uchwyt wyprofilowany dla prawo i leworęcznych 

osób. Ergonomiczny i miękki uchwyt, odporny na pęknięcia 

Spiczaste zakończenie ostrzy, co ułatwia precyzyjne cięcie 

32.  Klej introligatorski 10 szt.  45 gramowy 

33.  Teczki 10 szt. Teczka A4 z gumką, szeroka, transparent Biurfol, wykonana z 

transparentnego polipropylenu, wewnątrz - 3 duże zakładki 

złamane do wewnątrz przytrzymujące dokumenty, zamykana na 

gumkę,szerokość grzbietu 2 cm 

34.  KREDKI 

AKWARELOWE 

OŁÓWKOWE   

10 op. Jedno opakowanie zawiera 48 kolorów. 

 

 

TABELA NR  3. 

PROGRAM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Lp. Materiał dydaktyczny - rodzaj 

produktu 
ILOŚĆ Opis danego produktu 

(przeznaczenie, wygląd, itp. cechy charakterystyczne, 

1.  „Porusz umysł” Program 

komputerowy wspomaga-

jący rozwój psychorucho-

wy dzieci i młodzieży. 

1 szt. Program wykorzystany w każdym przypadku ,gdy pojawiają się: 
brak koncentracji uwagi brak lub zaburzenie koordynacji  

wzrokowo-ruchowo-słuchowej słabe procesy pamięci zaburzona 

analiza i synteza wzrokowa i słuchowa powolny proces 

przetwarzania informacji nadpobudliwość psychoruchowa brak 

równowagi emocjonalnej brak sukcesów szkolnych - frustracje, 

brak motywacji do nauki 

2.  CHODZĄ SŁUCHY 1 szt. ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla uczniów klas 

IV–VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum.  Anna 

Tońska-Szyfelbein. 

3.  TRENUJ WZROK 1 szt. Ćwiczenia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, 

gimnazjalistów i licealistów z zaburzoną percepcją wzrokową 

4.  Toner do drukarki LC 

1240 lub LC 1280XL 

 

1 szt. (Kolory: LC 1240 BK,  LC 1240Y,  LC 1240 C,  LC 1240 M) 

5.  Tablica korkowa 100/100 

cm DK   

1 szt. Tablica posiada drewnianą ramę. Możliwość zawieszenia w 

pionie lub poziomie. Elementy mocujące w komplecie. 

6.  Toner do drukarki 

LASERJET 1010 

1 szt.  

7.  Blok szkolny rysunkowy 10 szt. A3, 20 kartek, 

http://poradnik-logopedyczny.pl/wykorzystanie-komputera/oprogramowanie/151/porusz-umysl-program-wspomagajacy-rozwoj-psychoruchowy.html
http://poradnik-logopedyczny.pl/wykorzystanie-komputera/oprogramowanie/151/porusz-umysl-program-wspomagajacy-rozwoj-psychoruchowy.html
http://poradnik-logopedyczny.pl/wykorzystanie-komputera/oprogramowanie/151/porusz-umysl-program-wspomagajacy-rozwoj-psychoruchowy.html
http://poradnik-logopedyczny.pl/wykorzystanie-komputera/oprogramowanie/151/porusz-umysl-program-wspomagajacy-rozwoj-psychoruchowy.html
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8.  Blok szkolny rysunkowy 10 szt. A4, 20 kartek, 

9.  Marker CD/DVD 10 szt. Marker do płyt CD/DVD  na powierzchnię plastikową, etalową, 

szklaną lub drewnianą  nieścieralny i wodoodporny  grubość linii 

pisania 1,0 mm 

10.  Zakreślasz / różne kolory 10 szt. - do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papieru 

- nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz 

trwałością 

- nie rozmazuje się 

- gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz 

zapobiegają wyślizgiwaniu się zakreślacza z dłoni 

- specjalnie profilowany klips ułatwia zdejmowanie skuwki 

- końcówka ścięta 

- grubość linii pisania: 1 - 5 mm 

- długość linii pisania: 170 m 

11.  Segregatory 3 szt. ringowy A4 wykonany z tektury, okleina z ekologicznej 

poliolefiny, dwustronna etykieta na grzbiecie, mieści do 170 

kartek 2 lub 4 ringi, szerokość grzbietu 35 mm 

12.  Teczki 10 szt. Teczka skrzydłowa na gumkę, wykonana z twardej i sztywnej 

tektury (2 mm) powlekanej folią polipropylenową, posiada 

fakturę lnu, szerokość grzbietu do 40 mm do formatu A4, z 

zamknięciem na gumkę 

13.  Teczki 10 szt. Teczka A4 z gumką szeroka, transparent Biurfol wykonana z 

transparentnego polipropylenu wewnątrz - 3 duże zakładki 

złamane do wewnątrz przytrzymujące dokumenty zamykana na 

gumkę szerokość grzbietu 2 cm 

14.  koszulki 2 op. Koszulka A4  krystaliczna 100szt. Karton otwierane z góry 

krystaliczna, antystatyczna folia idealne do pracy z rzutnikiem 

pakowane po 100 sztuk w kartonie w kartonie specjalne nacięcie 

ułatwiające dostęp do koszulek 

15.  papier ksero kolor mix 1 op. format: A4 80 g/m
2 

16.  nożyczki 2 szt. Nożyczki biurowe precyzyjne. Trwałe ostrze, ze stali 

nierdzewnej. Uchwyt wyprofilowany dla prawo i leworęcznych 

osób. Ergonomiczny i miękki uchwyt, odporny na pęknięcia 

Spiczaste zakończenie ostrzy, co ułatwia precyzyjne cięcie 

17.  papier ksero biały 3 op. ??? 80 g/m
2
A4 

 

2. Szkoła Podstawowa w Kowalach Pańskich 

          TABELA NR  1. 

PROGRAM WYRÓWNAWCZY 

 

Lp. NAZWA ILOŚĆ OPIS 

1. Logopedyczny test dla 

dzieci i młodzieży – Iwona 

1 szt. Test przeznaczony jest do badania małych dzieci – 

od trzeciego roku życia do wieku młodzieńczego, 
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Michalak-Widera prawidłowo rozwijających się oraz dzieci, u 

których rozwój psychofizyczny przebiega 

nieharmonijnie – od momentu, kiedy potrafią 

nazywać prezentowane obrazki. 

2. 100 tekstów do ćwiczeń 

logopedycznych – Skorek 

Ewa Małgorzata 

1 szt. Utwory zawarte w opracowaniu przeznaczone są 

do różnego rodzaju ćwiczeń ortofonicznych, czyli 

nauki poprawnej wymowy. Ćwiczenia dzielą się 

na wstępne: oddechowe, oddechowo-fonacyjne, 

fonacyjne, usprawniające narządy mowy, słucho-

we, oraz właściwe: artykulacyjne. W ich odpo-

wiednim doborze pomocna będzie tabela zawiera-

jąca zestawienie rodzajów ćwiczeń wraz z przy-

kładami. 

 

3. Terapia pedagogiczna - 

Tom I.i II Zaburzenia roz-

woju psychoruchowego 

dzieci- Skorek Ewa Małgo-

rzata 

po 1 szt. Prezentowany tom poświęcony został tym rodza-

jom zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci, 

które leżą u podłoża ich trudności w uczeniu. Au-

torki wyczerpująco przedstawiają nie tylko naj-

częściej występujące objawy częściowych zabu-

rzeń rozwoju, między innymi: percepcji słucho-

wej, artykulacji, spostrzeżeń wzrokowych, rozwo-

ju ruchowego, lateralizacji, orientacji przestrzen-

nej, ale także omawiają konsekwencje tych zabu-

rzeń w procesie uczenia się, którymi są dysleksja, 

dysgrafia, dysortografia oraz specyficzne proble-

my w uczeniu się matematyki. 

publikacja ta skierowana jest nie tylko do obec-

nych i przyszłych pedagogów-terapeutów, ale 

także do rodziców i nauczycieli w przedszkolach 

oraz szkołach wszystkich szczebli. 

 

4. Encyklopedia szkolna – ma-

tematyka - 

szkoła: szkoła 

podstawowa/gimnazjum/lice

um/technik autor: pod red. 

Agnieszki Nawrot Sabak 

1 szt. Pełen zakres wiadomości wymaganych w szko-

le.Teksty łatwe do zapamiętania. Zgodne z pro-

gramem i wymaganiami nauczycieli. Atrakcyjne 

wykresy, tabele, ilustracje. 

 

 

5. Praca z uczniem zdolnym i 

słabym na matematyce – 

Makowska Katarzyna 

3 szt. Autorka publikacji Jak inspirować myślenie 

matematyczne ucznia w szkole podstawowej. 

W swojej pracy zawodowej koncentruje się na 

poszukiwaniu takich metod aktywizujących, które 

angażują w pracę i "zmuszają" do myślenia 

logicznego i twórczego nawet uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

matematyki. 
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6. Program multimedialny 

szkoła podstawowa klasa 4 

zestaw 4 przedmiotów 

1 kpl Pakiet eduROM przeznaczony dla klasy 4 szkoły 

podstawowej został przygotowany przez interdy-

scyplinarną grupę ponad 150 specjalistów. Każdy 

przedmiot stanowi staranne opracowanie wszyst-

kich zagadnień wymaganych programem klasy 4 

szkoły podstawowej. W skład pakietu wchodzą: 

przyroda, matematyka, język polski oraz historia i 

społeczeństwo. 

 

7. Program multimedialny 

szkoła podstawowa klasa 5 

zestaw 4 przedmiotów 

1 kpl. Pakiet eduROM przeznaczony dla klasy 5 szkoły 

podstawowej został przygotowany przez 

interdyscyplinarną grupę ponad 150 specjalistów. 

Każdy przedmiot stanowi staranne opracowanie 

wszystkich zagadnień wymaganych programem 

klasy 4 szkoły podstawowej* i odpowiada co 

najmniej 100 godzinom efektywnej nauki. W 

skład pakietu wchodzą: przyroda, matematyka, 

język polski oraz historia i społeczeństwo. 

 

8. Przybory matematyczne - 

drewniane bez tablicy 

1 kpl. W skład kompletu wchodzi: cyrkiel, kątomierz, 

dwa trójkąty (45 i 60), liniał 1 m. 

Wymiary: 

Cyrkiel tablicowy 485 x 20 x 40 mm 

Trójkąt 60o 520 x 310 x 8 mm 

Trójkąt 45o 430 x 430 x 8 mm 

Kątomierz 500 x 275 x 8 mm 

Liniał tablicowy 1010 x 60 x 8 mm 

 

9. Tablica na przybory mate-

matyczne 

1 szt. Wymiary: 

długość x szerokość x grubość: 103 x 60 x 2 cm. 

 

10. Formy wypowiedzi k.245 1 kpl. Pomoc edukacyjna zawiera materiały pomocnicze 

przydatne na lekcjach języka polskiego. Tablice 

prezentują cztery rodzaje pism użytkowych: 

zaproszenia, ogłoszenia, listu otwartego, podania. 

Dotyczą informacji ogólnych, przedstawiają wzór 

i schemat poszczególnych pism. Do tablic 

dołączone są scenariusze lekcji dla szkoły 

podstawowej i gimnazjum. 

 

11. Portrety pisarzy polskich 1 kpl. Portrety bez ramek-zafoliowane z wałkiem drew-

nianym do zawieszenia.(wymiar 29 x 42 cm) 

Wykaz imienny pisarzy zawartych w komplecie 

portretów. 

1.Jan Długosz, 

2.Mikołaj Rej, 

3.Jan Kochanowski, 

4.Adam Mickiewicz, 

 

http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=677&sName=program-multimedialny-szkola-podstawowa-klasa-4-zestaw-4-przedmiotow
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=677&sName=program-multimedialny-szkola-podstawowa-klasa-4-zestaw-4-przedmiotow
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=677&sName=program-multimedialny-szkola-podstawowa-klasa-4-zestaw-4-przedmiotow
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=678&sName=program-multimedialny-szkola-podstawowa-klasa-5-zestaw-4-przedmiotow
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=678&sName=program-multimedialny-szkola-podstawowa-klasa-5-zestaw-4-przedmiotow
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=678&sName=program-multimedialny-szkola-podstawowa-klasa-5-zestaw-4-przedmiotow
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=421&sName=przybory-matematyczne--drewniane-bez-tablicy
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=421&sName=przybory-matematyczne--drewniane-bez-tablicy
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=421&sName=przybory-matematyczne--drewniane-bez-tablicy
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=426&sName=tablica-na-przybory-matematyczne
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=426&sName=tablica-na-przybory-matematyczne
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5.Juliusz Słowacki, 

6.Zygmunt Krasiński, 

7.Cyprian Kamil Norwid, 

8.Aleksander Fredro, 

9.Henryk Sienkiewicz, 

10.Bolesław Prus. 

12. Wyspa skarbów DVD 1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  

13. W pustyni i w puszczy Wła-

dysław Ślesicki (2DVD) 
1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  

14. Szaleństwo panny Ewy Ka-

zimierz Tarnas DVD 
1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  

15. Sposób na Alcybiadesa (2 

DVD) Waldemar Szarek 

1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  

16. Pinokio (film rysunkowy w 

pełnym dubbingu aktor-

skim) DVD 

1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  

17 Sherlock Holmes Box (sezon 

1) DVD 

1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  

18 Porwanie w Tiutiurlistanie 

Zdzisław Kudła (DVD) 

1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  

19 Pan Kleks (3 DVD) Krzysz-

tof Grabowski 
1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  

20 Opowieści z Narnii: Książę 

Kaspin DVD 

1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  

21 Niewiarygodne przygody 

Marka Piegusa (2 DVD) 

1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  

22 O dwóch takich, co ukradli 

księżyc. 

Leszek Gałysz DVD 

1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  

23 Lassie 

Daniel Patrie DVD 

1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  

24 Księga dżungli 

DVD 

1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  

25 Katarynka 

Stanisław Jędryka DVD 

1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  

26 Harry Potter i Kamień Filo-

zoficzny (Blu-Ray) 
Chris Columbus 

1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  
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27 Antek 

Wojciech Fiwek DVD 

1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  

28 Alicja w krainie czarów 

DVD 

1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  

29 Awantura o Basię 

Kazimierz Tarnas 

1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  

30 Brzechwa dzieciom 

Maciej Wojtyszko DVD 

1 szt. Ekranizacje lektur - szkoła podstawowa  

31 Encyklopedia popularna 

PWN z CD-ROM. Edycja 

2012 

1 szt. Oprawa twarda, s. 1158 

Wszechstronne źródło informacji o współczesnym 

świecie. Zawiera 80000 haseł, 20000 biogramów, 

3500 ilustracji, aktualne dane statystyczne i po-

dział geopolityczny świata. 

 

32 Encyklopedia nowej genera-

cji z DVD-ROM 
1 szt. Jednotomowa encyklopedia poszerzona o multi-

medialne dodatki na płycie DVD-ROM oraz uni-

kalny interaktywny serwis internetowy, umożli-

wiający rozwijanie wiedzy i umiejętności z róż-

nych dziedzin nauki. 

 

33 Słownik Matematyka 1 szt. Zrozumiałe definicje, wzory, tablice matematycz-

ne, niezastąpiony na lekcji i w domu. Słownik 

Matematyka powstał z myślą o uczniach zarówno 

szkoły podstawowej, gimnazjum jak i szkół  śred-

nich. 

 

34 Nowoczesne kompendium 

matematyki 

1 szt. Oprawa twarda, s. XLIV+1260 

Autor: Igor N. Bronsztejn, Konstantin A. 

Siemiendiajew, Gerhard Musiol, Heiner Mühlig 

Wydawnictwo: PWN 

Nowa encyklopedia matematyki praktycz-

nej!  Niezastąpione źródło wiedzy o matematyce i 

jej zastosowaniach! Zawiera bardzo szeroki za-

kres materiału, zarówno pod względem prezento-

wanych dziedzin, jak i w obrębie każdej z nich. 

 

35 Gimnastyka dla języka  - 

CD 

1 szt. Gimnastyka dla języka to zbiór 52 wierszy Mał-

gorzaty Strzałkowskiej czytanych przez znakomi-

tych polskich aktorów. 

 

36 Wielki słownik ortogra-

ficzny PWN z zasadami 

pisowni i interpunkcji z 

CD-ROM 

1 szt. Oprawa twarda, s. 1128 

Największy słownik ortograficzny PWN z płytą 

CD! Obejmuje 140 000 haseł. Zawiera w pełni 

aktualne zasady pisowni i interpunkcji. Pozytyw-

nie zaopiniowany przez Prezydium Rady Języka 
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Polskiego PAN. 

37 Taśma dwustronna 

samoprzylepna. 

4 szt. Taśma klejąca dwustronna Total Market 38mm x 

10m 
 

38 Segregator A4/2,5 10 szt. Segregator Ringowy FCK A4/2,5 cm  - wykonany 

z twardej, 1,8 mm tektury - oklejka kolorowa, 

pokryta folią polipropylenową - wyklejka papie-

rowa - do formatu A4 - grzbiet o szerokości 25 

mm - mechanizm ringowy na 2 lub 4 zaczepy o 

wysokości 16 mm, typu R . 

 

39 Wpinany skoroszyt do 

segregatora 

20 szt. Sztywny skoroszyt plastikowy A4 umożliwiający 

wpinanie dokumentów do formatu A4. Przednia 

strona przeźroczysta, tylna strona nieprzeźroczy-

sta w bogatej gamie kolorystycznej. Perforowany 

grzbiet umożliwia wpinanie skoroszytu do segre-

gatora. 

 

40 Markery suchościeralne 10 kpl. Okrągła końcówka o grubości : 2-3mm 

Gąbka do ścierania tablic w zestawie.  

Kolory w zestawie: czarny, czerwony, niebieski, 

zielony. 

 

41 Brystol A1 (różne kolory) 20 szt. Brystol kolorowy A1 gramatura 180g/m2 do wy-

boru różne kolory. Bristol można wykorzystywać 

do tworzenia kartek okolicznościowych i innych 

prac manualnych. 

Stanowi doskonały „surowiec”, którego wykorzy-

stanie zależy tylko i wyłącznie od wyobraźni. 

 

42 Brystol biały 20 szt. Karton o wysokim stopniu białości ,faktura papie-

ru: bardzo delikatna, format : A1, przeznaczony 

do rysunku ołówkiem, węglem, kredkami, tuszem, 

do druku offsetowego oraz nadaje się do prac ma-

nualnych. 

 

43 Papier ksero biały 3 ryzy Papier jest przeznaczony do stosowania we 

wszelkiego rodzaju urządzeniach biurowych, a w 

szczególności w drukarkach atramentowych i 

szybkich drukarkach laserowych, przystosowa-

nych do wykonywania dwustronnych i jedno-

stronnych prac o wysokich nakładach. 

 

44 PENDRIVE 2 szt. Pendrive Toshiba Hayabusa 32GB to wysokiej 

jakości, niewielka pamięć przenośna o pojemno-

ści 32GB. 

 

45 Tusz oryginalny HP nr 21 

(czarny) 

1 szt. Tusz oryginalny HP No 21, black, wydajność: 5ml  

46 Tusz oryginalny HP nr 22 1 szt. Tusz oryginalny HP No 22,coulor, wydajność:  

http://biurwa.pl/akcesoria-biurowe-tasmy-klejace-tasmy-dwustronne-tasma-klejaca-dwustronna-total-market-38mm-x-10m-o_l_390_6116.html
http://biurwa.pl/akcesoria-biurowe-tasmy-klejace-tasmy-dwustronne-tasma-klejaca-dwustronna-total-market-38mm-x-10m-o_l_390_6116.html
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(kolor) 5ml. 

47 Oryginał- toner Rico Aficio 

DSM 725 -czarny 

1 szt. Toner Rico Aficio DSM 725 – oryginał czarny. 

Wkład laserowy. 
 

48 Toner oryginalny - HP 

LaserJet 1010 Q2612A 

Czarny 

1 szt. Kasety z tonerem HP Ultraprecise LaserJet seria Q2612 

zapewniają bardzo ostry czarny tekst oraz płynne przejścia 

w skali szarości i półtonach.. Napęd ślimakowy zapobiega 

powstawaniu pasm, co gwarantuje bardzo dobrą jakość 

druku i niezawodność przy każdym drukowaniu.  

Magnetyczne uszczelki uniemożliwiają wysypywanie się 

tonera z kasety. 

 

49 Toner oryginalny - Samsung  

ML2151N ML-2150D8 

Czarny 

1 szt. Wkład stosowany w urządzeniach biurowych 

pozwala na ekonomiczne drukowanie 

profesjonalnie wyglądających dokumentów. 

Zawartość wkładu pozwala wydrukować średnio 

8 000 stron przy 5% pokryciu. 

 

                                                            

       TABELA NR  2. 

PROGRAM DLA DZIECI UZDOLNIONYCH 

 

 

Lp. NAZWA ILOŚĆ OPIS 

1. Zadania dla przyszłych olim-

pijczyków 
11-14 lat 

Romanowicz Zbigniew, Dyda 

Bartłomiej 

 
 

2 szt. Oprawa Miękka, 104 

Zbiór zadań przygotowanych specjalnie dla 

przyszłych olimpijczyków i nie tylko - coś dla 

siebie znajdzie tu każdy miłośnik matematyki i 

łamigłówek logicznych 

 

2 Odlotowa matematyka 

Pawłowski Henryk, Tomalczyk 

Wojciech 
 

 

2 szt. Pierwsza część to zbiór zadań skierowany głów-

nie do uczniów szkół podstawowych. Zawarte w 

nim zadania mogą zainteresować także starszą 

młodzież oraz nauczycieli i rodziców. 

 

3 Miniatury matematyczne 24 

Matematyka wokół zegara 

Szkoła podstawowa 

Bobiński Zbigniew, Nodzyński 

Piotr, Świątek Adela 
 

2 szt. Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matema-

tyczny", organizowany w Polsce od 1992 roku, 

cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży 

szkolnej. Komitet Organizacyjny konkursu i 

TUWiNM przygotowują co roku serię książe-

czek "Miniatury Matematyczne". Organizatorzy 

mają nadzieję, że opracowania te pozwolą ucz-

niom rozwinąć i pogłębić swoje zainteresowanie 

matematyką. 

 

http://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Romanowicz+Zbigniew%2C+Dyda+Bart%B3omiej.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Romanowicz+Zbigniew%2C+Dyda+Bart%B3omiej.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Paw%B3owski+Henryk%2C+Tomalczyk+Wojciech.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Paw%B3owski+Henryk%2C+Tomalczyk+Wojciech.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Bobi%F1ski+Zbigniew%2C+Nodzy%F1ski+Piotr%2C+%A6wi%B1tek+Adela.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Bobi%F1ski+Zbigniew%2C+Nodzy%F1ski+Piotr%2C+%A6wi%B1tek+Adela.html
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4 Matematyka 

Encyklopedia dla wszystkich 

 

 

1 szt. Książka zawiera podstawowe wiadomości z róż-

nych dziedzin matematyki, np. logiki i teorii 

mnogości, arytmetyki i teorii liczb, geometrii, 

topologii, algebry, analizy matematycznej, rów-

nań różniczkowych, równań całkowych, probabi-

listyki, kombinatoryki i teorii grafów. 

 

5 Jak to rozwiązać? 

Tytuł oryginalny: How to Solve 

It? George Polya 
Tłumaczenie: Leszek Kubik 

 

1 szt. Książka należy do klasyki dydaktyki matematyki 

szkolnej. Pokazuje twórcze podejście do rozwią-

zywania zadań. Najciekawszą część stanowi 

Krótki słownik heurystyczny – zbiór dobrych rad 

autora. 

 

6 Encyklopedia popularna PWN 

z CD-ROM. 

 

1 szt. Oprawa twarda, s. 1158 

Nieodzowne w każdym domu, wszechstronne 

źródło informacji o współczesnym świecie. 

Zawiera 80000 haseł, 20000 biogramów, 3500 

ilustracji, aktualne dane statystyczne i podział 

geopolityczny świata. 

 

7 
Przybory matematyczne - 

drewniane bez tablicy 

1 kpl 
W skład kompletu wchodzi: cyrkiel, kątomierz, 

dwa trójkąty (45 i 60), liniał 1 m. 

Wymiary: 

Cyrkiel tablicowy 485 x 20 x 40 mm 

Trójkąt 60o 520 x 310 x 8 mm 

Trójkąt 45o 430 x 430 x 8 mm 

Kątomierz 500 x 275 x 8 mm 

Liniał tablicowy 1010 x 60 x 8 mm 

 

8 
Tablica na przybory matema-

tyczne 

 

1 szt. Wymiary: 

długość x szerokość x grubość: 103 x 60 x 2 cm. 

 

9 
Lupa podświetlana o powięk-

szeniu x10 LED 

 

1 szt. Lupa podświetlana (biały LED) o powiększeniu 

x10 z soczewką o soczewką o średnicy 30 mm w 

efektownym etui 

Wymiary: 38 mm x110 mm x 23 mm. 

 

10 Sztaluga plenerowa Bristol, 4 szt. Bardzo lekka i wytrzymała plenerowa sztaluga w 

komplecie z praktycznym futerałem.  

Maksymalna wysokość płótna 137cm. 

 

11 Papier ksero 3 ryzy  A4 80 gm  

12 Bibuła marszczona żółta, 

różowa, zielona , czerwona, 

biała, niebieska,  

pomarańczowa po 6 szt. 

30 szt. po 

6 szt. z 

każdego 

koloru 

Bibuła marszczona  

http://ksiegarnia.pwn.pl/autor/George+Polya.html
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=421&sName=przybory-matematyczne--drewniane-bez-tablicy
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=421&sName=przybory-matematyczne--drewniane-bez-tablicy
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=426&sName=tablica-na-przybory-matematyczne
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=426&sName=tablica-na-przybory-matematyczne
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13 Farby plakatowe 24 kolory 5 kpl. Farby mają gęstą, mazistą konsystencję. Można 

je stosować na wszystkich materiałach porowa-

tych, jak np. gruby papier niesatynowany, karton, 

brystol, drewo, wyschnięte figurki z masy do 

modelowania, suche liście itd. 

 

14 Folia samoprzylepna –kolor - 

czerwony, czarny, biały, ciemny 

żółty, jasny zielony po 2 szt. 

10 szt. po 

2 szt z 

każdego 

koloru 

Uniwersalna samoprzylepna biała i kolorowa 

folia PCV o błyszczącej powierzchni. Wymiar 

70x100. Zastosowanie: kreatywne prace manual-

ne, wycinanki, wyklejanki, naklejki, plakaty, 

kreatywne zaproszenia, kartki, oznakowania, 

prace plastyczne 

 

15 Wpinany skoroszyt do 

segregatora 

20 szt. Sztywny skoroszyt plastikowy A4 umożliwiający 

wpinanie dokumentów do formatu A4. Przednia 

strona przeźroczysta, tylna strona 

nieprzeźroczysta w bogatej gamie 

kolorystycznej. Perforowany grzbiet umożliwia 

wpinanie skoroszytu do segregatora. 

 

16 Segregator A4/2,5 10 szt. Segregator Ringowy FCK A4/2,5 cm - 

wykonany z twardej, 1,8 mm tektury - oklejka 

kolorowa, pokryta folią polipropylenową - 

wyklejka papierowa - do formatu A4 - grzbiet o 

szerokości 25 mm - mechanizm ringowy na 2 lub 

4 zaczepy o wysokości 16 mm, typu R . 

 

17 Markery suchościeralne 10 kpl. Okrągła końcówka o grubości : 2-3mm 

Gąbka do ścierania tablic w zestawie.  

Kolory w zestawie: czarny, czerwony, niebieski, 

zielony. 

 

18 Antyramy z plexi TPlast 

100x140cm 

5 szt. Rodzaj oprawy służący do umieszczania niej 

płaskich obrazów, zdjęć, rysunków 

itp. Usztywnia ona nasz obraz, zabezpieczając go 

przed uszkodzeniem oraz nadaje mu estetyczny 

wygląd. Konstrukcja antyram pozwala na 

umieszczenie ich na ścianie. Oprawa antyramy 

składa się z przezroczystego tworzywa 

sztucznego  oraz płyty pilśniowej lub wiórowej. 

 

19 Mysz do komputera 5 szt. Typ myszy: optyczna 

Komunikacja z komputerem: przewodowa 

Typ podłączenia: USB 

 

20 Klawiatura do komputera 5 szt. Układ klawiszy: standardowy, 

komunikacja z komputerem: przewodowa, typ 

podłączenia: USB 

 

21 PENDRIVE 32GB 

 

2 szt. Pojemność 32 GB  
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22 Tusz oryginalny HP nr 21 

(czarny) 

1 szt. Tusz oryginalny HP No 21, black, wydajność: 

5ml. 
 

23 Tusz oryginalny HP nr 22 

(kolor) 

1 szt. Tusz oryginalny HP No 22,coulor, wydajność: 

5ml. 
 

24 Oryginał- toner Rico Aficio 

DSM 725 -czarny 

1 szt. Toner Rico Aficio DSM 725 – oryginał czarny. 

Wkład laserowy. 
 

25 Toner oryginalny - HP 

LaserJet 1010 Q2612A Czarny 

1 szt. Kasety z tonerem HP Ultraprecise LaserJet seria Q2612 

zapewniają bardzo ostry czarny tekst oraz płynne 

przejścia w skali szarości i półtonach.. Napęd ślimakowy 

zapobiega powstawaniu pasm, co gwarantuje bardzo 

dobrą jakość druku i niezawodność przy każdym 

drukowaniu.  

Magnetyczne uszczelki uniemożliwiają wysypywanie się 

tonera z kasety. 

 

26 Toner oryginalny - Samsung  

ML2151N ML-2150D8 Czarny 

1 szt. Wkład stosowany w urządzeniach biurowych 

pozwala na ekonomiczne drukowanie 

profesjonalnie wyglądających dokumentów. 

Zawartość wkładu pozwala wydrukować średnio 

8 000 stron przy 5% pokryciu. 

 

 

3. Szkoła Podstawowa w Tokarach Pierwszych. 

TABELA NR  1. 

PROGRAM WYRÓWNAWCZY 

 

Lp. Materiał dydaktyczny - ro-

dzaj produktu 
 

Ilość 

 
Opis 

1. Waga ze zbiornikami 1,0 –

litrowymi z odważnikami 

  

 

 1 szt. Praktyczna waga umożliwia ważenie materiałów sypkich, płynnych lub 

stałych do 1 litra. Wyposażona w dwa przeźroczyste zbiorniczki. 

Zbiorniczki można zdejmować w łatwy sposób, przelewanie (lub 

przesypywanie) ułatwiają specjalne dzióbki. Podziałka umożliwia 

łatwy odczyt poziomu wypełnienia zbiorniczków. W komplecie 

odważniki plastikowe. Waga jest bardzo czuła - wbudowany 

stabilizator rejestruje nawet zmiany 1 gramowe. Waga wyposażona jest 

dodatkowo w przycisk zapobiegający zbytnim wahaniom wagi. Łatwa 

w przenoszeniu dzięki specjalnej rączce, którą można wyjąć lub 

schować.Wykonana z trwałego i estetycznego tworzywa starczy na 

wiele lat dziecięcych doświadczeń w szkole lub domu. » Zawartość: 

waga o wymiarach 47 x 18 x 19 cm, dwa zbiorniczki o pojemności 1 

litra. 

 

2. Kalendarz magnetyczny 

  

1 szt. Tablica magnetyczna jest idealną pomocą do nauki dni 

tygodnia, miesięcy, lat oraz pór roku. Dzieci podczas 

zabawy uczą się wszelkich zagadnień związanych z 
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upływem czasu; przemijające dni tygodnia, miesiące, lata, 

razem z nimi zmieniające się pory roku. Odnosząc się do 

obserwacji natury i zjawisk atmosferycznych, dzieci 

włączają różne zmienne z nimi związane puzzle. Kalendarz 

magnetyczny umożliwia także naukę liczenia i pisania. 

Zawartość gry: tablica magnetyczna o wymiarach nie 

mniejszych niż 50 x 70 cm, 4 ilustracje z porami roku, 16 

ilustracji z puzzlami przedstawiającymi przyrodę, 6 

strzałek (żółta, czerwona, niebieska), 31 kart z numerami 

od 1 - 31 (w tym 17 kartoników do ułożenia roku), 10 kart 

z zajęciami szkolnymi, 1 woreczek z samoprzylepnymi 

magnesami, przewodnik pedagogiczny oraz plan zajęć. 

3. Magnetyczne Elementy - 

Rzeczowniki 

  

 

1 szt. Zestaw składa się z: 70 elementów z obrazkami; 40 

elementów z samogłoskami; 50 elementów ze 

spółgłoskami; 1 dwustronna karta pracy; instrukcja. 

4 Bawimy się liczbami - Plansza 

magnetyczna 

 

1 szt. Seria pomocy dydaktycznej w formie dużej magnetycznej 

planszy oraz zestawów magnetycznych elementów do 

ćwiczeń z zakresu podstawowych operacji 

matematycznych. 

 

5. Puzzle Liczymy po angielsku 7 szt. 10 3-elementowych puzzli do nauki liczebników. Każdy 

zestaw puzzli zawiera cyfrę ilustrację przedmiotów w 

odpowiedniej ilości oraz zapis liczebnika po angielsku. 

Dzięki zabawie dziecko uczy się liczyć i utrwala sposób 

pisowni angielskich liczebników. 30 elementów; wym. po 

złożeniu: 8 x 18 cm. 

6. Puzzle Przeciwieństwa po angiel-

sku 
  

 

5 szt. 16 par obrazków z zabawnymi ilustracjami o przeciwnym 

znaczeniu. Dzięki słowom w jęz. angielskim 

umieszczonym na każdym elemencie gra uatrakcyjni naukę 

i utrwalanie słownictwa (głównie przymiotników). 32 

elementów; wym. po złożeniu 8 x 12 cm. 

7. Topoprimo. Położenie 

przedmiotów i osób 

 

1 szt. Gra która poprzez zabawę utrwala poprawne używanie 

zwrotów związanych z położeniem przedmiotów i osób w 

przestrzeni niezastąpiona podczas ćwiczeń na 

komunikację. Jej użytkownikiem może być zarówno jedno 

dziecko jak i cały zespół klasowy. 

8. Diset Diset Słówka - puzzle w 

sześciokącie 

 

5 szt. W zestawie CD oraz żetony. Wym.: 27,7 x 20 x 5,3 cm. 

9. Tabela do nauki czasów 

  

1 szt. Plansza w esencjonalny, lakoniczny sposób ukazuje najważniejsze i 

najbardziej charakterystyczne zagadnienia z gramatyki języka 

angielskiego. Informacje przedstawione w postaci tabeli poświęcone są 
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 12 czasom, sposobom ich wyrażania i zasadom użycia. Każde pole 

zaopatrzono we wskazówki do konstruowania odpowiedniej formy 

gramatycznej dla danej ososby, model tworzenia pytań, twierdzeń oraz 

przeczeń, a także oś i krótką historyjkę, które zastępują klasyczną 

definicję.  Na dużą czytelność treści ujętych w tabeli wpływa 

kolorystyczne wyróżnienie poszczególnych grup informacji, ich 

odpowiednie rozmieszczenie i zróżnicowana czcionka. Duże wymiary 

planszy i pomysłowa systematyzacja umożliwiają szybkie zapoznanie 

się z wiadomościami, ich zestawianie, porównywanie, powtarzanie. 

Wym.: 150 x 110 cm. 

10. Stojak do przechowywania 

map i plansz 

 

1 szt. Stojak na 9 map i plansz . Bardzo stabilny . Wykonany z 

płyty. Okleina buk. Płyta z otworami – biała. Brzegi 

otworu szlifowane – nie uszkadzają map i plansz. Stojak 

ma dno. Wymiary: 

- 60 cm 

- 40 cm 

- 70 cm 

otworu - 10 cm 

11. European Union -  mapa 

ścienna, przedstawiająca 

podział i strukturę Unii 

Europejskiej. 

 1 szt. Format: 150 x 110 cm. Ścienna, polityczna mapa szkolna 

przedstawiająca podział i strukturę Unii Europejskiej oraz 

Układu Schengen. Mapa w języku angielskim. Laminowa-

na dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzy-

małości na rozdzieranie. Oprawa w drewniane półwałki z 

zawieszeniem sznurkowym 

12. Time and Seasons- plansza 

do nauki j. angielskiego 

1 szt. Format: 120 x 160 cm. Ścienna plansza szkolna do języka 

angielskiego przedstawiająca czas i pory roku. DUO - stro-

na tylna jest taka sama jak pierwsza tylko bez napisów czy-

li ćwiczebna 

13. Odważniki - komplet - łącznie 2 

kg, 13 sztuk 

 

2 zestawy Komplet odważników do użycia na każdej wadze, idealne 

do ważenia na wagach metalowych. W komplecie zarówno 

odważniki żeliwne do ważenia cięższych przedmiotów, jak 

i odważniki mosiężne do dokładniejszych pomiarów. 

Odważniki posiadają wyraźnie oznaczony ciężar. 

Zawartość: całkowity ciężar 2 kg - odważniki żeliwne: 1x 

1000g, 1x 500g, 1x 200g, 2x 100g - odważniki mosiężne: 

1x 50g, 1x 20g, 2x 10g, 1 x 5g, 2 x 2g, 1x 1g - odważniki 

dostarczane w podstawie z solidnego drewna. 

14. Waga do ważenia sztuk 

 

1 szt. Prosta w obsłudze waga zaznajamia dzieci z odczytaniem wagi 

wskazanej wskaźnikiem na skali. Dzieci uczą się zatem ważenia bez 

wykorzystania odważników. Górny pojemnik wagi można łatwo zdjąć. 

Skala wagi wyraża ciężar zarówno w gramach (kilogramach), jak i 

funtach. Dzieci mogą poznać przy okazji inne systemy metryczne 

stosowane na świecie. Zawartość: wysokość 23 cm, pojemnik 18,5 x 

14 cm - głębokość 6 cm. 
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15. Mozaika wielokątów-100szt 2 szt. Zawartość zestawu: 100 sztuk figur z tworzywa o grubości 

0,5 cm: 10 kwadratów pomarańczowych, o boku 2,54 cm 

10 sześciokątów żółtych, o boku 2,54 cm 20 trójkątów 

równobocznych zielonych, o boku 2,54 cm 20 trapezów 

czerwonych, o 3 bokach 2,54 cm i 1 boku 5,8 cm 20 rom-

bów niebieskich, o boku 2,54 cm i kątach 60 i 120 st. 20 

rombów beżowych, o boku 2,54 cm i kątach 30 i 150 st. 

instrukcja metodyczna 

16. Mozaika wielokątów-250 

szt.  

2 szt. Doskonały zestaw figur geometrycznych, do zastosowania 

w pracy z dzieckiem w domu lub na lekcji. Staranny dobór 

form i wymiarów figur umożliwia przeprowadzenie 

wszechstronnych ćwiczeń z zakresu geometrii oraz 

ułamków. Dzieci poprzez manipulowanie konkretnym 

materiałem poznają własności i nazwy figur, badają cechy 

figur i kąty, doświadczają symetrii i przesunięcia figur, 

doświadczalnie wyznaczają obwód i pole figuryFigury są 

względem siebie proporcjonalne i umożliwiają również 

podstawowe manipulacje w zakresie ułamków (nazywanie 

ułamków, rozszerzanie i skracanie, równowartościowość, 

dodawanie i odejmowanie ułamków jedno- i 

wieloimiennych). 

» Zawartość:250 drewnianych figur w 5 kolorach, bok 

sześciokąta 2,5 cm, wiaderko.   

17. Lekcjoteka - Matematyka dla 

klasy 4-6 

 

1 szt. Program Lekcjotek@ Matematyka umożliwia przekazanie 

wiedzy uczniom szkół podstawowych w klasach 4-6 za 

pomocą nowoczesnych technik multimedialnych.Program 

jest ułatwieniem pracy nauczyciela - można skorzystać z 

gotowych scenariuszy zajęć lub stworzyć własne lekcje 

oraz również ułatwieniem pracy ucznia - wiedza jest 

przekazywana w przystępny sposób. 

18 Lekcjoteka - Język polski dla 

klasy 4-6 

 

1 szt. Program Lekcjoteka Język Polski dla klas 4-6 jest 

programem przeznaczonym dla nauczycieli szkoły 

podstawowej. stanowi połączenie ćwiczeń i prezentacji, 

dzięki czemu nie pojawi się monotonia podczas 

prowadzenia lekcji. W programie znajdują się animacje, 

symulacje, filmy, zdjęcia i prezentacje. 

Oprogramowanie zawiera wbudowane scenariusze lekcji, 

które zawierają przykłady wykorzystania dostępnych 

animacji, filmów, itp. 

Nauczyciel może przygotować dowolną lekcję zawierającą 

materiały multimedialne, a następnie pokazać ją uczniom 

na lekcji. Stworzone lekcje można dowolnie edytować i np. 

na ich podstawie przeprowadzić lekcję powtórkową. 

19 Segregatory- A4 – szeroki 12 szt. Segregatory- A4 wykonany z tektury z recyclingu, grzbiet 
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ekologiczna folia pp, struktura płotna 100mic, karton 

2,1mm, dźwignia z dociskaczem  

grzbiet 75 mm, wzmocniony otwór na palec, wymienna 

etykieta ,wymiar 285x320, mechanizm otwierający się o 

180°, umożliwia wygodne przekładanie plików 

dokumentów w segregatorze, na dolnych krawędziach 

metalowe okucia 

20 Teczki z gumką 

 

16 szt. Teczka z gumką A4 ,papierowa, kolor 

21 markery kolorowe – w 4 kolorach 

 

16 szt. Markery do białych tablic, gruba końcówka, 

kolory :czarny, czerwony, niebieski, zielony. Po 4 w 

każdym kolorze 

22 papier ksero 

 

10 ryz PAPIER XERO A4, Gramatura: 80 g/m2. 

Białość: CIE 161 , 500 arkuszy A4 w ryzie. 

23 Toner do drukarki 

 

1 szt. Toner do drukarki Kyocra TK-110  nr – FS 720/821/920 

Czarny- orgina 

 

TABELA NR  2. 

PROGRAM DLA DZIECI UZDOLNIONYCH 

 

Lp. Materiał dydaktyczny - rodzaj 

produktu 

 

Ilość 

 

Opis danego produktu 

(przeznaczenie, wygląd, itp. cechy charakterystyczne 

 

1. Suszarka metalowa do 

prac plastycznych 

1 szt. Wykonana na stelażu metalowym. Posiada 25 poziomów, na któ-

rych układamy prace do suszenia. Suszarka wyposażona jest tak-

że w kółka, dzięki czemu można ją w łatwy sposób przemiesz-

czać w różne miejsca. Suszarka pomieści 25 prac formatu A3 lub 

50 A4. wym. 42,5 x 41 x 98 cm 

2. Wychowanie plastyczne 8 

plansz 

 

1 zestaw Zestaw 8 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm. 

1. Charakterystyka architektury romańskiej. 

2. Charakterystyczna attyka renesansowa. 

3. Typy sklepie. 

4. Charakterystyka architektury gotyckiej. 

5. Rodzaje perspektyw. 

6. Charakterystyka architektury greckiej. 

7. Charakterystyka architektury barokowej. 

Zasady kompozycji 
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3. Muzyczne tuby 

 

1 zestaw Zestaw 8 kolorowych tub muzycznych (od 30 do 100 cm), wyko-

nanych z miękkiego, lekkiego tworzywa. Każda z nich wydaje 

inny dźwięk przy uderzeniu, odpowiednio: do, re, mi... 

4. Filc dekoracyjny 

 

2 zestawy 10 sztuk w 10 kolorach. 

Wym.: 20 x 30 cm 

5. Papier transparentny 3 zestawy 5 kartek. Wym.: 23 x 33 cm 

6. Skórzana imitacja- 

papier 

2 zestawy 3 kartki w 3 różnych kolorach. 

Wym.: 23 x 33 cm, 150 g. 

7. Skóra zwierząt- papier 

 

1 zestaw Zestaw zawiera 10 kartek o różnych motywach.Wym.: 50 x 70 

cm, 300g/m2. ... 

8. Folia metalowa kolorow 1 zestaw 5 kartek w 5 kolorach. 

Wym.: 18,5 x 29,5 cm, 70 μm. 

9. Folia metalowa srebrna 1 zestaw 3 kartki o wym.: 18,5 x 29,5 cm, 70 μm. 

10. Folia metalowa złota 1 zestaw 3 kartki o wym.: 18,5 x 29,5cm, 70 μm. 

11. Folia metalowa 

miedziana 

1 zestaw 3 kartki o wym.: 18,5 x 29,5cm, 70 μm. 

12. Papier do składania 

okrągły 

 

1 zestaw Papier do origami. Delikatny, a jednocześnie bardzo wytrzymały, 

pozwala na plastyczne oraz trwałe modelowanie różnorodnych 

form. 500 kartek w 10 kolorach, śr. 18 cm, 70 g 

13. Transparentny papier 

do składania 

 

1 zestaw Doskonały papier do precyzyjnego łamania i składania. Delikatny 

i jednocześnie bardzo wytrzymały pozwala na plastyczne oraz 

trwałe modelowanie różnorodnych form. Dostępny w specjalnie 

zwymiarowanych arkuszach skraca czas przygotowania materiału 

przeznaczonego do twórczej zabawy. Jego piękne barwy i 

oryginalne właściwości dodają uroku wytworzonym zwierzętom, 

przedmiotom lub ludzkim postaciom. 500 kartek w 10 kolorach. 

Wym.: 15 x 15 cm, 40g. 

14. Filc 1 zestaw 54 szt. w 18 kolorach. 

Wym.: 20 cm x 30 cm 

15. Pianka do wycinani 1 zestaw Wym.: 30 x 40 cm 

16. Zestaw do decoupage 

 

1 zestaw Przybory do stawiania pierwszych kroków w nauce dekorowania przedmiotów 

użytkowych, a tym samym - umiejętności estetycznego kształtowania otocze-

nia. Zestaw składa się z farb doskonale przyjmujących się na różnych podło-

żach, m.in. tekturze, drewnie, ceramice, metalu lub szkle, nabłyszcza do kon-

serwowania i wygładzania złożonej faktury malowanych bądź oklejanych 

powierzchni, a także płaskiego pędzla oraz bogatych w fantazyjne motywy 

serwetek. Komplet, którego działanie można urozmaicać zastosowaniem masy 

plastycznej lub farbek witrażowych. 
W zestawie: 6 buteleczek po 80 ml (5 farb + 1 nabłyszczasz), 2 
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serwetki, pędzelek oraz instrukcję 

17. Brystol A1 MIX kolor 

3x40 

3 szt. 
Brystol barwiony w masie o gramaturze 170 g/m2. Wymiar arku-

sza 610x860 mm. Pakowanie po 20 arkuszy w paczce z folii PE. 

W opakowaniu 20 kolorów, między innymi waniliowy, czerwony, 

zielony, niebieski, czarny... 

18. Brystol A1 Biały 

 

3 szt. 
Brystol biały o gramaturze 180 g/m2. Wymiar arkusza 610x860 

mm. Pakowanie po 20 arkuszy w paczce z folii PE. 

19 Farby akrylowe GraArt 

24x12ml 

 

3 szt. Zestaw 24 kolory farb akrylowych w tubkach o pojemności 12 

ml.Odpowiednie dla początkujących i profesjonalnych artystów. 

Kolory w zestawie: Titanium white, Black, Ultra blue, Phthalo 

blue, Viridian, Sap green, Burnt Umber, Lemon yellow, Burnt 

Sienna, Crimson red, Vermilion, Vandyke Brown, Cobalt blue, 

Emerald green, Raw Sienna, Orange yellow, Scarlet, Compose 

blue, Green light, Yellow deep, Yellow mid, Orange Naples.  

20. Bombki styropianowe śr. 

7cm 

20 szt. Bombka sturopianowa wykonana z twardego, gładkiego, 

drobnoziarnistego, doskonałej jakości styropianu. Idealna do 

ozdabiania technikami decoupage i filcowania. 

21. Bombki styropianowe śr. 

12cm 

10 szt. Bombka sturopianowa wykonana z twardego, gładkiego, 

drobnoziarnistego, doskonałej jakości styropianu. Idealna do 

ozdabiania technikami decoupage i filcowania. 

22. Bombki plastikowe 

przeźroczyste śr.8cm 

10 szt. Akrylowe, przeźroczyste bombki gotowe do zdobienia wszelkimi technikami 

od decoupage po malowanie farbami witrażowymi. Wykonane z wytrzymałego 

plastiku nie odkształcają się, nie pękają dwie połówki bombki łatwo montuje 

sie razem. Łączenie łatwo można zamaskować papierem do decoupage, 

techniką marble  lub farbami akrylowymi. 

 

23. Klej magic 45g 

 

10 szt. KLEJ MAGIC nadaje się świetnie do klejenia papieru, drewna, korka, filcu, 

tkaniny, ceramiki, folii aluminiowej, styropianu oraz do różnych prac 

naprawczych, itp. Precyzyjna końcówka ułatwia przyklejanie małych/drobnych 

elementów (koralików, cekinów, wstążęczek, aplikacji, itp.), bądź dotarcie do 

najwęższych szczelin. Po wyschnięciu nie pozostawia brudnych śladów, jest 

przeźroczysty i elastyczny. Opakowanie: tubka. Waga: ok. 45g. 

 

24. Klej w sztyfcie 10 szt. klej w sztyfcie, łatwy w aplikacji, szybki, czysty klej bez rozpuszczalnika, do 

stosowania w domu, szkole i biurze, skleja papier, karton, tekstylia, styropian, 

łatwo zmywalny, pojemność: 8,2 g. 

 

25. Klej uniwersalny 3 szt. 45 ml to bardzo silny, przezroczysty i szybkoschnący klej uniwersalny. 

Zastosowanie: Klej do drewna, tworzyw sztucznych, ceramiki, 

szkła, metali, skór, gumy, materiałów włókienniczych, filcu, 

korka i tektury. 

 

http://www.hergon.pl/sklep/inne-hobby/Farby-magiczne-magic-marble
http://www.hergon.pl/sklep/inne-hobby/Farby-magiczne-magic-marble
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26. Bryły składane+ siatki 

brył. 

1 zestaw Zestaw składa się z brył geometrycznych składanych oraz z 

rzutów siatek brył geometrycznych. 

27. Tangram matematyczny 

zestaw klasowy 

2 szt. Tradycyjna chińska łamigłówka logiczna dla całej klasy. 

Zapewnia naukę geometrii w formie atrakcyjnej, angażującej 

zabawy. 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. 

29. Bryły szkieletowe – 

zestaw do budowy 

1 szt. Wspaniały zestaw manipulacyjny dla młodszych uczniów, choć 

nie tylko. Wielość otworów w kulkach pozwala łączyć je ze sobą 

za pomocą patyczków pod różnymi katami. Można tworzyć nie 

tylko graniastosłupy i ostrosłupy, lecz także bryły ścięte. służące 

do omawiania pojęć geometrycznych, tj. krawędź, bok, po-

wierzchnia, objętość itp. Zawartość:180 kolorowych kulek o 

średnicy 1,6 cm (każda kulka posiada 26 otworów), 180 patycz-

ków o długości od 1,6 do 7,5 cm, wykonane z solidnego tworzy-

wa. 

30. Domino-badanie kątów 5 szt. Kostki domina wykonane są z grubego tworzywa o zaokrąglo-

nych rogach. Zawartość zestawu: 24 kostki domina wykonane z 

grubego tworzywa 

31. gra planszowa BLOKUS 

 

5 szt. Blokus to strategiczna gra logiczna dla 2 do 4 graczy od lat 7. Gra 

zawiera cztery zestawy klocków, liczące po 21 unikatowych 

elementów. Każdy element jest figurą zbudowaną z kwadratów, 

przy czym w skład każdego z elementów wchodzi od 1 do 5 

kwadratów. Zawartość pudełka: 4 zestawy elementów w czterech 

kolorach, liczące po 21 sztuk ,plastikowa plansza z kratką ,4 

miseczki na elementy, instrukcja. 

32. Digit - gra logiczna 

 

 5 szt. Wyjątkowo wciągająca gra logiczna. należy ułożyć pokazany na 

karcie wzór przesuwając tylko jeden patyczek? Ćwiczy 

spostrzegawczość, wyobraźnię, logikę i refleks. Wymiary:170 x 

120 x 35 mm, wiek: od 7 lat, liczba graczy: 2 - 4 . 

33. Matematyka z kluczem 5. 

Zbiór zadań. Szkoła 

podstawowa. 

 1 szt. Autor: Kinga Gałązka, Hanna Jakubowska, Jerzy Janowicz, 

Stanisława Lisowska, Ewa Liwska. ISBN: 978-83-267-1011-7, 

liczba stron 160, Format: 172x242. 

34. „Matematyczne 

gwiazdki”  

Zbiór zadań dla uczniów 

zainteresowanych 

matematyką klas 4-6 

szkoły podstawowej. 

 

1 szt. Zbiór zadań o podwyższonym stopniu trudności lub zadania nie-

zbyt trudne, ale nietypowe i wymagające pomysłowości. Matema-

tyczne gwiazdki to zbiór takich właśnie nieszablonowych - 

gwiazdkowych - zadań. Jest on przeznaczony dla uczniów szkól 

podstawowych zainteresowanych matematyką lub przygotowują-

cych się do konkursów matematycznych. Autorzy: Joanna Bed-

narczuk, Jerzy Bednarczuk, ISBN: 978-83-7409-340-8, liczba 

stron 128.Format – B5 

35. Matematyka na szóstkę. 1 szt. Zbiór zadań do klasy IV dla uczniów zreformowanej szkoły podstawowej 
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Zadania dla klasy IV 

 

zainteresowanych matematyką. W zbiorze znajduje się ponad 300 zadań. 

Zadania ciekawe, zróżnicowane pod względem trudności, wiele zadań 

problemowych, wymagających pomysłu i cierpliwości. autorzy: Stanisław 

Kalisz , Jan Kulbick , Henryk Rudzki 

Wydawnictwo: Nowik , 2007 ,ISBN:978-83-89848-58-1 ,Liczba 

stron:95, Wymiary: 145 x 205 mm. 

36. 400 testów IQ, 

łamigłówek, zagadek 

logicznych, zadań 

matematycznych. 

1 szt. Książka -  zestaw zadań testujący spostrzegawczość, zdolność 

logicznego oraz abstrakcyjnego myślenia a także umiejętność 

odkrycia wielopłaszczyznowych powiązań pomiędzy rozmaitymi 

elementami. Zagadki w książce posortowane są według poziomu 

trudności, zaczynając od prostych i sympatycznych zadań do 

naprawdę podchwytliwych i skomplikowanych łamigłówek. 

Autor: John Bremner , Philip Carter , Ken Russell, Wydawnictwo: 

K.E. Liber , Wrzesień 2009,ISBN: 978-83-60215-73-9, Liczba 

stron: 224,Wymiary:210 x 297 mm. 

37. Jak pokroić tort i inne 

zagadki 

matematyczne.  Ian 

Stewart  

1 szt. Autor:Ian Stewart, ISBN: 978-83-7839-026-8, Format: 146 mm 

x 225 mm, Oprawa miękka 

Liczba stron: 208, książka zawierająca zadziwiające i fascynujące 

zagadki matematycznych 

38. Matematyka wokół nas 

Zbiór zadań. Klasa IV 

Szkoła podstawowa. 

Klasa 4. 

1 szt. Autorzy: Helena Lewicka, Joanna Lewicka. ISBN: 

9788302119989, Numer wydania: I, Rok wydania: 2011, Liczba 

stron: 160, Format: B5-P, Oprawa: miękka. 

39. Matematyka wokół 

nas  Zbiór zadań. Szkoła 

podstawowa. Klasa 

5 .Helena Lewicka, 

Joanna Lewicka 

1 szt. Autorzy: Helena Lewicka, Joanna Lewicka. ISBN: 

9788302133596, Numer wydania: I, Rok wydania: 2013, Liczba 

stron: 200,Format: B5-P, Oprawa: miękka. 

40. Model kwiatu brzoskwini 

- kwiat 

 1 szt. Model kwiatu brzoskwini doskonale nadający się do prezentacji podczas zajęć. 

Posiada liczne pręciki. 

Jest to model wykonany z tworzywa sztucznego, umieszczony na 

podstawie. Wymiary: 17x17x17cm 

41 Model rośliny 

dwuliściennej - kwiat 

brzoskwini przekrój 

 

1 szt. Model kwiatu brzoskwini (przekrój podłużny) ukazujący budowę 

wewnętrzną tego rodzaju kwiatów. Model w dokładny sposób 

przedstawia zalążnie oraz otaczające ją pręciki, słupek oraz 

znamię.  Model stanowi 5 krotne powiększenie. Model 

umieszczony na podstawce. Wymiary: ok 22cmx33cm . 

42 Oko - model oka 6x 

powiększone, 6 częściowe 

 

1 szt. Model oka ludzkiego sześciokrotnie powiększony umieszczony 

na podstawie. Wyjmowane części modelu to: rogówka, tęczówka 

i soczewka, ciało szkliste, Wymiary: 17x17x17cm . 

43 Ucho - model 1 szt. Model ucha 3x powiększone, 4 częściowe. 

 

http://merlin.pl/Stanis%B3aw-Kalisz/ksiazki/person/1,10035.html
http://merlin.pl/Stanis%B3aw-Kalisz/ksiazki/person/1,10035.html
http://merlin.pl/Jan-Kulbick/ksiazki/person/1,382768.html
http://merlin.pl/Henryk-Rudzki/ksiazki/person/1,200736.html
http://merlin.pl/Nowik/ksiazki/firm/1,753.html
http://merlin.pl/John-Bremner/ksiazki/person/1,101200.html
http://merlin.pl/Philip-Carter/ksiazki/person/1,125061.html
http://merlin.pl/Ken-Russell/ksiazki/person/1,125060.html
http://merlin.pl/K-E-Liber/ksiazki/firm/1,2685.html
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44 Lekcjotek@ Przyroda dla 

klasy 4-6     

1 szt. Multimedialne materiały na tablice interaktywną i projektor. 

Program zawiera ciekawe zasoby i scenariusze lekcyjne, które 

stanowią wprowadzenie do interaktywnego świata portalu 

Nauczyciel.pl. To bogata baza pomysłów na prowadzenie zajęć z 

wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Materiały są zgodne 

z nową podstawą programową. 

45 EDUROM - Pakiet 

przedmiotowy Przyroda 

dla klasy 4 5 6 

 

1 szt. Pakiet przedmiotowy eduROM multimedialna baza wiedzy Przyroda to 

staranne opracowanie wszystkich zagadnień przyrodniczych objętych 

programem szkoły podstawowej w klasach 4-6*. Materiał – zawarty na 8 

płytach CD-ROM – odpowiada co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki. 

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU:• Galeria zdjęć i ilustracji – około 2300 zdjęć i 

ilustracji,• Galeria gatunków – systematyczny podział kilkudziesięciu 

organizmów żywych wraz z opisem i ilustracjami. Mapy – zbór kilkuset map 

zaopatrzonych w indeks, legendę oraz opcję umożliwiającą maksymalne 

powiększenie każdego fragmentu. 

• Zrób to sam – zestaw doświadczeń, które można wykonać 

samodzielnie w domu 

• Słowniczek – kilkaset terminów z zakresu przyrody, 

objaśnionych w sposób ułatwiający ich prawidłowe zrozumienie 

• Biogramy – zestaw niekonwencjonalnie ujętych i opatrzonych 

ilustracjami kilkudziesięciu biografii słynnych podróżników, 

badaczy przyrody 

• ponad 900 zagadnień 

• prawie 300 filmów i animacji 

• 167 nagrań 

• 943 ćwiczenia 

• 18 testów sprawdzających 

• prawie 2000 multimedialnych stron 

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE: 

Dla systemów Windows 98/ME: 

• procesor 200 MHz 

• 64 MB pamięci operacyjnej 

46 Waga elektroniczna 

2kg/1g 

 

1 szt. Wyświetlacz cyfrowy, Zasilanie: bateryjne, Maksymalne 

obciążenie 2000g, Dokładność 1g, Dołączona instrukcja 

stosowana. 

47 Demonstrator linii pola 

magnetycznego 

1 szt. Urządzenie demonstracyjne z magnesem w kształcie podkowy: 

wymiar 20,5 x 22 x 17 cm. Magnes w kształcie podkowy: wymiar 

8 x 8,5 cm. Urządzenie demonstracyjne z magnesem 

sztabkowym: wymiar 20,5 cm, Ø 17,5 cm. Magnes sztabkowy: 

wymiar 7 cm, Ø 2,8 cm. Zestaw składa się z obydwu urządzeń 

demonstracyjnych. 

48 Waga szkolna metalowa 

2kg   

 1 szt. Waga znajduje zastosowanie do ćwiczeń uczniowskich we 

wszystkich typach szkół. Można na niej ważyć przedmioty o 

masie nie przekraczającej 2000 g. Nie jest legalizowana. 
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Obciążenie maksymalne - 2000 g 

49 Zestaw 20 magnesów 

sztabkowych w pudełku  

1 zestaw Zestaw 20 magnesów sztabkowych z biegunami oznaczonymi 

kolorami oraz z tłoczonym oznaczeniem biegunów S-N. 

Doskonale sprawdza się podczas zajęć z fizyki. Wymiary 

magnesów: 14 x 10 x 50 mm. Całość zapakowana w estetyczną 

walizkę. 

50 Pryzmat szklany z 

uchwytem 

 

1 szt. Pryzmat  szklany o kącie 60° służy do zaobserwowania 

zachowania wiązki światła przy przejściu przez pryzmat. 

Przyrząd jest osadzony na uchwycie z rączką, która służy do 

umocowania pryzmatu w łapie na statywie. Dwie boczne ścianki 

pryzmatu są polerowane, kąt łamiący wynosi 60°.Wymiary: 

32x32x155 mm, ciężar: 0,25 kg. 

51 Młoteczek do 

kamertonów 

 

 2 szt. Lekki, poręczny młoteczek do doświadczeń z kamertonami. 

Konstrukcja metalowa, niklowana zakończona gumową 

„oponką”. Uchwyt drewniany. 

52 Pręt szklany 

 

1 szt. Pręty służą do doświadczeń z elektrostatyki. Można dzięki nim wytworzyć 

ładunki elektryczne. Wymiary - Ø12 x 300 mm. Ciężar - 0,15 kg. 

 

53 Pręt winidurowy  1 szt. Pręt służy do przeprowadzania doświadczeń z elektrostatyki. 

Można pocierając go wytworzyć ładunki elektryczne. Wymiar: 

Ø15x300 mm. Ciężar: 0,15 kg. 

54 Pręt ebonitowy 1 szt. Pręty służą do doświadczeń z elektrostatyki. Można dzięki nim 

wytworzyć ładunki elektryczne. Wymiary - fi 12 x 300 mm. 

Ciężar - 0,15 kg. 

55 Przyrząd do 

demonstracji 

wzajemnego 

oddziaływania magnesów 

1 szt. Prosty przyrząd demonstrujący oddziaływanie pola 

magnetycznego magnesów stałych, w postaci 6 magnesów 

pierścieniowych osadzonych na rurce z tworzywa sztucznego z 

prętem stalowym 

56 Papier ksero 10 ryz PAPIER XERO A4, Gramatura: 80 g/m2. 

Białość: CIE 161 , 500 arkuszy A4 w ryzie 

57 Tusz kolorowy do 

drukarki  

1 szt. Tusz kolorowy do drukarki -TypHewlett Packard 930C nr 78 

 

58 Tusz czarny do drukarki 1 szt. Tusz czarny do drukarki  Typ: Hewlett Packard 930C  nr 45- 

oryginał 

 

TABELA NR  3. 

PROGRAM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Lp. Materiał dydaktyczny - rodzaj produktu 

 

Ilość 

 

Opis 
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1. Bryły magnetyczne sześciany i kule 

– ułamki    

 

1 szt. Wykorzystując zabawę, uczniowie nabywają pierwszych 

doświadczeń z ułamkami zwykłymi. Formy przedstawiają 

następujące ułamki: 1, 1/2, 1/3 i 1/4.Materiał może służyć 

jako wizualizacja działań na ułamkach takich jak 

dodawanie, odejmowanie lub równość ułamków. Zestaw 

zawiera: 8 brył - 20 elementów. Bryły wykonane są z 

wytrzymałego, estetycznego tworzywa w ładnych, 

intensywnych kolorach. Każdy element jest magnetyczny, 

dlatego można go swobodnie łączyć z innymi. 

2. Polydron Frame zestaw startowy 

klocków 280 elementów 

 

1 szt. Klocki Polydron Frame są nową generacją klocków, 

które pozwalają tworzyć jeszcze większe, a wciąż lekkie 

konstrukcje. Klocki Frame umożliwiają wgląd do wnętrza 

zbudowanej bryły.Za ich pomocą łatwiej wyjaśniać pojęcia 

związane z budową bryły, tj. krawędzie, kąty, przekątne itp. 

Klocki Polydron Frame można łączyć z klockami pełnymi i 

sferycznymi Sphera w dowolny sposób.Startowy zestaw 

zawiera trzy najważniejsze figury do budowania 

sześcianów, prostopadłościanów i graniastosłupów o 

podstawie trójkąta lub pięciokąta. Zestaw umożliwia 

złożenie wszystkich brył Platona. Zawartość zestawu: 

- 80 kwadratów 

- 160 trójkątów równobocznych 

- 40 pięciokątów. 

Zestaw zawiera 280 elementów w 3 kształtach. 

Całość  umieszczono w wygodnym do przechowywania, 

estetycznym pudełku z tworzywa. 

3. 7 WALIZEK - Inteligencje 

wielorakie w nauczaniu ortografii 

 

1 szt. Książka. Jest to pozycja adresowana do terapeutów oraz 

nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej i 

gimnazjum. Przedstawiona w niej metoda zakłada, że 

każdy z nas posiada nie jedną, a siedem różnych 

inteligencji (teoria H. Gardnera). Są to: inteligencja słowna, 

wizualno-przestrzenna, logiczno-matematyczna, muzyczna, 

fizyczno-kinestetyczna, interpersonalna i intrapersonalna. 

Autorki proponują ćwiczenia i scenariusze zajęć, na 

których angażowane będą wszystkie sfery. Dzięki temu 

wszyscy uczniowie będą mieli szanse osiągnąć sukces, a 

lekcja zyska na atrakcyjności.Do książki dołączono teczki, 

w których znajdują się wszystkie potrzebne teksty i inne 

materiały (m.in. karty pracy do skserowania). W teczce 

znajduje się także zbiór ponad 700 wyrazów z rz, ż, ó, u, h 

i ch do wycięcia i wykorzystania w takcie zabaw 

(ortobanki).Wyd. Harmonia - książka 80 stron A4 - teczka 

nr 1 (24 karty jednostronne, zeszyt 44 stron) - teczka nr 2 

(48 kart jednostronnych). 
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4. 
Wzory dyktand graficznych 

 

1 szt. Ćwiczenia nie tylko dla dyslektyków 

autor: Jacek Furmański 

 ISBN: 978-83-7134-294-3 

 Stron: 52 

 Wymiary: 210x297 

 Oprawa: miękka 

 Data wydania: 2008 

Znajdujące się w zeszycie wzory dyktand są dobrym 

ćwiczeniem dla wszystkich dzieci: tych zdolnych, z 

zaburzeniami natury dyslektycznej, z deficytem uwagi, jak 

również upośledzonych w stopniu lekkim i mających 

większe ograniczenia grafomotoryczne, nie wyłączając 

dzieci z porażeniem mózgowym. 

5. 
Kategoryzacja - zestaw ćwiczeń 

 

1 szt. Kategoryzacja to zestaw ćwiczeń usprawniających procesy 

myślowe dzieci. Pomoc do zajęć logopedycznych . 

6. Relacje czasowe i przestrzenne- 

zestaw ćwiczeń  

1 szt. Relacje czasowe i przestrzenne to zestaw ćwiczeń ułatwia-

jących dzieciom posługiwanie się wyrażeniami przyimko-

wymi oraz przygotowujących do pełnego rozumienia czy-

tanych tekstów. 

7. Szeregi i sekwencje- zestaw ćwiczeń 

 

1 szt. Pierwszy zestaw ćwiczeń z serii Stymulacja i terapia. 

Przygotowanie do nauki czytania to doskonała pomoc dla 

rodziców oraz nauczycieli przedszkolnych, która znacznie 

obniży ryzyko dysleksji oraz usprawni funkcjonowanie 

dziecka w szkole. 

8. Bingo sylabowe - Gra edukacyjna 

wspomagająca naukę czytania.  

 

1 szt. Bingo sylabowe to propozycja dla rodziców i terapeutów, 

którzy chcą urozmaicić dzieciom naukę czytania. Gra 

pozwala realizować założenia symultaniczno-sekwencyjnej 

metody czytania w formie zabawy z elementami rywalizacji. 

Dzięki temu wielokrotne powtarzanie tych samych sylab nie 

staje się dla dziecka męczące, a punktowe zasady gry 

wyzwalają motywację i zapał oraz wspomagają procesy 

uwagi i zapamiętywania. Tak pomyślana pomoc 

dydaktyczna pozwala dzieciom uczyć się z radością i 

chęcią. ISBN: 978-83-89807-77-9 

Format: Teczka A5, 17 kart , tekturowe elementy do 

układania. 

9. Kwestionariusz badania mowy 1 szt. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls 

Data wydania: 2010 

http://www.edukacyjna.pl/znajdz.php?searchword=Oficyna%20Wydawnicza%20Impuls&typ=WYDAWNICTWO
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ISBN: 978-83-7587-454-9 

Format: A5, Stron: 124 

Okładka: miękka . Kwestionariusz ten może być 

wykorzystywany do diagnozy logopedycznej dzieci 

przedszkolnych i szkolnych. Składa się z obrazków, których 

nazwy zawierają samogłoski i spółgłoski w trzech 

pozycjach, w których mogą pojawić się w wyrazie: w 

nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Głoski występujące w 

nazwach obrazków ułożone są w kolejności zgodnej z tym 

jak pojawiają się w rozwoju mowy dziecka. Uwzględnia 

spółgłoski wargowe, wargowo-zębowe, przedniojęzykowo-

zębowe, przedniojęzykowo-dziąsłowe, środkowojęzykowe, 

tylnojęzykowe oraz samogłoski podstawowe + ą, ę. Do 

kwestionariusza dołączona jest karta badania mowy, której 

kolejność zapisu głosek jest zgodna z kolejnością 

pojawiających się wyrazów. 

10. Multimedialny pakiet logopedycz-

ny. Część IV - j, l, r 
 

1 szt. Multimedialne Pakiety Logopedyczne powstały z myślą o 

dzieciach, które mają wady wymowy. Pakiety 

przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-9 lat. Ćwiczenia 

zawarte w pakiecie wspomagają terapię logopedyczną i 

ćwiczą wymowę tych głosek u dzieci pod kierunkiem 

logopedy. Zestaw multimedialnych programów 

komputerowych ma na celu usprawnianie wymowy głosek 

j, l, r oraz różnicowanie ich. W skład pakietu wchodzą: 1. 

Książka - WYBRANE ZAGADNIENIA 

LOGOPEDYCZNE. CZĘŚĆ IV - J, L, R, 2. - ZESZYT 

ĆWICZEŃ. CZĘŚĆ IV - J, L, R, 3. Płyta CD-ROM 

LOGOPEDYCZNE ZABAWY CZĘŚĆ IV - J, L, R. 

11. Multimedialny Pakiet Logope-

dyczny. Część III - ś, ź, ć, dź - pro-

gram komputerowy 

 

1 szt. Multimedialne Pakiety Logopedyczne powstały z myślą o 

dzieciach, które mają wady wymowy. Pakiety 

przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-9 lat. Ćwiczenia 

zawarte w pakiecie wspomagają terapię logopedyczną i 

ćwiczą wymowę tych głosek u dzieci pod kierunkiem 

logopedy. Zestaw multimedialnych programów 

komputerowych ma na celu usprawnianie wymowy głosek 

ś, ź, ć, dź  oraz różnicowanie ich. Do programu dołączony 

jest Zeszyt Ćwiczeń: W ćwiczeniach na „twardej wkładce” 

znajdują się obrazki i teksty przeznaczone do wycięcia. 

Polecenia do ćwiczeń znajdą Państwo w opracowaniu 

tekstowym 

12 Materiał wyrazowo-obrazkowy do 

utrwalania poprawnej wymowy 

głosek... (wersja papierowa)- 10 

1 szt. Autorzy Krzysztoszek Grażyna .Piszczek Małgorzata 

Wszystkie części (10 zeszytów ćwiczeń): 

1.Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej 

http://www.impulsoficyna.com.pl/autorzy/krzysztoszek_grażyna,142.html
http://www.impulsoficyna.com.pl/autorzy/piszczek_małgorzata,517.html
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=34&id=904
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zeszytów ćwiczeń. 

 

wymowy głosek ś, ź, ć, dź, 

2.  Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania 

poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz, 

3. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej 

wymowy głosek sz, ż, cz, dż, 

4. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej 

wymowy głosek dentalizowanych, 

5.  Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania 

poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz, 

6. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej 

wymowy głosek k, ki, g, gi, 

7. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej 

wymowy głosek p, pi, b, bi, 

8. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej 

wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń), 

9.Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej 

wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h). 

10.Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania 

poprawnej wymowy głosek a, o, e, i, y, ą, ę. 

 

13 Terapia logopedyczna dzieci z 

zaburzeniami słuchu i mowy 

(wersja papierowa) 

 

1 szt. autor: Gunia Grażyna. Książka dostępna w wersji 

drukowanej. Wydanie IV, Kraków 2013, Format B5, 

Objętość 228 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa. 

ISBN: 978-83-7850-432-0 

14 100 TEKSTÓW DO ĆWICZEŃ 

LOGOPEDYCZNYCH  

 

1 szt. Autor: Ewa Małgorzata Skorek 

Utwory zawarte w opracowaniu przeznaczone są do 

różnego rodzaju ćwiczeń ortofonicznych, czyli nauki 

poprawnej wymowy. Ćwiczenia dzielą się na wstępne: 

oddechowe, oddechowo-fonacyjne, fonacyjne, 

usprawniające narządy mowy, słuchowe, oraz właściwe: 

artykulacyjne. W ich odpowiednim doborze pomocna 

będzie tabela zawierająca zestawienie rodzajów ćwiczeń 

wraz z przykładami. Ćwiczenia można wykonywać 

zarówno z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, jak i 

tymi, u których stwierdzono zaburzenia mowy. Książka 

będzie cenną pomocą nie tylko dla logopedy czy 

nauczyciela, ale także dla rodzica. Fornmat-A4, 

stron188,  ISBN 978-83-7134-195-3 

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=34&id=904
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=34&id=905
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=34&id=905
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=34&id=906
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=34&id=906
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=34&id=907
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=34&id=907
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=34&id=907
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=34&id=905
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=34&id=905
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=34&id=909
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=34&id=909
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=34&id=910
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=34&id=910
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wyszukaj_op&pagin=1&id=911#wiecej
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wyszukaj_op&pagin=1&id=911#wiecej
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wyszukaj_op&pagin=0&id=912#wiecej
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wyszukaj_op&pagin=0&id=912#wiecej
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1380
http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1380
http://harmonia.edu.pl/pl/p/100-TEKSTOW-DO-CWICZEN-LOGOPEDYCZNYCH/145
http://harmonia.edu.pl/pl/p/100-TEKSTOW-DO-CWICZEN-LOGOPEDYCZNYCH/145
http://harmonia.edu.pl/pl/p/100-TEKSTOW-DO-CWICZEN-LOGOPEDYCZNYCH/145
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15 BUŹKI – zabawa logopedyczna  

 

1 szt. "Buźki" to zabawa logopedyczna dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wspomagająca naukę 

prawidłowej wymowy i usprawnianie narządów 

artykulacyjnych: żuchwy, warg, języka, podniebienia, 

policzków. 

Dane techniczne: 2 talie po 48 kart,  plastikowe pudełko. 

 

16 Toner do kserokopiarki 1 szt. Toner do kserokopiarki- Typ: Ricoch 1027 Typ 2220D- 

oryginał 

17 Toner do kserokopiarki 1 szt. Toner do kserokopiarki – Typ: Rex Rotary MP 1600 typ 

DS615/DSm 618/DSm618d- oryginał 

18 Magnesy sztabkowe, wielkie, kpl. 2 

w plastiku 

 

1 

zestaw 

Pomoce szkolne najnowszej generacji. Wykonanie: stal 

chromowana Wymiar: 10 x 3 cm. Rozstaw otworów do 

mocowania 72 mm. Zestaw zawiera 10 szt. Pomoce 

dydaktyczne 

19 KLAMRY DO ZAWIESZENIA 

PLANSZ 10 szt. 

 

1 

zestaw 

Pomoce szkolne najnowszej generacji. Wykonanie: stal 

chromowana Wymiar: 10 x 3 cm. Rozstaw otworów do 

mocowania 72 mm. Zestaw zawiera 10 szt. Pomoce 

dydaktyczne 

20 Papier ksero 

 

5 ryz PAPIER XERO A4, Gramatura: 80 g/m2. 

Białość: CIE 161 , 500 arkuszy A4 w ryzie 

4. Szkoła Podstawowa w Skarżynie 

Tabela 1 

  zajęcia wyrównawcze 

 

Lp

. 

Materiał dydaktyczny Ilość Opis 

1. Nowa sztuka pisania. Klasy 

IV-VI szkoły podstawowej. 

Podręcznik. 

1 szt. Podręcznik doskonali umiejętność redagowania pisemnych 

form wypowiedzi, które są sprawdzane na teście kompetencji 

po klasie VI.  

 

2. Poezja w szkole podstawowej. 

Gra słów i rzeczy. 

1 szt. Książka oferuje około 30 lekcji poświęconych lekturze i 

teatralizacji poezji oraz blisko 50 tekstów poetyckich, których 

opracowane pomysły dotyczą. 

3. 1000 lat kultury Polski – od 

średniowiecza po barok. 

1 szt. Ścienna plansza przedstawiająca najważniejsze wydarzenia, 

postacie oraz dzieła polskiej kultury. Całość naniesiona na oś 

http://harmonia.edu.pl/pl/p/BUZKI-zabawa-logopedyczna/741
http://harmonia.edu.pl/pl/p/BUZKI-zabawa-logopedyczna/741
http://pomocedydaktyczne.info/index.php?main_page=product_info&cPath=39_94&products_id=6962
http://pomocedydaktyczne.info/index.php?main_page=product_info&cPath=39_94&products_id=6962
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czasu. Materiał faktograficzny odpowiednio zilustrowany. 

4. 1000 lat kultury Polski – od 

oświecenia po współczesność. 

1 szt. Ścienna plansza przedstawiająca najważniejsze wydarzenia, 

postacie oraz dzieła polskiej kultury. Całość naniesiona na oś 

czasu. Materiał faktograficzny odpowiednio zilustrowany 

5. mikrofon bezprzewodowy 3 szt. AKG WMS-40 Mini Vocal Set ISM1 - mikrofon 

bezprzewodowy                                                        

6. Liczydło kolorowe 5 x 20 - 

duże 

2 szt. Liczydło stojące, pozwalające na liczenie z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego 

7 Obrazkowa matematyka – 

liczmany, cyfry, znaki 

magnetyczne 

1 szt. Duże, kolorowe i wygodne w manipulacji liczmany do 

liczenia z całą klasą 

8 Domino – obliczanie kątów (4 

komplety) 

1 szt. Układanka dydaktyczna służąca do utrwalaniu wiadomości o 

własnościach kątów w określonych figurach 

9 Lambda – kątomierz 50 cm 1 szt. Kątomierz z tworzywa o dwustronnej skali pomiaru. W 

podstawie linijka z podziałkę centymetrową do 50 cm. 

10 Omega – cyrkiel na 

magnesach 

1 szt. Cyrkiel "Omega" to łatwość i dokładność w rysowaniu. W 

zgięciu ramiona znajduje się dokładna skala w centymetrach i 

stopniach. Specjalny mechanizm umożliwia łatwe zaciskanie 

kredy. 

11 Lambda – linijka 100 cm – 

magnetyczna. 

1 szt. Linijka posiada podziałkę centymetrową i decymetrową. Na 

spodzie podklejona jest punktowo folią magnetyczną, co 

ułatwia operowanie przyrządem na tablicy. 

12 Domino zegarowe – przed 

południem. 

1 szt. Pudełko zawiera 3 układanki o różnych interwałach:  

- co kwadrans, 

- co 5 lub 10 minut, 

- co minutę. 

13 Domino zegarowe – po 

południu 

1 szt. Pudełko zawiera 3 układanki o różnych interwałach:  

- co kwadrans, 

- co 5 lub 10 minut, 

- co minutę. 

14 Waga sprężynowa 5000 g 1 szt. Waga o udźwigu 5000 gram. 

15 Magnetyczna os liczbowa od -

25 do +25 z kostkami 

liczbowymi 

1 szt. Dwustronna oś liczbowa z mocnego winylu - z jednej strony 

zapis poziomy, a z drugiej zapis pionowy liczb od -25 do +25. 

Naukę uatrakcyjniają dmuchane kostki oraz magnetyczne 

strzałki. Po osi można pisać mazakiem suchościeralnym 

16 Matematyka program 

multimedialny szkoła 

podstawowa  klasy 4 - 6 

1 szt. Pakiet przedmiotowy eduROM multimedialna baza wiedzy 

Matematyka to staranne opracowanie wszystkich zagadnień 

matematycznych objętych programem szkoły podstawowej w 

klasach 4-6*. Materiał – zawarty na 5 płytach CD-ROM – 

odpowiada co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki. 
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17 
Formy wypowiedzi k.245 

 

1 szt. Pomoc edukacyjna zawiera materiały pomocnicze przydatne 

na lekcjach języka polskiego. Tablice prezentują cztery 

rodzaje pism użytkowych: zaproszenia, ogłoszenia, listu 

otwartego, podania. Dotyczą informacji ogólnych, 

przedstawiają wzór i schemat poszczególnych pism. Do tablic 

dołączone są scenariusze lekcji dla szkoły podstawowej i 

gimnazjum 

18 Język polski. Plansze 

interaktywne 2.0. szkoła 

podstawowa klasy 4-6 

 

1 szt. Plansze interaktywne z języka polskiego 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 języka polskiego w klasach 4 - 6 

szkoły podstawowej. 

Materiał znajdujący się na planszach podzielono na 

następujące działy tematyczne: np. 

- "Historia literatury", "Składnia",- "Fleksja",- "Fonetyka",- 

"Ortografia". 

Plansze składają się z animacji, dźwiękowych komentarzy 

oraz z testów. Towarzyszą im także dodatkowe narzędzia 

multimedialne. Dopisywanie komentarzy, możliwość 

podkreślania wybranych treści oraz zaznaczania lub 

zakrywania dowolnych elementów znajdujących się na 

planszy, umożliwia nauczycielowi przeprowadzenie ciekawej 

i interaktywnej lekcji. Do pakietu dołączony jest opis 

poszczególnych tematów lekcji, przy których plansza może 

stanowić pomoc dla nauczyciela. Narzędzie testowe, zawiera 

około 150 pytań jednokrotnego wyboru i pozwala na 

jednoczesne rozwiązywanie testu przez całą klasę. 

19 Części mowy 1 szt. Dwustronna mapa 160x120- ze specjalnej folii poliuretanowej 

po której można pisać mazakami wodnymi. Strona tylna jest 

taka sama jak pierwsza tylko bez napisów czyli ćwiczebna. 

Oprawiona w drewniane 

20 Komplet „Lambada” 3 kpl. Tablica z wszystkimi przyborami bez przyssawek+ cyrkiel 

tablicowy „Classic” z przyssawkami 

 

21 Język angielski, niemiecki - 

konwersacje 

1 szt. Program jest do współpracy z tablicą interaktywną , do 

poznania podstawowych prawideł angielskiej i niemieckiej 

wymowy. Uzupełniony praktycznymi ćwiczeniami. 

Program obejmuje: 

·      4 działy tematyczne – transport, sport, 

  ubrania, pogoda 

·      ponad 300 najczęściej używanych 

  wyrażeń 

·      około 100 praktycznych ćwiczeń 
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całość w języku angielskim i niemieckim 

22 Zestaw narzędzi do 

eksperymentów 

1 szt. Wysokiej jakości instrumenty w etui z tworzywa sztucznego. 

Zawartość : 

1 raczka(uchwyt do skalpela nierdzewnej stali), 

5 skalpeli, 

1 pęseta nierdzewna stal, 

1 nożyczki przygotowawcze, 

1 nakłuwacz. 

 

Tabela 2 

zajęcia dla dzieci uzdolnionych 

 

Lp. Materiał dydaktyczny Ilość Opis 

1 Układ Słoneczny i 

gwiazdozbiory – model 

ruchomy 

1 szt. Model ukazuje Słońce i 9 planet w ruchu. Słońce jest 

podświetlane od środka żarówką i oświetla krążące wokół 

planety. Model jest uproszczeniem Układu Słonecznego 

kopułę Słońca można wymienić  na przezroczystą półkulę 

wyświetlającą najważniejsze gwiazdozbiory. 

2. Zestaw magnesów 1 szt. Zestaw różnych rodzajów magnesów. 

W zestawie 44 elementy, w tym różnego typu magnesy, 

pudełka z opiłkami, płytki różnych metali. 

3. Termometr Galileusza 

 

1 szt. W ciekawy sposób dowodzi praw fizycznych dotyczących 

cieczy. Temperaturę wskazuje najniższa z nie zatopionych 

baniek                                                           

4 Plansze interaktywne 1 szt. Plansze interaktywne- szkoła podstawowa- 

INFORMATYKA to interaktywny program komputerowy 

dla nauczycieli informatyki w klasach 4- 6 szkoły 

podstawowej 

5 Język angielski. Plansze 

interaktywne 2.0. Szkoła 

Podstawowa klasy IV -VI 

1 szt. Plansze interaktywne z języka angielskiego 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 języka angielskiego w klasach 4 

- 6 szkoły podstawowej. Materiał znajdujący się na 

planszach podzielono na następujące działy tematyczne:- 

"Rzeczowniki – liczba mnoga, policzalne/niepoliczalne",- 

"Stopniowanie przymiotników",- "Przyimki i zaimki",- 

"Konstrukcje gramatyczne"- "Człowiek",- "Dom",- 

"Praca",- "Hobby, wakacje i czas wolny",- "Żywienie", - 

"Czas, pory roku i pogoda",- "Położenie geograficzne i 

kultura krajów anglojęzycznych",- "Zwyczaje i tradycje 

świąteczne w krajach anglojęzycznych". 
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6 Program multimedialny 

szkoła podstawowa klasa 4 

zestaw 4 przedmiotów 

1 szt. Pakiet eduROM przeznaczony dla klasy 4 szkoły 

podstawowej został przygotowany przez interdyscyplinarną 

grupę ponad 150 specjalistów. Każdy przedmiot stanowi 

staranne opracowanie wszystkich zagadnień wymaganych 

programem klasy 4 szkoły podstawowej. W skład pakietu 

wchodzą: przyroda, matematyka, język polski oraz historia 

i społeczeństwo. 

 

7 Program multimedialny 

szkoła podstawowa klasa 5 

zestaw 4 przedmiotów 

 

1 szt. Pakiet eduROM przeznaczony dla klasy 5 szkoły 

podstawowej został przygotowany przez interdyscyplinarną 

grupę ponad 150 specjalistów. Każdy przedmiot stanowi 

staranne opracowanie wszystkich zagadnień wymaganych 

programem klasy 5 szkoły i odpowiada co najmniej 100 

godzinom efektywnej nauki. W skład pakietu wchodzą: 

przyroda, matematyka, język polski oraz historia i 

społeczeństwo. 

8. Słownik ortograficzny 10 szt. Słowniki ortograficzne do klas IV-VI 

9. Słownik języka polskiego 

 

4 szt. Słowniki + płyta CD do klas i do biblioteki 

10 Globus polityczny 1 szt. Prosty globus polityczny 

11 Plansza ścienna: Budowa 

kości człowieka 

 

1 szt. Duża plansza z drążkami do zawieszania. Wymiary planszy 

84x118cm 

12 Plansza ścienna: Tkanki 

mięśniowe człowieka 

1 szt. Duża plansza z drążkami do zawieszania. Wymiary planszy 

84x118cm 

13. Plansza ścienna: Narządy 

oddychania człowieka. 

1 szt Duża plansza z drążkami do zawieszania. Wymiary planszy 

84x118cm 

14 Plansza ścienna: Obieg krwi 

u człowieka 

1 szt Duża plansza z drążkami do zawieszania. Wymiary planszy 

84x118cm 

15 Plansza ścienna: Układ 

pokarmowy człowieka 

1 szt Duża plansza z drążkami do zawieszania. Wymiary planszy 

84x118 cm 

16 Plansza ścienna: Oko 

człowieka 

1 szt Plansza o wymiarach 52x75cm 

17 Plansza ścienna: Ucho 

człowieka 

1 szt Plansza o wymiarach 52x75cm 

18. Model komórki roślinnej 1 szt Demonstracyjny, kolorowy model komórki roślinnej 

trwałego tworzywa sztucznego, przymocowany do 

podstawy. 

19 Szkielet człowieka program 

interaktywny 

1 szt Program jest dostosowany do współpracy z tablicą 

interaktywną. Dostosowany od 4 klasy szkoły podstawowej 

wzwyż. 

Program obejmuje: 
• stron szkoleniowych 

• 4 rodzaje ćwiczeń 

http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=677&sName=program-multimedialny-szkola-podstawowa-klasa-4-zestaw-4-przedmiotow
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=677&sName=program-multimedialny-szkola-podstawowa-klasa-4-zestaw-4-przedmiotow
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=677&sName=program-multimedialny-szkola-podstawowa-klasa-4-zestaw-4-przedmiotow
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=678&sName=program-multimedialny-szkola-podstawowa-klasa-5-zestaw-4-przedmiotow
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=678&sName=program-multimedialny-szkola-podstawowa-klasa-5-zestaw-4-przedmiotow
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=678&sName=program-multimedialny-szkola-podstawowa-klasa-5-zestaw-4-przedmiotow
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• część zabawową 

• 5 wersji językowych 

 

20 Narządy zmysłów program 

interaktywny 

 

1 szt Program jest dostosowany do współpracy z tablicą 

interaktywną. Dostosowany od 4 klasy szkoły podstawowej 

wzwyż. 

Program obejmuje: 

·      53 stron dotyczących budowy i funkcji narządów 

zmysłów : wzroku,słuchu, smaku, węchu i dotyku 

·      3 rodzaje ćwiczeń 

·      animację transmisji dźwięku,przekazu 

powonienia, przekazu obrazu na 

siatkówkę,podrażnienia receptorów skóry 

 

21 Układ trawienny i zdrowe 

odżywianie program 

interaktywny 

1 szt Program jest dostosowany do współpracy z tablicą 

interaktywną. Dostosowany od 4 klasy szkoły podstawowej 

wzwyż. 

Program obejmuje: 

·      ponad 30 stron do nauki z tekstem i obrazkami 

·      animację przetwarzania głównych składników 

pokarmowych 

·      4 rodzaje ćwiczeń 

·      Program w 5 wersjach językowych 

 

22 Przyroda program 

multimedialny szkoła 

podstawowa klasy 4-6 

 

1 szt EduROM Multimedialna baza wiedzy to najbogatszy i 

najobszerniejszy na rynku edukacyjny program 

komputerowy. Dzięki niemu uczeń opanuje wiadomości z 

zakresu programu nauczania z przyrody w szkole 

podstawowej w klasach 4-6. Nasz program to 

bezkonkurencyjne, wygodne i nowoczesne narzędzie, 

przydatne każdemu uczniowi. Praca z nim to spotkanie z 

niekonwencjonalnym wykładem, doskonałymi zdjęciami, 

animacjami 3D, filmami wideo oraz setkami 

interaktywnych ćwiczeń. Dzięki którym niezbędna wiedza 

przyswajana jest niezwykle szybko i efektywnie 

23 Układ nerwowy program 

interaktywny 

1 szt Program jest dostosowany do współpracy z tablicą 

interaktywną. Dostosowany od 4 klasy szkoły podstawowej 

wzwyż. 

Program obejmuje: 

·      23 interaktywne strony do nauki budowy układu 
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nerwowego, rdzenia kręgowego i neuronu 

·      3 grupy zadań interaktywnych 

·      animację przekazu impulsu nerwowego 

 

24 Język angielski, niemiecki - 

konwersacje 

1 szt Program jest do współpracy z tablicą interaktywną , do 

poznania podstawowych prawideł angielskiej i niemieckiej 

wymowy. Uzupełniony praktycznymi ćwiczeniami. 

Program obejmuje: 

·      4 działy tematyczne – transport, sport, 

  ubrania, pogoda 

·      ponad 300 najczęściej używanych 

  wyrażeń 

·      około 100 praktycznych ćwiczeń 

·      całość w języku angielskim i niemieckim 

 

25 Dwudziestolecie 

międzywojenne – mapa 

zafoliowana 

1 szt Format: 160 cm x 120 cm 

Wykonanie:mapa zafoliowana 

Oprawa: PCV z zaczepem 

 

26 Stojak do przechowywania 

map 

1 szt 26 otworów – 50 x 100 x 80 h  wykonany z profilu 25 x 25 

płyta laminowana 18mm obrzeże PCV 1 mm 

27 Tablica pojedyncza zielona 

magnetyczna 

1 szt Wymiary 170 x 100 

28 Historia i społeczeństwo - 

Zestaw plansz w wersji 

drukowanej + program CD 

 

1 szt Jest to gotowy zestaw dydaktyczny zawierający:  

60 kolorowych, obustronnie zafoliowanych, sztywnych 

plansz poglądowych w  formacie A-3; 

program komputerowy na płycie CD  (zawiera 60 

kolorowych plansz i 60 ilustrowanych kart pracy, łącznie 

200 – 300 ćwiczeń w zależności od przedmiotu); 

całość w sztywnej teczce z rączką; 

Eurotest-plansze to idealne narzędzie dla nowoczesnych 

szkół i nauczycieli pragnących przygotować uczniów do 

pracy z szeroko pojętym materiałem ilustracyjnym 

(odczytywanie informacji). Program pozwala stosować w 

praktyce tak ważną zasadę poglądowości w nauczaniu 

Materiał ilustracji oraz ćwiczeń opracowany został  w 

oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla 

szkół. Obejmuje on cały zakres szkoły podstawowej dla 

klas IV-VI  

29 Poczet Królów Polski  zestaw 

plansz 

1 kpl. Komplet plansz. Poczet Królów Polski. 

Zestaw składa się z 4 szt. plansz formatu 100 x 70 cm 

oprawionych w listwy metalowe gotowych do zawieszenia. 
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30 Historia starożytna – 3 

plansze 

1 kpl. Komplet stanowią 3 tablice informacyjno - ilustracyjne 

dotyczące starożytności. Treści zawarte na planszach są w 

większości zgodne z programem historii klasy V szkoły 

podstawowej. 

31 II Wojna Światowa 1939-42 / 

1943-45 

 

1 szt. Dwustronna ścienna mapa szkolna do historii nazywana 

Wielkoformatowa Ilustrowaną Kartograficzną 

Encyklopedią II wojny światowej. 

 

32 Polska i Litwa za pierwszych 

Jagiellonów / Europa XIV - 

XV w - mapa 

 

1 szt. Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca Polskę i 

Litwę za pierwszych Jagiellonów. Rewers mapy pokazuje 

Europę na przełomie XIV i XV w. 

Skala 1:1 850 000 / 1:4 400 000. 

Format: 160 x 120 cm. 

 

33 Kręgle 1 zestaw Zestaw 10 szt. kręgli, 2 kul wykonane z twardej pianki 

wysokość kręgla 29x10 średnica kuli 15 cm – różne kolory 

350 

34 Kije hokejowe 

 

1 kpl. 12 szt.. kij hokejowych dł. 95 cm. 1 sztuka  krążka do 

hokeja 1 szt. piłki do hokeja 

 

TABELA NR  3. 

PROGRAM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Lp

. 

Materiał dydaktyczny - rodzaj pro-

duktu 

 

Ilość 

 

Opis 

 

1. ,,Bieżnia 2” SG 0002 

 

1 szt. Przyrząd do ćwiczeń na bieżni wzmacniają mięśnie nóg i 

rozwijają koordynację ruchów 

2. ,,Woreczki z grochem 4 kpl Kolorowe woreczki wypełnione ziarenkami grochu. Służą 

jako pomoc do nauki poprzez zabawę, usprawniają 

koordynację ruchową. 

3. Zestaw piłeczek do treningu dłoni” 1 kpl Zestaw piłeczek do treningu dłoni. Ćwiczenia wzmacniają 

mięśnie oraz usprawniają motorykę dłoni 

4. Sensoryczna piłka fasolka” 1 szt. Bardzo przydatna podczas prowadzenia terapii integracji 

sensorycznej. 

5. 
Półkule sensoryczne 

1 szt. Wykonane z tworzywa sztucznego półkule mogą być 

napełniane powietrzem do odpowiedniej twardości. 

Doskonałe do ćw. równowagi, koordynacji. Dodatkowym 
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atutem są wypustki sensoryczne 

6. Gruba lina-10 m 1 szt. Doskonała do ćw. równowagi i zabaw ruchowych 

7. Worki do skakania 4 szt. Doskonałe do ćw. równowagi i drużynowych. 

8. Piłka miękka 8 szt. Piłki do zabaw i ćwiczeń ruchowych. 

9. Piłka siatkowa 1kpl/6s

zt 
Wytrzymała gumowa powłoka, żywe kolory  

10. Narzucamy pierścienie 1 kpl. Miękkie elementy sprawiają że jest bezpieczna w użyciu 

11. Tarcza celownicza 1 szt. Gra zręcznościowa rozwijająca celność rzutu 

12 Tęczowe gumy do skakania 2 szt. Tradycyjna i popularna zabawa rozwija zwinność, świadomość ruchów 

ciała i poczucie rytmu  

13 Wstążki podwójne 2 kpl. Dwie wstążki zamocowane na kijku. 

14 Tęczowe pierścienie  2 kpl. Do różnych zabaw ruchowych. Atutem jest ich 

elastyczność 

15 Pałeczki do stóp-drewniane  2 kpl. Drewniane pałeczki do ćwiczeń korekcyjnych stóp. 

 

16 Szkolny zestaw do badmintona 1 kpl. Zestaw do nauki gry w badmintona 

 

5. Gimnazjum w Kawęczynie 

                                                                 TABELA NR  1. 

PROGRAM WYRÓWNAWCZY 

 

lp. Materiał dydaktyczny - rodzaj produktu ILOŚĆ 
Opis  

1 EduROM Język polski (Gimna-

zjum) 
1 szt. Program eduROM Język polski został wpisany na listę środków 

dydaktycznych zalecanych przez Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu pod numerem: 1238/2001, 1301/2001 i 1302/2001. 

EduROM Język polski to multimedialny, interaktywny podręcznik, 

który obejmuje cały materiał z języka polskiego obowiązujący w 

gimnazjum. EduROM Język polski zawiera nie tylko ćwiczenia 

 

http://www.edukacyjna.pl/znajdz.php?searchword=Oficyna%20Wydawnicza%20Impuls&typ=WYDAWNICTWO
http://www.edukacyjna.pl/znajdz.php?searchword=Oficyna%20Wydawnicza%20Impuls&typ=WYDAWNICTWO
http://www.edukacyjna.pl/znajdz.php?searchword=Oficyna%20Wydawnicza%20Impuls&typ=WYDAWNICTWO
http://www.impulsoficyna.com.pl/autorzy/piszczek_małgorzata,517.html
http://www.impulsoficyna.com.pl/autorzy/piszczek_małgorzata,517.html
http://www.impulsoficyna.com.pl/autorzy/piszczek_małgorzata,517.html
http://harmonia.edu.pl/pl/p/100-TEKSTOW-DO-CWICZEN-LOGOPEDYCZNYCH/145
http://harmonia.edu.pl/pl/p/100-TEKSTOW-DO-CWICZEN-LOGOPEDYCZNYCH/145
http://harmonia.edu.pl/pl/p/BUZKI-zabawa-logopedyczna/741
http://harmonia.edu.pl/pl/p/BUZKI-zabawa-logopedyczna/741
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gramatyczne i ortograficzne, ale także fragmenty filmów, przedsta-

wień teatralnych i lektur szkolnych. Treści zaprezentowane w pro-

gramie obejmują literaturę oraz najważniejsze media dzisiejszej 

rzeczywistości: telewizję, radio, reklamę, komputer. Takie rozwią-

zanie przygotowuje do krytycznego odbioru przekazów medialnych 

oraz kształtuje umiejętność poprawnego korzystania ze środków 

masowego przekazu. 
 

2 Formy wypowiedzi zestaw eduka-

cyjny 12 tablic 
1 szt. Zestaw edukacyjny zawiera materiały pomocnicze przydatne na 

lekcjach języka polskiego. Tablice prezentują cztery rodzaje pism 

użytkowych: zaproszenia, ogłoszenia, listu otwartego, podania. 

Dotyczą informacji ogólnych, przedstawiają wzór i schemat po-

szczególnych pism. Do tablic dołączone są scenariusze lekcji dla 

szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 

3 
Plansze interaktywne- Lekcjo-

tek@ JĘZYK POLSKI 

1 szt.  20 tematów (każdy z 4 zasobami), 

 około 50 animacji i ilustracji, 

 około 30 symulacji, ćwiczeń interaktywnych, pokazów 

slajdów. 

 

4 Magnesy tablicowe duże – 40 

sztuk 

2 op. Ozdobne magnesy służące jako tablicowe liczmany magnetyczne, 

mogą posłużyć także    do „przypinania” do  standartowych tablic 

szkolnych czy innych powierzchni metalowych różnego rodzaju.. 

 

5 Gąbka do tablic sucho ścieralnych 

magnetyczna 

3 szt.   

6 Gra dydaktyczna Między nami 

graczami dla gimnazjum 

 

Po 5 z 

każdego 

tytułu 

Mały Książę, Zemsta, Hobbit, Dywizjon 303  

 
 

7 Pendrive 16 GB 4 szt.   

8 Teczki 20 szt. Teczka skrzydłowa na gumkę wykonana z twardej i sztywnej 

tektury (2 mm) powlekanej folią polipropylenową, posiada fakturę 

lnu, szerokość grzbietu do 40 mm do formatu A4 z zamknięciem na 

gumkę 

 

9 segregatory 5 szt. ringowy A4 wykonany z tektury, okleina z ekologicznej poliolefiny 

dwustronna etykieta na grzbiecie mieści do 170 kartek 2 lub 4 ringi 

szerokość grzbietu 35 mm 

 

10 papier ksero 5 op.  80 g/m
2
A4  

11 koszulki 5 op. Koszulka A4  krystaliczna 100szt. Karton, otwierane z góry 

krystaliczna, antystatyczna folia idealne do pracy z rzutnikiem 

pakowane po 100 sztuk w kartonie w kartonie specjalne nacięcie 

ułatwiające dostęp do koszulek 

 

12 Blok szkolny rysunkowy 10 szt. A4, 20 kartek,  

13 Blok szkolny rysunkowy 10 szt. A3, 20 kartek,  

14 papier do orgiami 10 op. kwadrat 12x12 cm FA 8912  

15 papier do orgiami 10 op. kwadrat 15x15 cm FA 8915  

http://pomocedydaktyczne.info/index.php?main_page=product_info&cPath=39_110_380&products_id=9451
http://pomocedydaktyczne.info/index.php?main_page=product_info&cPath=39_110_380&products_id=9451
http://gwo.pl/bookshops/book/294/title:miedzy-nami-graczami-gra-dydaktyczna-na-motywach-zemsty
http://gwo.pl/bookshops/book/296/title:miedzy-nami-graczami-gra-dydaktyczna-na-motywach-hobbita
http://gwo.pl/bookshops/book/357/title:miedzy-nami-graczami-gra-dydaktyczna-na-motywach-dywizjonu-303
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TABELA NR  2. 

PROGRAM DLA DZIECI UZDOLNIONYCH 

 

Lp. Materiał dydaktyczny - rodzaj produktu ILOŚĆ 
Opis 

1. pendrive 6 szt. pojemność: 16 GB 

2. płyty DVD i CD do nagrywania 2 op (20 

szt) 

 

 
 

3. papier ksero biały 5 op. 80 G/M
2
A4 

4. KREDKI AKWARELOWE 

OŁÓWKOWE   

12 op. 48 kolorów w opakowaniu 

5 Blok szkolny rysunkowy 10 szt. A3, 20 kartek 

6 Blok szkolny rysunkowy 10 szt. A4, 20 kartek 

7 pisaki 5 op. 10 pisaków-pędzelków  z jedną cienką końcówką (pisak) i jedną 

grubą (pędzel). Piękne kolory i znakomita jakość gwarantują udane 

rysunki. Kolory podstawowe.Wymiary 

19,2x16,5x1,5cm. 

8 papier FOTO 2 op.  A4 230 gr.’20 

9 Teczki 10 szt. Teczka A4 skrzydłowa z rzepem, teczka łączy doskonałą ochronę 

dokumentów (dzięki zastosowaniu twardej i sztywnej 2 mm 

tektury) z estetycznym wyglądem powlekana folią 

polipropylenową, posiada fakturę lnu na dokumenty w formacie A4 

z zamknięciem na 2 rzepy 

10 Farby plakatowe w tubkach 6 op. Farby plakatowe w tubkach.10 kolorów. Pojemność tubki 12 ml. W 

plastikowym pudełku. 

11 koszulki 1 op. Koszulka A4  krystaliczna 100szt. Karton otwierane z góry 

krystaliczna, antystatyczna folia idealne do pracy z rzutnikiem 

pakowane po 100 sztuk w kartonie w kartonie specjalne nacięcie 

ułatwiające dostęp do koszulek 

 

12 nożyczki 5 szt. Nożyczki biurowe precyzyjne. Trwałe ostrze, ze stali nierdzewnej 

Uchwyt wyprofilowany dla prawo i leworęcznych osób 

Ergonomiczny i miękki uchwyt, odporny na pęknięcia 

Spiczaste zakończenie ostrzy, co ułatwia precyzyjne cięcie 

13 tusze do drukarki HP LaserJet 

3052 

1 szt.  

14 Toner do drukarki LC 1240 lub 

LC 1280XL 

 

1 szt. (Kolory: LC 1240 BK,  LC 1240Y,  LC 1240 C,  LC 1240 M) 

15 Gitara elektryczna Harley Benton 

ST-20 BK Standard Series 
1 szt.  

16 Teczki   5 szt. Teczka lakierowana z gumką na dokumenty o formacie A4 
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wykonana z mocnego, barwionego i lakierowanego z jednej strony 

kartonu z mocną gumką i trzema zakładkami chroniącymi 

dokumenty przed wypadaniem 

17 Crate FW15 wzmacniacz 

gitarowy kombo  

 

1 szt.  

18 Model budowy kwiatu 1 szt. Model kwiatu brzoskwini z tworzywa sztucznego, umieszczony na 

podstawie. Ułatwi poznanie budowy kwiatu - doskonale 

przedstawione elementy - pręciki, zalążnia 

19 Model budowy zęba 1 szt. Model zęba trzonowego 8x, 2-cz. Model powiększony 8-krotnie w 

stosunku do naturalnych rozmiarów. Rozkładany na 2 części. 

20 Plansze interaktywne fizyka - 

gimnazjum 

1 szt.  

21 Stojak do przechowywania plansz 2 szt. Możliwość przechowania kilkudziesięciu plansz 

22 Tablice korkowe 2 szt. w ramie drewnianej 120x200 cm 

23 Sztuka , plastyka - zestaw 

plansz 

1 szt. Zestaw plansz przedstawia dziedziny sztuk plastycznych takich 

jak:  malarstwo  rzeźbę , architekturę , grafikę , rzemiosło 

artystyczne. Na poszczególnych planszach zaprezentowane są 

reprodukcje, zdjęcia bądź rysunki przedstawiające daną dziedzinę 

sztuki. Pozwala to przeanalizować jak zmieniało się na przestrzeni 

lat przedstawianie postaci człowieka w malarstwie lub jak 

zmieniała się architektura, które z rzemiosł artystycznych już 

zanikło, co to jest grafika i jak powstaje. Do plansz dołączone są 

napisy na karteczkach z rzepami, pozwala to uczniom na 

umieszczanie haseł pod odpowiednimi reprodukcjami lub 

rysunkami dla sprawdzenia swoich wiadomości. Plansze 

zaopatrzone są w listwy z zawieszką. 

24 DNA model duży 1 szt. kolorowy model helisy DNA, składający się z 22 par nukleodytów, 

prezentujący 2 skręty helisy. 

25 Pudełka kolekcjonerskie na 

cztery płyty CD 

5 szt.  

26 Koło Maxwella 1 szt. Przyrząd ma postać umieszczonej na podstawce ramy o wysokości 

40 cm. i szerokości 28 cm. . Na niej zawieszone jest ciężkie koło o 

średnicy 12 cm. Całóśc wykonana jest z metalu 

27 Wizualizator przewodności 

cieplnej metali 

1 szt. Urządzenie składa się z czerech metalowych ze stali , mosiądzu , 

aluminium i miedzi, umieszczonych na wspólnej , plastikowej 

podstawie. Każdy z nich wyposażony jest w płynny wskaźnik, 

ukazujacy zmiany temperatury 

28 Detektor UV 1 szt. przeźroczysta rurka w której są koraliki zmieniające kolor 

29 Przyrząd do demonstracji 

zjawisk włoskowatości. 

1 szt. Cztery szklane rurki kapilarne o średnicy wewnętrznej są 

ustawione pionowo i połączone pozioma rurką z naczynie, do 
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którego podczas doświadczenia wlewa się wodę. 

30 Mikrofon bezprzewodowy do 

ręki. 

 3 szt. Mikrofon dynamiczny- wokalny, char. nerkoidalna 

31 Siłomierz wskazówkowy 1 szt. zakres pomiarów 0-5 N Siłomierz mocowany do tablicy szkolnej 

przy pomocy trzech uchwytów magnetycznych 

Wymiary 140x60 mm ciężar 0,34 kg 

32 Przyrząd do obserwacji obrazu 

rzeczywistego w zwierciadle 

wklęsłym 

1 szt. przyrząd składa się z dwóch zwierciadeł wklęsłych o średnicy 22 

cm 

33 konwektor termoelektryczny 1 szt. zestaw składa się z kowektora termoelektrycznego oraz dwóch 

naczyń plastikowych 

34 Torby na laptopy 2 szt. torba na notebooka 15,6” w klasycznym kształcie wykonana z 

poliestru 

35 Karta pamięci do aparatu  

fotograficznego NIKON 

COOLPIX L 810 

1 szt. Pojemność 16 GB 

36 koszulki 1op. Koszulka A4  krystaliczna 100szt. Karton otwierane z góry, 

krystaliczna, antystatyczna folia, idealne do pracy z rzutnikiem 

pakowane po 100 sztuk w kartonie w kartonie specjalne nacięcie 

ułatwiające dostęp do koszulek 

37 tusze do drukarki HP Deskjet 

F4280 czarny 

1 szt.  

38 dysk zewnętrzny 1 szt. Pojemność 500 GB 

39 baterie do kamery Samsung 34x 

optical zoom, Model VP-D375W, 

BATTERY: DC 7,4V-0,48A 

1 szt.  

 

TABELA NR  3. 

PROGRAM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Lp. NAZWA ILOŚĆ 
Opis danego produktu 

(przeznaczenie, wygląd, itp. cechy charakterystyczne, 

1.  Grażyna Pawlik . 180 ćwiczeń 

poprawiających koncentrację 

uwagi opartych na analizatorze 

słuchowym. Ćwiczenia dla 

młodzieży i dorosłych. 

2 szt.  

2.  Ćwiczenia kształtujące 

umiejętność czytania tekstu ze 

zrozumieniem. Aut. Joanna 

Bladowska 

2 szt.  

3.  Progres - Komputerowy program 

wspierający rozwój 

1 szt.  

http://www.ceneo.pl/6016903
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4.  Karty pracy dla uczniów z 

niepełnosprawnością 

intelektualną. WIOSNA-LATO., 

JESIEŃ .ZIMA. 

2 zestaw  

5.  toner do kserokopiarki RICOH 

Aficio 1027 

1 szt.  

6.  koszulki 1 op. Koszulka A4  krystaliczna 100szt. Karton otwierane z góry 

krystaliczna, antystatyczna folia idealne do pracy z rzutnikiem 

pakowane po 100 sztuk w kartonie w kartonie specjalne nacięcie 

ułatwiające dostęp do koszulek 

7.  Segregator A4/4R/30 5 szt. Wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową 

(100um) 30-milimetrowa średnica pierścieni 2-pierścieniowy 

mechanizm otwierający Szerokość grzbietu:45 mm 2 lata 

gwarancji na mechanizm Format: 265 x 320 x 45mm 

Samoprzylepna etykieta opisowa 

8.  Nożyczki 3 szt. Nożyczki biurowe precyzyjne. Trwałe ostrze, ze stali nierdzewnej 

Uchwyt wyprofilowany dla prawo i leworęcznych osób 

Ergonomiczny i miękki uchwyt, odporny na pęknięcia Spiczaste 

zakończenie ostrzy, co ułatwia precyzyjne cięcie 

9.       Teczki 3 op. Teczka kopertowa A4 teczka o ciekawej prążkowej strukturze 

zamykana na zatrzask na kartki formatu A4 mieści 100 kartek 

opakowanie zbiorcze zawiera 5 teczek jednego koloru 

10.  Teczki 10 szt. Teczka skrzydłowa na gumkę wykonana z twardej i sztywnej 

tektury (2 mm) powlekanej folią polipropylenową posiada fakturę 

lnu szerokość grzbietu do 40 mm do formatu A4 z zamknięciem na 

gumkę 

11.  papier ksero kolorowy mix 2 op. format: A4 80 g/m
2 

12.  papier ksero biały 5 op.  80 g/m
2
A4 

 

6. Gimnazjum w Kowalach Pańskich 

      TABELA NR  1. 

PROGRAM WYRÓWNAWCZY 

 

Lp. NAZWA ILOŚĆ OPIS 

1. Jednostki  miar i wag – plansza dwustronna 1 szt jednostki miar i wag plansza Ciesząca się du-

żą popularnością plansza w szkołach podsta-

wowych . Zalaminowana ,oprawiona w drew-

niane półwałki i przygotowana do zawiesze-

nia. Pierwsza strona- podstawowe jednostki 

miar i wag . Druga strona - ćwiczeniowa do 

pisania pisakami. 

2. Program multimedialny (zestaw do klas 1,2,3 1 kpl. EduROM multimedialna baza wiedzy Chemia 

http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=692&sName=program-multimedialny-(zestaw-do-klas-1,2,3-kpl-7-plyt)-chemia
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kpl 7 płyt) chemia to najbogatszy i najobszerniejszy na rynku 

edukacyjny program komputerowy, obejmu-

jący cały materiał nauczania chemii w gimna-

zjum 

3. Program multimedialny - biologia gimnazjum 

zestaw do klas 1, 2, 3 

1 kpl. EduROM multimedialna baza wiedzy Biolo-

gia to najbogatszy i najobszerniejszy na rynku 

edukacyjny program komputerowy, obejmu-

jący cały materiał nauczania biologii w gim-

nazjum. Ogromny zasób wiedzy, wszech-

stronna analiza omawianych treści, programy 

narzędziowe i dodatkowe opcje czynią z edu-

ROM-u bezkonkurencyjne, wygodne i nowo-

czesne narzędzie, przydatne każdemu gimna-

zjaliście. Niekonwencjonalny wykład, dosko-

nałe zdjęcia, trójwymiarowe animacje, filmy 

wideo oraz setki interaktywnych ćwiczeń – 

wszystko to sprawia, że niezbędna wiedza jest 

przyswajana niezwykle szybko i efektywnie. 

4. Biologia plansze 1 kpl 7 szt plansz formatu 100x70 cm z uchwytem 

do zawieszenia.  

1.Komórki i tkanki zwierzęce i roślinne 

2.Bakterie i wirusy 

3.Pasożyty człowieka 

4.Budowa i replikacja DNA 

5.Mejoza i dziedziczenie cech 

6.Witaminy w organizmie człowieka 

7.Mikroelementy i makroelementy w 

organizmie człowieka. 

5. Przybory matematyczne - drewniane bez ta-

blicy 

2 kpl W skład kompletu wchodzi: cyrkiel, kąto-

mierz, dwa trójkąty (45 i 60), liniał 1 m. 

Wymiary: 

Cyrkiel tablicowy 485 x 20 x 40 mm 

Trójkąt 60o 520 x 310 x 8 mm 

Trójkąt 45o 430 x 430 x 8 mm 

Kątomierz 500 x 275 x 8 mm 

Liniał tablicowy 1010 x 60 x 8 m 

6. Tablica na przybory matematyczne 2 szt. Wymiary: 

długość x szerokość x grubość: 103 x 60 x 2 

cm. 

7 Portrety pisarzy polskich Łącznie 

10 szt. 

Portrety bez ramek-zafoliowane z wałkiem 

drewnianym do zawieszenia.(wymiar 29 x 42 

cm) 

Wykaz imienny pisarzy zawartych w 

http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=692&sName=program-multimedialny-(zestaw-do-klas-1,2,3-kpl-7-plyt)-chemia
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=26&sName=program-multimedialny--biologia-gimnazjum-zestaw-do-klas-1,-2,-3
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=26&sName=program-multimedialny--biologia-gimnazjum-zestaw-do-klas-1,-2,-3
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=421&sName=przybory-matematyczne--drewniane-bez-tablicy
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=421&sName=przybory-matematyczne--drewniane-bez-tablicy
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=426&sName=tablica-na-przybory-matematyczne
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komplecie portretów. 

1.Eliza Orzeszkowa, 

2.Maria Konopnicka, 

3.Stefan Żeromski, 

4.Stanisław Wyspiański, 

5.Stanisław Reymont, 

6.Józef Korzeniowski, 

7.Maria Dąbrowska, 

8.Julian Tuwim, 

9.Wisława Szymborska, 

10.Czesław Miłosz. 

8 Rodzaje i gatunki literackie z portretami pisa-

rzy 

1 szt. RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE 

Wielcy ludzie pióra 

Oryginalnie stylizowana, wielkoformatowa 

plansza, pomoc dydaktyczna, przedstawiająca 

klasyczny podział  na rodzaje i gatunki lite-

rackie; dodatkowo ilustrowana  portretami 

twórców; równolegle  – polskich i świato-

wych. Przy każdym portrecie  znajduje 

się  mini notka z datą urodzin i śmierci oraz 

tytułami dzieł danego twórcy, będących kla-

syką danego gatunku 

9 Romeo i Julia 1 szt filmz polskim lektorem Baz Luhrmann DVD 

Ekranizacje lektur - gimnazjum 

10 Quo Vadis edycja kolekcjonerska 1 szt. (2DVD, książka,specjalne opakowanie) 

Mervyn LeRoy DVD Ekranizacje lektur - 

gimnazjum 

11 Pamiętnik z Powstania Warszawskiego 

Maria Zmarz-Konowicz DVD 

1 szt. Ekranizacje lektur - gimnazjum 

12 Odyseja 

Warwick Gilbert DVD 

1 szt. Ekranizacje lektur - gimnazjum 

13 Kamizelka 

Stanisław Jędryka DVD 

1 szt. Ekranizacje lektur - gimnazjum 

14 Mały książę 

Stanley Donen DVD 

1 szt. Ekranizacje lektur - gimnazjum 

15 Latarnik Zygmunt Skonieczny DVD 1 szt. Ekranizacje lektur - gimnazjum 

16 Lalka (5DVD) 

Ryszard Ber DVD 

1 szt. Ekranizacje lektur - gimnazjum 

17 Chłopi (5DVD) 1 szt. Ekranizacje lektur - gimnazjum 

18 Parowniczka porcelanowa z wylewem 125mm 1 szt.  
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19 Krystalizator z wylewem125x63, poj. 500ml 1 szt.  

20 Krystalizator z wylewem150x75, poj. 900ml 1 szt.  

21 Krystalizator z wylewem180x90, poj. 900ml 1 szt.  

22 Probówka 100x16,1 op./100szt. 1 koplet Probówki okrągłodenne ISOLAB mają 

okrągłe dno i cienkie ścianki. Opakowanie 

zbiorcze zawiera 100szt. 

23 Zlewka wysoka  500ml 1 szt.  

24 Zlewka wysoka  600ml 1 szt.  

25 Zlewka wysoka  800ml 1 szt.  

26 Zlewka wysoka 1000ml 1 szt.  

27 Zlewka wysoka  2000ml 1 szt.  

28 Papier ksero 15 ryz Papier  przeznaczony do stosowania we 

wszelkiego rodzaju urządzeniach biurowych, 

a w szczególności w drukarkach 

atramentowych i szybkich drukarkach 

laserowych, przystosowanych do 

wykonywania dwustronnych i jednostronnych 

prac o wysokich nakładach. 

29 Segregator A4/2,5 5 szt. Segregator Ringowy FCK A4/2,5 cm  

wykonany z twardej, 1,8 mm tektury - oklejka 

kolorowa, pokryta folią polipropylenową - 

wyklejka papierowa - do formatu A4 - grzbiet 

o szerokości 25 mm - mechanizm ringowy na 

2 lub 4 zaczepy o wysokości 16 mm, typu R . 

30 Wpinany skoroszyt do segregatora. 20 szt. Sztywny skoroszyt plastikowy A4 umożliwia-

jący wpinanie dokumentów do formatu A4. 

Przednia strona przeźroczysta, tylna strona 

nieprzeźroczysta w bogatej gamie kolory-

stycznej. Perforowany grzbiet umożliwia 

wpinanie skoroszytu do segregatora. 

31 Obwoluta wysoko. karton /op=100/ 5 op. Koszulki otwierane od góry z krystalicznego 

PP. Pakowane po 100 szt. w opakowanie 

foliowe. 

32 Markery do tablic suchościeralnych  

Granit M-460  

komplet 4 kolory z gąbką 

10 kpl. Okrągła końcówka o grubości : 2-3mm 

Gąbka do ścierania tablic w zestawie.  

Kolory w zestawie: czarny, czerwony, niebie-

ski, zielony 
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33 PENDRIVE 2 szt.   32GB 

34 Tusz oryginalny HP nr 21 (czarny) 1 szt. Tusz oryginalny HP No 21, black, wydajność: 

5ml. 

35 Tusz oryginalny HP nr 22 (kolor) 1 szt. Tusz oryginalny HP No 22,coulor, wydajność: 

5ml. 

36 Oryginał- toner Rico Aficio DSM 725 -czarny 1 szt. Toner Rico Aficio DSM 725 – oryginał 

czarny. Wkład laserowy. 

37 Toner oryginalny - HP LaserJet 1010 Q2612A 

Czarny 

1 szt. Kasety z tonerem HP Ultraprecise LaserJet seria 

Q2612 zapewniają bardzo ostry czarny tekst oraz 

płynne przejścia w skali szarości i półtonach.. Napęd 

ślimakowy zapobiega powstawaniu pasm, co 

gwarantuje bardzo dobrą jakość druku i niezawodność 

przy każdym drukowaniu.  

Magnetyczne uszczelki uniemożliwiają wysypywanie 

się tonera z kasety. 

38 Toner oryginalny - Samsung  ML2151N ML-

2150D8 Czarny 

1 szt. Wkład stosowany w urządzeniach biurowych 

pozwala na ekonomiczne drukowanie 

profesjonalnie wyglądających dokumentów. 

Zawartość wkładu pozwala wydrukować 

średnio 8 000 stron przy 5% pokryciu. 

39 Kreda kolorowa op./100szt. 2 op. Duże opakowanie kolorowej kredy doskonałej 

do rysowania po tablicy jak i po papierze. 

40 Kredki świecowe Bambino 2 op. Miękko i dokładnie rysują, nie wymagają 

temperówki. Dokładnie pokrywają po-

wierzchnie papieru, trwałe i żywe kolory. 

41 Papier kolorowy A4 różne kolory 1 ryza Do wydruku w drukarkach laserowych i atra-

mentowych. 

 

 

TABELA NR  2. 

PROGRAM DLA DZIECI UZDOLNIONYCH 

 

Lp. NAZWA ILOŚĆ OPIS 

1.  

Sztaluga metalowa plenerowa trój-

nóg 

4 szt. Sztaluga stołowa, cała wykonana z aluminium - 

bardzo lekka. Wymiary 45x44x29cm. Całość skła-

dana, łatwa w transporcie. Można także ustawić 

pracę na podstawkach znajdujących się na przed-

nich nogach sztalugi - umożliwia to pracę na forma-

cie B0 (100x140cm w pionie). 

2 Gimnazjum pakiet przedmiotowy - 

Matematyka klasy 1 2 3 – eduRom. 

1 szt. EduROM multimedialna baza wiedzy Matematyka 

to najbogatszy i najobszerniejszy na rynku eduka-

http://www.art-equipment.pl/p208,sztaluga-metalowa-plenerowa-trojnog.html
http://www.art-equipment.pl/p208,sztaluga-metalowa-plenerowa-trojnog.html
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Interaktywny podręcznik 

elektroniczny. 

cyjny program komputerowy, obejmujący cały ma-

teriał nauczania matematyki w gimnazjum. Pakiet 

przedmiotowy eduROM multimedialna baza wiedzy 

Matematyka to staranne opracowanie wszystkich 

zagadnień z matematyki objętych programem gim-

nazjum. Materiał , zawarty na 5 płytach CD-ROM , 

odpowiada co najmniej 100 godzinom efektywnej 

nauki. Filmy wideo i animacje Treści edukacyjne 

zilustrowano filmami wideo i trójwymiarowymi 

prezentacjami, które ułatwiają zrozumienie po-

szczególnych zagadnień. Filmy wideo i prezentacje 

multimedialne pomagają umieścić abstrakcyjne za-

dania w realistycznym kontekście, znacznie ułatwia-

jąc w ten sposób zrozumienie matematyki. 

3 Statyw mikrofonowy MIC-5C 4 szt. Lekki i stabilny statyw mikrofonowy z ramieniem i 

składanymi nóżkami. Podstawa i przegub ramienia 

wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa PA. 

4 Zestaw mikrofonów 

bezprzewodowych, Voice Kraft 

2 kpl. MIKROFONY BEZPRZEWODOWE 

Podwójny zestaw + Stacja  

Voice Kraft VK9917 

5  Flet prosty, drewniany, 8 otworów 11 szt. Flet prosty drewniany. Przydatny podczas zabawy w 

domu i nauki w szkole. W komplecie przyrząd do 

czyszczenia. 

6 Muzyka klasyczna dla żółtodziobów 1 szt. Dzięki tej książce zrozumiesz i polubisz muzykę 

klasyczną Szybko i łatwo nauczysz się korzystać z 

nagrań, audycji i koncertów Poznasz instrumenty 

orkiestry symfonicznej 

7 Karaoke Girl – Piosenki Dla 

Dziewczyn (z mikrofonem) 

1 szt. Doskonała propozycja dla miłośników śpiewania i 

dobrej zabawy. Pozwala na zabawę karaoke – śpie-

wanie do podkładów muzycznych znanych polskich 

piosenek. 

8 J. ANGIELSKI Program multime-

dialne Profesor Henry 6.0 MEGA-

PAKIETRozmiar: 8 x CD + Książka 

1 kpl. Pakiet 5 kursów do kompleksowej i skutecznej nau-

ki języka angielskiego dla początkujących, średnio 

zaawansowanych i zaawansowanych. 

9 Gabinet matematycznych zagadek 1 szt. Tom zbiera dziesiątki ciekawych gier, zabaw, histo-

ryjek, dowcipów i anegdot, karcianych sztuczek i 

innych atrakcji związanych z fascynującym światem 

matematyki. W niezwykłej książce profesora Ste-

warta zakochają się zarówno miłośnicy matematyki, 

doświadczeni amatorzy zagadek, jak i zupełni no-

wicjusze, którzy do tej pory szerokim łukiem ob-

chodzili wszystko, co dotyczy liczb, wzorów i lo-

gicznego myślenia. 
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10 Gabinet matematycznych zagadek 

część II 

 

1 szt. Druga część bestsellerowego Gabinetu 

matematycznych zagadek z kolejną porcją 

łamigłówek, anegdot i ciekawostek ze świata 

matematyki. 

11 Przybory matematyczne - drewniane 

bez tablicy 

1 kpl. W skład kompletu wchodzi: cyrkiel, kątomierz, dwa 

trójkąty (45 i 60), liniał 1 m. 

Wymiary: 

Cyrkiel tablicowy 485 x 20 x 40 mm 

Trójkąt 60o 520 x 310 x 8 mm 

Trójkąt 45o 430 x 430 x 8 mm 

Kątomierz 500 x 275 x 8 mm 

Liniał tablicowy 1010 x 60 x 8 mm 

12 Tablica na przybory matematyczne 1 szt. Wymiary: 

długość x szerokość x grubość: 103 x 60 x 2 cm. 

13 Model Tułowia żeński model 42 cm ( 

15 częściowy ) 

1 kpl. Tułów żeński, Model 42 cm z gumowanymi, wyjmowanymi 

organami wewnętrznymi. Korpus z tworzywa, 15 częściowy. 

Wymiary: 42x21x8 cm 

Waga: 1070 g 

14 PENDRIVE 2 szt.  32 GB pojemności 

15 Mysz do komputera 5 szt. Typ myszy: optyczna 

Komunikacja z komputerem: przewodowa 

Typ podłączenia: USB 

16 Klawiatura do komputera 5 szt. Układ klawiszy: standardowy, 

komunikacja z komputerem: przewodowa, typ 

podłączenia: USB 

17 Marker permanentny różne kolory 

 

10 kpl. Marker permanentny różne kolory. 4 kolory do 

oznaczania na niemal wszystkich rodzajach po-

wierzchni. Końcówka markera okrągła. Szerokość 

linii 1,5-3mm 

18 Karton ozdobny A4 220g, 20ark. 

- złoty (2 op.) 

- srebny (2 op.) 

- kremowy (2 op.) 

- biały (2 op.) 

- błękitny (2 op.) 

Łącznie 10 

op. 

Elegancki tłoczony papier przeznaczony do 

wydruku wizytówek, zaproszeń, menu, 

certyfikatów, dyplomów; tłoczenie jest bardzo 

drobne, połyskliwe; do zadruku w drukarkach 

laserowych i atramentowych. Gramatura: 220g/m2. 

Format: A4 (21x29,7cm). Opakowanie 20 ark. 

19 Dzwonki chromatyczne-27 tonów 10 szt. Dzwonki chromatyczne. Elektronicznie strojone, 27 

tonów - dwie pełne oktawy z półtonami. Podstawa 

drewniana, w komplecie 2 pałeczki drewniane. 

Rozmiar - 39 cm. Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk 

20 Papier ksero 3 ryzy Papier  przeznaczony do stosowania we wszelkiego 

http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=421&sName=przybory-matematyczne--drewniane-bez-tablicy
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=421&sName=przybory-matematyczne--drewniane-bez-tablicy
http://www.sklep.nina.home.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=426&sName=tablica-na-przybory-matematyczne
http://merikon.pl/?p=productsMore&iProduct=730
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rodzaju urządzeniach biurowych, a w szczególności 

w drukarkach atramentowych i szybkich drukarkach 

laserowych, przystosowanych do wykonywania 

dwustronnych i jednostronnych prac o wysokich 

nakładach. 

21 Brystol A1 (różne kolory) 20 szt. Brystol kolorowy A1 gramatura 180g/m2 do 

wyboru różne kolory. Bristol można wykorzystywać 

do tworzenia kartek okolicznościowych i innych 

prac manualnych. 

Stanowi doskonały „surowiec”, którego 

wykorzystanie zależy tylko i wyłącznie od 

wyobraźni. 

22 Brystol biały 21 szt. Karton o wysokim stopniu białości ,faktura papieru: 

bardzo delikatna, format : A1, przeznaczony do ry-

sunku ołówkiem, węglem, kredkami, tuszem, do 

druku offsetowego oraz nadaje się do prac manual-

nych. 

23 Teczki z gumką  czerwone i zielone Po 10 szt. 

Każdy kolor 

Teczka na dokumenty formatu A4, wykonana z wy-

sokiej jakości kartonu lakierowanego jednostronnie 

o gramaturze 280g. Zamykana na gumkę. Gumka w 

kolorze teczki. 

24 Segregator A4/2,5 5 szt. Segregator Ringowy FCK A4/2,5 cm wykonany z 

twardej, 1,8 mm tektury - oklejka kolorowa, pokryta 

folią polipropylenową - wyklejka papierowa - do 

formatu A4 - grzbiet o szerokości 25 mm - mecha-

nizm ringowy na 2 lub 4 zaczepy o wysokości 16 

mm, typu R . 

25 Wpinany skoroszyt do segregatora 

A4. 

21 szt. Sztywny skoroszyt plastikowy A4 umożliwiający 

wpinanie dokumentów do formatu A4. Przednia 

strona przeźroczysta, tylna strona nieprzeźroczysta 

w bogatej gamie kolorystycznej. Perforowany 

grzbiet umożliwia wpinanie skoroszytu do segrega-

tora. 

26 Obwoluta wysoko. karton 5 op. Koszulki otwierane od góry z krystalicznego PP. 

Pakowane po 100 szt. w opakowanie foliowe. 

27 Markery do tablic suchościeralnych  

Granit M-460  

komplet 4 kolory z gąbką 

10 kpl. Okrągła końcówka o grubości : 2-3mm 

Gąbka do ścierania tablic w zestawie.  

Kolory w zestawie: czarny, czerwony, niebieski, 

zielony. 

28 Tusz oryginalny HP nr 21 (czarny) 1 szt. Tusz oryginalny HP No 21, black, wydajność: 5ml. 

29 Tusz oryginalny HP nr 22 (kolor) 1 szt. Tusz oryginalny HP No 22,coulor, wydajność: 5ml. 
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30 Oryginał- toner Rico Aficio DSM 

725 -czarny 

1 szt. Toner Rico Aficio DSM 725 – oryginał czarny. 

Wkład laserowy. 

31 Toner oryginalny - HP LaserJet 1010 

Q2612A Czarny 

1 szt. Kasety z tonerem HP Ultraprecise LaserJet seria Q2612 za-

pewniają bardzo ostry czarny tekst oraz płynne przejścia w 

skali szarości i półtonach.. Napęd ślimakowy zapobiega po-

wstawaniu pasm, co gwarantuje bardzo dobrą jakość druku i 

niezawodność przy każdym drukowaniu.  

Magnetyczne uszczelki uniemożliwiają wysypywanie się 

tonera z kasety. 

32 Toner oryginalny - Samsung  

ML2151N ML-2150D8 Czarny 

1 szt. Wkład stosowany w urządzeniach biurowych 

pozwala na ekonomiczne drukowanie profesjonalnie 

wyglądających dokumentów. 

Zawartość wkładu pozwala wydrukować średnio 8 

000 stron przy 5% pokryciu. 

 

7. Materiały biurowe do obsługi administracyjnej projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość  

projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” 

Lp. Nazwa towaru   Ilość Opis  

 

1 Długopis żelowy 1 szt. 
 

(kolor wkładu czarny) 0,7 mm   z systemem przyciskania 

2 Długopis żelowy 1 szt. 
  

 (kol. niebieski) 0,7 mm z systemem przyciskania 

3 Długopis automatyczny 1 szt. 
  

(kol. niebieski) 0,7 mm z systemem przyciskania 

4 Koperta C6 biała 1 op. 
 

opakowanie 100 szt. 

5 
Koperta C5 biała 

2 op. 
 

opakowanie 50 szt. 

6 
Koperta B4 biała rozszerzana 

2 op. 
 

Opakowanie 50 szt 

7 Koperta biała powietrzna na 
CD 

1 op. 
 Opakowanie 100 szt. 

8 

Rolki kasowe   

2 op. 
 

szerokość 57 mm, długość 30m, 10 szt w opakowaniu (papier 
bezpyłowy,bezdrzewny, bezchlorowy) 

9 Notes kostka + pudełko 1 szt. 
 

 

10 Notes samoprzylepny 1 szt. 
 

 

11 
Wkłady do ołówka 
automatycznego ( 

1 op. 
 0,5x60mm) 12szt w opakowaniu 

12 

Obwoluta z klapką A4 
1 op. 

  opakowanie 10 szt 

13 

Papier ksero 

5 ryz/ 1 
karton 

 
 A4 -80 g 
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14 Płyta CD-R 1 op. 
 

 opakowanie 50 szt. 

15 Segregator A4 1 szt. 
 

szeroki z mechanizmem dźwigowym i listwą zaciskową 

16 Segregator A4 1 szt 
 

wąski z mechanizmem dźwigowym i listwą zaciskową 

17 Skoroszyt tekturowy oczko A4 1 op. 
 

Opakowanie  50 szt. 

18 Zeszyt w kratkę 1 szt. 
 

A5 96 kartkowy w sztywnej  okładce 

19 Zeszyt w kratkę 1 szt. 
 

 A4 160 kartkowy w sztywnej okładce 

20 Teczka tekturowa  z gumką 
A4 

1 szt. 
 

 

21 Toner HP LJ 1160 oryginał 
(Q5949A) 

1 szt. 
 

 

22 Zakreślacz MIX 8 kolorów 1 op. 
 

 

23 Przekładki oddzielające do 
segregatora kolor żółty 

1 op. 
 

opakowanie 100 szt. 

24 Zszywki 1 op. 
 

 23/8 mm 

25 Zszywki 1 op. 
 

23/10 mm 

26 

Klipy biurowe 
1 op. 

 25 mm-opakowanie 12 szt. 

27 

Spinacze biurowe 25mm 

1 op. 
 opakowanie 100 szt. 

28 Spinacze biurowe 33mm 1 op. 
(3,50zł) 

opakowanie 100 szt 

30 
Korektor w pędzlu 20ML 

1 szt. 
  

31 Korektor w taśmie 1 szt. 
 

 

32 Marker permanentny z cienką 
końcówką 

1 szt. 
 

 

33 

Korektor w długopisie 
1 szt. 

  

34 

Samoprzylepne zakładki 
indeksujące neonowe 1 op. w podajniku (45/12) opakowanie 140 szt. 

35 Podkładka na biurko 
(bezbarwna) 

1 szt. 
  

36 

Cienkopis 10 kolorów 
1 op. 

  grubość linii pisania 0,4 mm 

37 

Klej w sztyfcie 15g 
1 szt. 

  



 

Projekt „Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” 
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

38 
Koszulki foliowe na płyty CD z 
otworami do wpięcia w 
segregator 

1 op. 
 10 szt. w opakowaniu 

39 Serwetki do czyszczenia 
ekranów 

1 op. 
  (opakowanie 100 szt.) 

40 Ściereczki nasączone do 
notebooka 

1 op. 
  

(opakowanie 25 szt.) 

41 Teczka tekturowa wiązana A4 1 szt. 
(26 zł) 

 

42 Przekładki oddzielające do 
segregatora kolor niebieski 

1 op. 
 opakowanie 100 szt. 

43 Termobindownica 1 szt. 
Termobindownica , która może oprawiać dokumenty o grubości do 

200 kartek. 24 miesiące gwarancji. Pionowy system 

dziurkowania/włożenia dokumentu, Przechowywanie w pionie, 

Czas nagrzewania: max 3 minuty, Podstawka do schładzania 

dokumentów, 
44 Laminator 1 szt. Laminuje dokumenty w rozmiarach od identyfikatora po A3, 

laminacja dokumentu A4 folią 2x75 mikronów. Laminuje folią o 

grubości 2x75, 2x100 i 2x125 mikronów 

1 rok gwarancji 
45 Folia laminacyjna 1 op.  wyposażona jest w pasek z przedziurkowanym marginesem, 

dzięki któremu można wpinać zalaminowane dokumenty do 

segregatora i archiwizować. W opakowaniu znajduje się 100 sztuk 

Grubość 2x75/80. Rozmiar A4 

46 Gilotyna 1 szt. gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru 

• na blatach roboczych standardowe szablony 

formatów 

• jednorazowe cięcie do 12 kartek 70 g 

• cięcie kartonu i cienkiej blachy 

• długość cięcia: 420 mm 

• wymiary blatu: 460x380 mm 

 
47 Papier czerpany 1 op./ 

10  

arkuszy 

Papier czerpany A4, zestaw kolorów o gramaturze 200 lub 260 

gsm. 

48 Papier czerpany 1 op./ 

10  

arkuszy 

Papier czerpany A4 w kolorze białym o gramaturze 150, 200 lub 

260 gsm, 

49 Papier wizytówkowy 1 op. format: A4  

faktura: tkanina lniana (dwustronnie) 

kolor: biały lub ecru  

             gramatura: 185 g/m2 

             opakowanie: 100 arkuszy 

 

 

 


