
 

  

 

 

Szydłowo, dnia 28 października 2014r.  

 

WYJAŚNIENIA POZYCJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

DOTYCZĄCEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

Z dnia 22 października 2014 roku 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 EURO 

(art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. 

poz. 907 z późn.zm.) na zakup materiałów edukacyjnych, na potrzeby realizacji projektu 

systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 

rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług 

edukacyjnych 

 

I. Zamawiający  

Gmina Szydłowo 

ul. Mazowiecka 61 

06-516 Szydłowo 

Tel./fax  23 655 40 19 

II Opis przedmiotu zamówienia 

W zamieszczonym zapytaniu ofertowym z dnia 22 października 2014 roku w opisie 

przedmiotu zamówienia wprowadza się następujące zmiany: 

 



Pozycja nr. 2  

JEST: 

Lp. Nazwa Opis produktu Iilość 

2 Lekcjoteka@ przyroda  

• Wersja językowa: polska 

• Ilość stanowisk: 6 

• Typ licencji: komercyjna 

• Ważność licencji: wieczysta 

Lekcjoteka Język Polski 4-6 stanowi 

połączenie ćwiczeń i prezentacji. 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.  

Główne cechy programu: 

20 tematów (każdy z 4 zasobami), ok. 50 

animacji i ilustracji, ok. 30 symulacji, 

ćwiczeń interaktywnych, pokazów slajdów, 

filmy instruktażowe (np. obsługa tablicy 

interaktywnej, praca z programem), 

pomysły na lekcję w formie drukowanej 

(książeczka zawierająca opisy zasobów i 

propozycje ich wykorzystania) oraz w 

formacie PDF - umieszczone w aplikacji. 

Wymagania systemowe Lekcjoteka Język 

Polski klasy 4-6: System operacyjny: MS 

Windows XP/Vista/7 lub MacOS 

(10.5/10.6),  Procesor: minimum 1,83 GHz, 

Pamięć RAM: 1 GB (system 32-bit) lub 2 

GB (system 64-bit), Dysk twardy: 350 MB 

wolnej przestrzeni, karta dźwiękowa, mysz 

lub inne urządzenie wskazujące 

1 
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POWINNO BYĆ: 

Lp. Nazwa Opis produktu Iilość 

2 Lekcjoteka@ przyroda  

Szczegóły produktu: Zastosowanie: szkoła 
Podstawowa  
Dla kogo: nauczyciele klas IV–VI  
Przedmioty: przyroda 
Opis: Stanowi funkcjonalną pomoc 
dydaktyczną, przygotowaną dla nauczycieli 
szkół podstawowych w klasach 4–6. 
Program zawiera ciekawe zasoby i 
scenariusze lekcyjne. 
Wszystkie zgromadzone w programie 
materiały są zgodne z nową podstawą 
programową. Lekcjotek@ jest bazą 
pomysłów na prowadzenie zajęć z 
wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. 
Praca z programem to połączenie 
nowoczesnych metod prezentacji materiału 
(animacji, filmów, doskonałych symulacji, 
prezentacji i zdjęć) z interaktywnymi 
ćwiczeniami, dzięki którym podstawowa 
wiedza jest przyswajana przez dzieci 
szybko i efektywnie. Program wspiera 
pedagogów w dotarciu do uczniów i 
wyjaśnieniu im w zrozumiały sposób 
trudniejszych zagadnień, dzięki 
zintegrowanym narzędziom 
multimedialnym. Obrazując problem 
ułatwia uczniom skupienie ich uwagi i 
przyswojenie wiedzy. Załączone 
scenariusze lekcji to zbiór pomysłów 
obrazujących jak efektywnie stosować 
multimedia podczas zajęć z grupą dzieci. 
Zalety programu: 
36 zagadnień wraz z dołączonymi 
scenariuszami lekcji w formie drukowanej i 
elektronicznej (pliki PDF) 
Około 50 animacji i ilustracji 
Ponad 100 symulacji, ćwiczeń 
interaktywnych, prezentacji i filmów 
Filmy instruktażowe (obsługa tablicy 
interaktywnej, praca z programem i inne) 
Możliwość użytkowania każdego z 
egzemplarzy programu niezależnie przez 6 
nauczycieli 
Opcja pracy z programem w trybie „Pracuj 
z lekcją" umożliwia komfortowe zapoznanie 
się z materiałami multimedialnymi, 
przygotowanie lekcji według własnego 
pomysłu, a następnie zaprezentowanie 
finalnej i dopracowanej wersji uczniom na 
urządzeniach multimedialnych. 

1 
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Pozycja nr. 17 

JEST: 

Lp. Nazwa Opis produktu Iilość 

17 

Zestaw plansz w wersji 

na CD EURO test-

plansze 

Program komputerowy na płycie CD do 

drukowania plansz i kart pracy oraz 

ekspozycji na ekranie komputera lub 

poprzez rzutnik multimedialny 

2 

 

POWINNO BYĆ: 

Lp. Nazwa Opis produktu Iilość 

17 

Zestaw plansz w wersji 

na CD EURO test-

plansze 

Program komputerowy z matematyki na 

płycie CD do drukowania plansz i kart 

pracy oraz ekspozycji na ekranie 

komputera lub poprzez rzutnik 

multimedialny 

2 

 

Pozycja nr. 22 

JEST: 

Lp. Nazwa Opis produktu Iilość 

22 
Multimedialny atlas 

przyrodniczy PWN 

Tematycznie ułożone sprawdziany z 

przyrody dla klasy szóstej:   1. Ziemia we 

wszechświecie,  2. Lądy i oceany, 3. 

Krajobrazy świata, 4. Zjawiska elektryczne 

i magnetyczne w przyrodzie, 5. Ruch, siła, 

praca i energia, 6. Czynności życiowe 

organizmów, 7. Zagrożenia i ochrona 

przyrody,  8. Sprawdzian wiedzy 

przyrodniczej                    Zawiera karty 

odpowiedzi do wszystkich pytań i zadań 

oraz grę edukacyjną "Układ Słoneczny"                                    

Zadania zawarte w książce: są zgodne z 

nową podstawą programową Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, nadają się do 

samodzielnej pracy dziecka, ułatwiają 

wiadomości przed pracą klasową, mogą 

być wykorzystywane podczas przygotowań 

do konkursu przedmiotowego, umożliwiają 

powtórzenie wiadomości przed 

sprawdzianem szóstoklasisty, są 

1 



materiałami pomocniczymi dla nauczyciela 

i nadają się do kserowania, pomagają w 

praktycznym sprawdzeniu wiedzy 

przyrodniczej,  ćwiczą umiejętności 

korzystania z takich źródeł informacji, jak 

testy, mapy, tablet, diagramy, schematy 

oraz fotografie, pomagają w wychowaniu 

małego pokolenia w poszanowaniu 

przyrody.                    

 

POWINNO BYĆ: 

Lp. Nazwa Opis produktu Iilość 

22 
Multimedialny atlas 

przyrodniczy  

 Multimedialny atlas przyrodniczy to 

interaktywny atlas, zawierający mnóstwo 

atrakcyjnych materiałów audiowizualnych, 

traktujących o biologii i przyrodzie. Dzięki 

produktowi, użytkownik zrozumie prawa, 

rządzące naturą. Atlas zawiera informacje 

o najważniejszych zagadnieniach biologii, 

okraszone licznymi, przejrzystymi 

panoramami – od początków świata, 

ewolucji i pojawienia się na Ziemi życia, 

poprzez najbardziej istotne i najważniejsze 

procesy życiowe, aż po organizację 

cząsteczek i ekosystemów. Łatwe również 

okaże się zrozumienie relacji 

poszczególnych grup taksonomicznych – 

aplikacja oferuje ich prezentację w postaci 

interaktywnego drzewa. Program oferuje 

wirtualną wycieczkę po największych 

parkach narodowych oraz zobaczenie 

pomników przyrody, rozmieszczonych na 

całej kuli ziemskiej. Każdy obiekt 

zilustrowany jest dodatkowo odpowiednimi 

zdjęciami – panoramicznymi, lotniczymi 

oraz szczegółowymi zdjęciami 

satelitarnymi, wykonanymi w wysokiej 

rozdzielczości. Oferuje on ponad 

dwadzieścia trzy tysiące 

encyklopedycznych haseł, z zakresu nauk 

przyrodniczych, dwa i pół tysiąca ilustracji 

oraz blisko sto trzydzieści pięć interakcji – 

animacji i wykładów, dzięki którym 

łatwiejsze staje się zrozumienie wszystkich 

sekretów świata przyrody. Opanowanie i 

usystematyzowanie materiału ułatwia 

prawie dwieście tabel, z możliwością 

1 



tworzenia przez użytkownika własnych 

zestawień oraz dokonywania na ich 

podstawie analiz. 

 

Pozycja nr. 25 

JEST: 

 

Lp. Nazwa Opis produktu Iilość 

25 Repetytorium szóstoklasisty 

Repetytorium szóstoklasisty to: 12 rozdziałów 

tematycznych powtarzających całe słownictwo i 

gramatykę oraz ćwiczących umiejętności wymagane 

na sprawdzianie, Blisko 130 zadań egzaminacyjnych 

w całej książce, Powtórzenia w formie mini 

sprawdzianów, Instruktażowy egzamin ze 

wskazówkami do każdego zadania, Materiał na lekcje 

po sprawdzianie. 

Książce ucznia towarzyszy płyta MP3 z nagraniami do 

wszystkich zadań na słuchanie, umieszczonych w 

podręczniku. Na płycie MP3 znajdują się również 

nagrania do Słowniczków i banków funkcji 

językowych, umieszczonych na końcu każdego 

rozdziału. Lubiane i sprawdzone cechy Repetytoriów 

Longmana odnajdą Państwo także w najmłodszym 

członku tej bestsellerowej rodziny: Czytelne 

oznaczenie kolorami informuje, którą sprawność 

uczniowie rozwijają w danej sekcji, Kompletne 

tematyczne listy słów są dostępne także na MP3 i 

towarzyszy im bank funkcji językowych, Wszystkie 

wymagane na sprawdzianie struktury gramatyczne są 

wyjaśnione w języku polskim, Zadania egzaminacyjne 

są poprzedzone wskazówkami i treningiem (unikalna 

formuła 3S: Spójrz - Spróbuj – Sprawdź się). 

Repetytorium szóstoklasisty to także nowatorskie 

rozwiązania dostosowane do wieku dzieci i 

ułatwiające im przygotowanie do pierwszego 

poważnego egzaminu: Stali bohaterowie – Will, Anna 

i Rik - obecni w każdym rozdziale dają poczucie 

stałości i bezpieczeństwa, a uczniowie z 

przyjemnością śledzą ich przygody, [zdjęcie dzieci z 

okładki] Zadaniom egzaminacyjnym towarzyszy 

zegarek, który pokazuje, ile czasu uczeń powinien 

przeznaczyć na rozwiązanie ćwiczenia podczas 

egzaminu, Sekcje Fun Time przeplatają 

przygotowanie do egzaminu z rozrywką i zabawą, 

1 

 

POWINNO BYĆ: 

Lp. Nazwa Opis produktu Iilość 



25 

Repetytorium szóstoklasisty  

Książka dla ucznia z języka 

angielskiego 

Repetytorium szóstoklasisty to: 12 rozdziałów 

tematycznych powtarzających całe słownictwo i 

gramatykę oraz ćwiczących umiejętności wymagane 

na sprawdzianie, Blisko 130 zadań egzaminacyjnych 

w całej książce, Powtórzenia w formie mini 

sprawdzianów, Instruktażowy egzamin ze 

wskazówkami do każdego zadania, Materiał na lekcje 

po sprawdzianie. Książce ucznia towarzyszy płyta 

MP3 z nagraniami do zadań na słuchanie. Czytelne 

oznaczenie kolorami informuje, którą sprawność 

uczniowie rozwijają w danej sekcji, Kompletne 

tematyczne listy słów są dostępne także na MP3 i 

towarzyszy im bank funkcji językowych, Wszystkie 

wymagane na sprawdzianie struktury gramatyczne są 

wyjaśnione w języku polskim, Zadania egzaminacyjne 

są poprzedzone wskazówkami i treningiem (unikalna 

formuła 3S: Spójrz - Spróbuj – Sprawdź się). 

Repetytorium szóstoklasisty to także nowatorskie 

rozwiązania dostosowane do wieku dzieci i 

ułatwiające im przygotowanie do pierwszego 

poważnego egzaminu. 

1 

 
 

Pozycja nr. 30 

JEST: 

Lp. Nazwa Opis produktu Iilość 

30 
Repetytorium Szóstoklasisty . 

Książka nauczyciela 

Książka nauczyciela pomaga prowadzić lekcje, które 

są ciekawe, a przy tym nakierowane na 

przygotowanie do sprawdzianu. Zawiera notatki i 

wskazówki dla nauczyciela oraz pełne zestawy 

egzaminacyjne do przeprowadzenia próbnego 

egzaminu w klasie. Do książki nauczyciela dołączona 

jest płyta Test Master Multi-ROM, gdzie nauczyciel 

znajdzie 4 przykładowe zestawy zadań 

egzaminacyjnych (w formacie PDF), klucz odpowiedzi 

do zestawów egzaminacyjnych, karty odpowiedzi, 

zapis nagrań do wszystkich zestawów 

egzaminacyjnych. 

1 

 

POWINNO BYĆ: 

Lp. Nazwa Opis produktu Iilość 

30 

Repetytorium Szóstoklasisty . 

Książka nauczyciela z języka 

angielskiego 

Książka nauczyciela pomaga prowadzić lekcje, które 

są ciekawe, a przy tym nakierowane na 

przygotowanie do sprawdzianu. Zawiera notatki i 

wskazówki dla nauczyciela oraz pełne zestawy 

egzaminacyjne do przeprowadzenia próbnego 

egzaminu w klasie. Do książki nauczyciela dołączona 

jest płyta Test Master Multi-ROM, gdzie nauczyciel 

znajdzie 4 przykładowe zestawy zadań 

egzaminacyjnych (w formacie PDF), klucz odpowiedzi 

do zestawów egzaminacyjnych, karty odpowiedzi, 

1 



zapis nagrań do wszystkich zestawów 

egzaminacyjnych. 

 

 

Pozycja nr. 31 

JEST: 

Lp. Nazwa Opis produktu Iilość 

31 
Repetytorium szóstoklasisty  

Książka dla ucznia  

Repetytorium szóstoklasisty to: 12 rozdziałów 

tematycznych powtarzających całe słownictwo i 

gramatykę oraz ćwiczących umiejętności wymagane 

na sprawdzianie, Blisko 130 zadań egzaminacyjnych 

w całej książce, Powtórzenia w formie mini 

sprawdzianów, Instruktażowy egzamin ze 

wskazówkami do każdego zadania, Materiał na lekcje 

po sprawdzianie. Książce ucznia towarzyszy płyta 

MP3 z nagraniami do zadań na słuchanie. Czytelne 

oznaczenie kolorami informuje, którą sprawność 

uczniowie rozwijają w danej sekcji, Kompletne 

tematyczne listy słów są dostępne także na MP3 i 

towarzyszy im bank funkcji językowych, Wszystkie 

wymagane na sprawdzianie struktury gramatyczne są 

wyjaśnione w języku polskim, Zadania egzaminacyjne 

są poprzedzone wskazówkami i treningiem (unikalna 

formuła 3S: Spójrz - Spróbuj – Sprawdź się). 

Repetytorium szóstoklasisty to także nowatorskie 

rozwiązania dostosowane do wieku dzieci i 

ułatwiające im przygotowanie do pierwszego 

poważnego egzaminu. 

1 

 

POWINNO BYĆ: 

Lp. Nazwa Opis produktu Iilość 

31 

Repetytorium szóstoklasisty  

Książka dla ucznia z języka 

angielskiego 

Repetytorium szóstoklasisty to: 12 rozdziałów 

tematycznych powtarzających całe słownictwo i 

gramatykę oraz ćwiczących umiejętności wymagane 

na sprawdzianie, Blisko 130 zadań egzaminacyjnych 

w całej książce, Powtórzenia w formie mini 

sprawdzianów, Instruktażowy egzamin ze 

wskazówkami do każdego zadania, Materiał na lekcje 

po sprawdzianie. Książce ucznia towarzyszy płyta 

MP3 z nagraniami do zadań na słuchanie. Czytelne 

oznaczenie kolorami informuje, którą sprawność 

uczniowie rozwijają w danej sekcji, Kompletne 

tematyczne listy słów są dostępne także na MP3 i 

towarzyszy im bank funkcji językowych, Wszystkie 

wymagane na sprawdzianie struktury gramatyczne są 

wyjaśnione w języku polskim, Zadania egzaminacyjne 

są poprzedzone wskazówkami i treningiem (unikalna 

formuła 3S: Spójrz - Spróbuj – Sprawdź się). 

1 



Repetytorium szóstoklasisty to także nowatorskie 

rozwiązania dostosowane do wieku dzieci i 

ułatwiające im przygotowanie do pierwszego 

poważnego egzaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formularz ofertowy 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa  

 

 

Gmina Szydłowo 

                                                                                                                           ul. Mazowiecka 61 

                                                                                                                           06-615 Szydłowo 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia……………………………….. składamy niniejszą ofertę:  

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 

efektywnego zarządzania finansami i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.  

 

2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  

5. Oferujemy realizację zamówienia za cenę brutto:  

 



Lp. Nazwa Opis produktu Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena łączna 

brutto 

1 

Przyroda dla 

szkoły 

Podstawowej- 

zestaw do klasy 

4,5 i 6 

Multimedialna baza wiedzy to najbogatszy i 

najobszerniejszy na rynku program 

komputerowy. Wykorzystane w nim ciekawe 

animacje, trójwymiarowe prezentacje i filmy 

wideo.                                                         

Zakres zagadnień:    krajobraz najbliższej 

okolicy, powietrze, woda na ziemi, skały, 

minerały, gleby, fauna i flora, człowiek i 

środowisko, atmosfera i klimat                                                                                                                            

1     

2 
Lekcjoteka@ 

przyroda  

Szczegóły produktu: Zastosowanie: szkoła 
Podstawowa  
Dla kogo: nauczyciele klas IV–VI  
Przedmioty: przyroda 
Opis: Stanowi funkcjonalną pomoc dydaktyczną, 
przygotowaną dla nauczycieli szkół 
podstawowych w klasach 4–6. Program zawiera 
ciekawe zasoby i scenariusze lekcyjne. 
Wszystkie zgromadzone w programie materiały 
są zgodne z nową podstawą programową. 
Lekcjotek@ jest bazą pomysłów na prowadzenie 
zajęć z wykorzystaniem narzędzi 
multimedialnych. Praca z programem to 
połączenie nowoczesnych metod prezentacji 
materiału (animacji, filmów, doskonałych 
symulacji, prezentacji i zdjęć) z interaktywnymi 
ćwiczeniami, dzięki którym podstawowa wiedza 
jest przyswajana przez dzieci szybko i 
efektywnie. Program wspiera pedagogów w 
dotarciu do uczniów i wyjaśnieniu im w 
zrozumiały sposób trudniejszych zagadnień, 
dzięki zintegrowanym narzędziom 
multimedialnym. Obrazując problem ułatwia 
uczniom skupienie ich uwagi i przyswojenie 
wiedzy. Załączone scenariusze lekcji to zbiór 
pomysłów obrazujących jak efektywnie stosować 
multimedia podczas zajęć z grupą dzieci. Zalety 
programu: 
36 zagadnień wraz z dołączonymi scenariuszami 
lekcji w formie drukowanej i elektronicznej (pliki 
PDF) 
Około 50 animacji i ilustracji 
Ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktywnych, 
prezentacji i filmów 
Filmy instruktażowe (obsługa tablicy 
interaktywnej, praca z programem i inne) 
Możliwość użytkowania każdego z egzemplarzy 
programu niezależnie przez 6 nauczycieli 
Opcja pracy z programem w trybie „Pracuj z 
lekcją" umożliwia komfortowe zapoznanie się z 
materiałami multimedialnymi, przygotowanie 
lekcji według własnego pomysłu, a następnie 
zaprezentowanie finalnej i dopracowanej wersji 
uczniom na urządzeniach multimedialnych. 
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Język angielski. 

Płyta CD z 

angielskimi 

piosenkami 

świątecznymi 

dla dzieci. tytuł: 

Childrens 

Christrams 

Płyta zawiera następujące utwory:                              

1. Jingle Bells                                                                  

2. Good King Wenceslas 

3. Twelve Days Of Christmas 

4. I Saw Three Ships 

5. First Noel 

6. O Little Town Of Bethlehem 

7. We Three Kings 

8. When Santa Got Stuck Up The Chimney 

9. Frosty The Snowman 

10. Silent Night 

11. It's Christmas 

12. Ding Dong Merrily On High 

13. Once In Royal David's City 

14. Holly And The Ivy 

15. Away In A Manger 

16. We Wish You A Merry Christmas 

17. While Shepherds Watched 

18. Little Fir Tree (Story) 

19. Runaway Snowman (Story) 

20. Ding Dong Bell Santa's Down The Well 

(Story) 
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Maty 

edukacyjne DNI 

TYGODNIA 

Maty edukacyjne to bogate i efektywne narzędzie 

do edukacji ogólnorozwojowej oraz językowej dla 

najmłodszych. Stanowią zintegrowaną pomoc 

dydaktyczną pozwalającą na optymalne łączenie 

zabaw ruchowych z grami umysłowymi. 

Różnorodne formy zabawy czynią naukę 

niezwykle wartościową. Przyjazny dzieciom 

wygląd mat sprawia, że przyswajanie nowych 

znaczeń staje się dla nich szczególnie 

atrakcyjne. 

Mata edukacyjna „Days of the week” pozwala na 

efektywną naukę dni tygodnia w języku 

angielskim. Skacząc po macie dzieci poznają 

nowe nazwy, wzbogacając własny zasób 

słownictwa, a przy tym: 

Ćwiczą pamięć wzrokową oraz koncentrację; 

Usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową; 

Uczą się rozumienia ze słuchu oraz wymowy w 

języku angielskim. 
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Plansze 

interaktywne 

2.0 CD-ROOM  

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". 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 180 pytań jednokrotnego 

wyboru i pozwala na jednoczesne rozwiązywanie 

testu przez całą klasę. 

Program jest przeznaczony przede wszystkim do 

użytku w szkole, gdzie może stanowić ciekawą 

pomoc dydaktyczną dla nauczycieli do 

przeprowadzenia zajęć lekcyjnych. 
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6 Bryły Obrotowe 

Zestaw 6 brył geometrycznych, wykonanych z 

przeźroczystego tworzywa sztucznego z 

zaznaczonymi wysokościami, przekątnymi i 

płaszczyznami przekroju. Wysokość brył: 17 cm 

waga zestawu: 1,35 kg. 

W skład zestawu wchodzą: walec z 

zaznaczonymi przekątnymi i wysokością, walec z 

płaszczyznami, stożek z zaznaczonymi 

przekątnymi i i wysokością, stożek z 

płaszczyznami, kula z płaszczyznami i 

przekątnymi, półkula do pisania flamastrami 

sucho ścieralnymi. 
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Bryły 

wielościenne 

foremne 

Zestaw 5 brył geometrycznych wykonanych z 

nieprzeźroczystego tworzywa sztucznego. 

Wysokość brył: 17 cm, waga zestawu: 1,30 kg, 

w skład brył pełnych ( foremnych i obrotowych ) 

wchodzą: kula, walec, stożek, czworościan, 

sześcian 

1     
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Plansze 

Interaktywne 

2.0 CD-ROOM 

Plansze interaktywne z matematyki dla szkoły 

podstawowej to program komputerowy 

składający się z kilkudziesięciu plansz 

interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne 

zostały przygotowane zgodnie z podstawą 

programową do nauczania MATEMATYKI w 

klasach 4 - 6 szkoły podstawowej. 

Materiał podzielono na następujące tematy: 

"Liczby naturalne",  "Liczby całkowite",  "Ułamki 

zwykłe",  "Ułamki dziesiętne", "Procenty", 

"Algebra", "Figury płaskie", "Bryły", "Obliczenia 

praktyczne". 

Plansze składają się z animacji, dźwiękowych 

komentarzy oraz z testów. Dodatkowe narzędzia 

multimedialne tj.: możliwość wyłączania tekstów, 

dopisywania komentarzy na planszach, 

podkreślania wybranych treści oraz zaznaczania 

lub zakrywania dowolnych elementów 

znajdujących się na planszy, umożliwiają 

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 

testowych jednokrotnego wyboru i pozwala na 

jednoczesne rozwiązywanie testu przez całą 

klasę. 

Program jest przeznaczony przede wszystkim do 

użytku w szkole, gdzie może stanowić ciekawą 

pomoc dydaktyczną dla nauczycieli do 

przeprowadzenia zajęć lekcyjnych.  
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Bryły 10 cm - 

kolorowe 

przezroczyste z 

podstawami 6 

brył 

Rozmiar 10cm. Duże bryły wykonane z mocnego 

tworzywa posiadają ruchome podstawy. 

Podstawowe kształty umożliwiają wprowadzenie 

dzieci w świat geometrii przestrzennej                                                                              

zawartość: 6 brył o wys. 10 cm- każda bryła w 

innym kolorze- wykonane z mocnego tworzywa 

1     

10 

Matematyka 6. 

Sprawdziany. 

Druga wersja. 

Dostowane do 

podstawy 

programowej z 

września 2007r 

GWO 

 Książka zawiera szczegółowe plany prac 

klasowych. Liczba stron 80 
2     
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Matematyka 5. 

Sprawdziany. 

Druga wersja. 

Dostosowana 

do podstawy 

programowej z 

wrzesnia 2007 

roku GWO 

 Książka jest uaktualnioną wersją pozycji 

Matematyka 5. Sprawdziany, dostosowana do 

wymogów obowiązującej podstawy programowej. 

Stron 64 
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Konkursy 

matematyczne 

w szkole 

podstawowej 

konkursy matematyczne pomagają krok po kroku 

zorganizować konkurs lub turniej matematyczny. 

Podpowiadają, jak napisać regulamin, właściwie 

ułożyć zestaw zadań i schemat punktowania. 

Zawierają gotowe materiały- konspekty lekcji 

konkursowych, karty pracy oraz zestawy zadań o 

różnym stopniu trudności. Pokazują jak z 

konkursu zrobić wydarzenie, które wpłynie na 

rozwój umiejętności i zaangażuje wszystkich 

uczniów. Stron 112 
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Łamigłówki 

logiczne i inne. 

Tomy 1oraz 2  

Opis: Seria łamigłówki to gwarancja przyjemnego 

spędzania czasu. Pomaga rozwijać umiejętności 

logicznego myślenia, jest źródłem ciekawych 

zadań i pomysłów na kółko matematyczne. Stron 

176 

2 

komple

ty 

(Tom 

1, Tom 

2) 

    

14 
Łamigłówki 

liczbowe 

Książka łamigłówki liczbowe to zbiór zagadek 

liczbowych, oznaczonych gwiazdkami zgodnie z 

poziomem trudności. Seria łamigłówki to 

gwarancja przyjemnego spędzania czasu. 

Pomaga rozwijać umiejętności logicznego 

myślenia, jest źródłem ciekawych zadań i 

pomysłów na kółko matematyczne. Stron 168 
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15 
Łamigłówki 

rysunkowe 

Książka łamigłówki rysunkowe zawiera zbiór 

zagadek obrazkowo-rysunkowych, oznaczonych 

gwiazdkami zgodnie z poziomem trudności. 

Seria Łamigłówki to gwarancja przyjemnego 

spędzana czasu. Pomaga rozwijać umiejętności 

logicznego myślenia, jest źródłem ciekawych 

zadań i pomysłów na kółko matematyczne. Stron 

144 
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16 Liczę na siebie 

Zbiór zadań przygotowanych według zasad 

tworzenia testu 6-klasisty. Materiały do 

powtarzania i utrwalania wiedzy matematycznej z 

zakresu programu w klasach 4-6. Stron 144 
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Zestaw plansz 

w wersji na CD 

EURO test-

plansze 

Program komputerowy z matematyki na płycie 

CD do drukowania plansz i kart pracy oraz 

ekspozycji na ekranie komputera lub poprzez 

rzutnik multimedialny 
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Metr 

sześcienny do 

demonstracji 

Zestaw dydaktyczny pozwala obrazowo 

zademonstrować pojęcie jednego metra 

sześciennego. Zastosowanie: demonstracja 

zależności pomiędzy objętością i wymiarem. 

Zawartość: 12 prętów z tworzywa o długości 100 

cm, 8 złączek 
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Koło do 

odmierzania 

odległości z 

licznikiem 

Przyrząd do odmierzania dużych odległości. Koło 

zaopatrzone w licznik gwarantujący dokładność 

pomiaru. Po przekroczeniu każdego metra koła 

wydaje charakterystyczne kliknięcie informujące 

o przekroczeniu metra , koło do odmierzania 

odległości,  licznik 
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Bryły 10 cm - 

kolorowe 

przezroczyste z 

podstawami 6 

brył 

Rozmiar 10cm. Duże bryły wykonane z mocnego 

tworzywa posiadają ruchome podstawy. 

Podstawowe kształty umożliwiają wprowadzenie 

dzieci w świat geometrii przestrzennej                                                                              

zawartość: 6 brył o wys. 10 cm- każda bryła w 

1     



innym kolorze- wykonane z mocnego tworzywa 
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Przyroda. 

Plansze 

interaktywne 

2.0 

Plansze interaktywne z przyrody dla szkoły 

podstawowej to program komputerowy 

składający się z 44 plansz interaktywnych. Treści 

edukacyjne w nim zawarte zostały przygotowane 

zgodnie z podstawą programową do nauczania 

przyrody w klasch 4-6 szkoły podstawowej. 

Materiał podzielony na działy: Biologia(m. in. 

rośliny zwierzęta, człowiek), - geografia(m. in. 

mapa, kompas, wielcy odkrywcy, piętra 

roślinności), Chemia (m. in. stany skupienia 

substancji),Fizyka (m. in. światło, prędkość, 

zależność drogi od czas). W każdym z działów 

znajdują się zagadnienia wprowadzające.                                                               

Typ: program komputerowy, Nośnik: Płyta CD 

Rok wydania 2011 Oprawa Miękka Wymagania 

sprzętowe: Wersja na CD procesor Pentium III, 

1,4 GHZ lub lepszy 512 MB RAM (zalecenie) 

karta graficzna, minimalna rozdzielczość 

800x600 karta dźwiękowa zgodna z Sound 

Blaster system operacyjny Win 

2000/XP/Vista/Windows7  300 MB wolnego 

miejsca na dysku CD-ROMx32 
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Multimedialny 

atlas 

przyrodniczy  

Multimedialny atlas przyrodniczy to interaktywny 

atlas, zawierający mnóstwo atrakcyjnych 

materiałów audiowizualnych, traktujących o 

biologii i przyrodzie. Dzięki produktowi, 

użytkownik zrozumie prawa, rządzące naturą. 

Atlas zawiera informacje o najważniejszych 

zagadnieniach biologii, okraszone licznymi, 

przejrzystymi panoramami – od początków 

świata, ewolucji i pojawienia się na Ziemi życia, 

poprzez najbardziej istotne i najważniejsze 

procesy życiowe, aż po organizację cząsteczek i 

ekosystemów. Łatwe również okaże się 

zrozumienie relacji poszczególnych grup 

taksonomicznych – aplikacja oferuje ich 

prezentację w postaci interaktywnego drzewa. 

Program oferuje wirtualną wycieczkę po 

największych parkach narodowych oraz 

zobaczenie pomników przyrody, 

rozmieszczonych na całej kuli ziemskiej. Każdy 

obiekt zilustrowany jest dodatkowo odpowiednimi 

zdjęciami – panoramicznymi, lotniczymi oraz 

szczegółowymi zdjęciami satelitarnymi, 

wykonanymi w wysokiej rozdzielczości. Oferuje 

on ponad dwadzieścia trzy tysiące 

encyklopedycznych haseł, z zakresu nauk 

przyrodniczych, dwa i pół tysiąca ilustracji oraz 

blisko sto trzydzieści pięć interakcji – animacji i 

wykładów, dzięki którym łatwiejsze staje się 

zrozumienie wszystkich sekretów świata 

przyrody. Opanowanie i usystematyzowanie 

materiału ułatwia prawie dwieście tabel, z 

możliwością tworzenia przez użytkownika 

własnych zestawień oraz dokonywania na ich 

podstawie analiz. 
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Parki narodowe 

i inne formy 

ochrony 

przyrody w 

Polsce. 

Interaktywny 

atlas i 

przewodnik po 

polskich 

parkach 

narodowych na 

CD 

Treść podzielona jest na trzy części: 1. Moduł 

poglądowy, zawierający następujący materiał 

dydaktyczny: a) przedstawienie najważniejszych 

form ochrony przyrody w Polsce, ich definicje i 

rozróżnienie; b) zasady zachowywania się i 

ograniczenia w obrębie różnych obszarów 

chronionych, znaczenie tablic informacyjnych i 

znaków zakazów; c) opis poszczególnych 

parków narodowych, ich historii, położenia, 

najważniejszych walorów i chronionych 

gatunków; d) projektowane parki narodowe – 

gdzie i dlaczego powinny powstać; 

e) interaktywny mini-atlas z zaznaczonymi 

parkami narodowymi, ich otulinami, parkami 

krajobrazowymi, rezerwatami biosfery MAB, 

obiektami wpisanymi na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO; 2. Moduł atlasowy i 

ćwiczeniowy, zawierający pakiet interaktywnych 

map ćwiczeniowych oraz serię ćwiczeń i quizów 

na temat różnych form ochrony przyrody w 

Polsce przygotowanych do użycia na sprzęcie 

audiowizualnym. Dzięki funkcjonalności kreatora 

map, czyli systemowi niezależnego, 

warstwowego wyświetlania elementów, 

użytkownik sam komponuje mapę ćwiczeniową 

korzystając z kilkudziesięciu możliwych 

kombinacji układu treści. Legenda stanowi 

jednocześnie menu kreatora mapy, pokazując 

które warstwy są aktualnie wyświetlane. 

3. Moduł obudowy metodycznej, zawierający 

opis atlasu i przewodnika, wskazówki 

metodyczne, przykładowe scenariusze lekcji. 

Atlas zgodny jest nową podstawą programową i 

posiada pozytywne oceny metodyków nauczania 

przyrody, biologii i geografii. Jest kompatybilny z 

każdym programem nauczania i podręcznikiem 

opartym na nowej podstawie programowej. 
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Przyroda. 

Sprawdziany. 

Klasa 6  

Opis: Tematycznie ułożone sprawdziany z 

przyrody dla klasy szóstej: Ziemia we 

wszechświecie, Lądy i oceany, Krajobrazy 

świata, Zjawiska elektryczne i magnetyczne w 

przyrodzie, Ruch, siła, praca i energia, 

Czynności życiowe organizmów, Zagrożenia i 

ochrona przyrody, Sprawdzian wiedzy 

przyrodniczej. 

Zawierają karty odpowiedzi do wszystkich pytań i 

zadań oraz grę edukacyjną "Układ Słoneczny". 

Zadania zawarte w tej książce: są zgodne z 

nową podstawą programową Ministerstwa 

Edukacji Narodowej; nadają się do samodzielnej 

pracy dziecka; ułatwiają wiadomości przed pracą 

klasową; mogą być wykorzystywane podczas 

przygotowań do konkursu przedmiotowego; 

umożliwiają powtórzenie wiadomości przed 

sprawdzianem szóstoklasisty;     są materiałami 

pomocniczymi dla nauczycieli i nadają się do 

kserowania; pomagają w praktycznym 

sprawdzeniu wiedzy przyrodniczej; ćwiczą 

umiejętności korzystania z takich źródeł 

informacji, jak teksty, mapy, tabele, diagramy, 

schematy oraz fotografie; pomagają w 

wychowywaniu młodego pokolenia w 

poszanowaniu przyrody. 
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Repetytorium 

szóstoklasisty 

Książka dla 

ucznia z języka 

angielskiego 

Repetytorium szóstoklasisty to: 12 rozdziałów 

tematycznych powtarzających całe słownictwo i 

gramatykę oraz ćwiczących umiejętności 

wymagane na sprawdzianie, Blisko 130 zadań 

egzaminacyjnych w całej książce, Powtórzenia w 

formie mini sprawdzianów, Instruktażowy 

egzamin ze wskazówkami do każdego zadania, 

Materiał na lekcje po sprawdzianie. Książce 

ucznia towarzyszy płyta MP3 z nagraniami do 

zadań na słuchanie. Czytelne oznaczenie 

kolorami informuje, którą sprawność uczniowie 

rozwijają w danej sekcji, Kompletne tematyczne 

listy słów są dostępne także na MP3 i towarzyszy 

im bank funkcji językowych, Wszystkie 

wymagane na sprawdzianie struktury 

gramatyczne są wyjaśnione w języku polskim, 

Zadania egzaminacyjne są poprzedzone 

wskazówkami i treningiem (unikalna formuła 3S: 

Spójrz - Spróbuj – Sprawdź się). Repetytorium 

szóstoklasisty to także nowatorskie rozwiązania 

dostosowane do wieku dzieci i ułatwiające im 

przygotowanie do pierwszego poważnego 

egzaminu. 
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Budowanie 

zadań- 

angielski 

Pomoc do nauki języka angielskiego 

pozwalająca na wprowadzanie i utrwalanie 

słownictwa, budowanie zdań, ćwiczenie 

płynności czytania i wprowadzanie zagadnień 

gramatycznych. Zestaw zawiera również 4 

elementy białe służące do uzupełnienia 

markerem suchościeralnym, co daje możliwość 

tworzenia własnych zdań. Elementy oznaczone 

są kolorem w zależności od części mowy jaką 

prezentują. 250 elem., instrukcja  

1     

27 
Nakładanka 

zegar 

Drewniany zegar, który pomoże nauczyć 

malucha rozpoznawania czasu. Na pewno 

zachęci do zabawy najbardziej wybrednego 

malucha. W zestawie znajduje się 13 elementów. 

wym. 29 x 29 cm  
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Be, have got, 

can- plansza 

dydaktyczna 

Ta plansza dydaktyczna w jasny i prosty sposób 

przedstawia czasowniki być, mieć i móc w 

osobach liczby pojedynczej i mnogie; w zdaniach 

twierdzących, przeczących i pytających. 

Nieoceniona pomoc na zajęcia z języka 

angielskiego. Z pewnością ozdobi każdą salę 

lekcyjną oraz zaciekawi uczniów. Ta bardzo 

przydatna i estetycznie wykonana plansza 

dydaktyczna pokryta jest cienką folią bezbarwną, 

dzięki czemu jest łatwa do utrzymania w 

czystości i odporniejsza na proces starzenia 

papieru, a także płowienia kolorów. Można po 

niej pisać pisakami ścieralnymi wprowadzając 

dodatkowe oznaczenia i notatki dydaktyczne. 

Plansza może być także zwijana do 

przechowywania. Plansza posiada specjalny 

haczyk, dzięki któremu łatwo zawiesisz ją na 

ścianie. Wymiary: 70 cm x 100 cm. Wykonanie: 

Papier kredowy o gramaturze 250 g. Ofoliowana, 

wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. 
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EuroPlus+ 

Angielski dla 

nastolatków 

Uczeń poznaje najważniejsze zagadnienia 

gramatyczne, leksykalne, uczy się mówić po 

angielsku, pisać i rozumieć ten język. Wiele 

przydatnych i ciekawych informacji, 

wielokulturowa tematyka. Praktyczna struktura 

kursu, ciekawe animacje, lekcje wideo, 

udźwiękowione dialogi oraz wiele innych 

narzędzi i dodatków sprawia, że nauka z kursem 

jest niezwykle efektywna i przyjemna. Główne 

cechy programu: 2 płyty CD-audio z nagraniami 

z kursu; współczesna i wielokulturowa tematyka 

lekcji; zaawansowany system rozpoznawania 

mowy; kształcenie wszystkich umiejętności 

językowych; kilkadziesiąt filmów animowanych; 

80 lekcji interaktywnych; kilkaset ćwiczeń 

interaktywnych; najwyższej jakości nagrania z 

udziałem brytyjskich nastolatków; kilkadziesiąt 

gier językowych i komiksów; pięć dodatkowych 

programów narzędziowych, ułatwiających naukę: 

Słownik polsko-angielski, Moje strony, 

Gramatyka, Nowe słówka, Szukaj; kilkanaście 

testów sprawdzających stopień opanowania 

materiału; możliwość śledzenia postępów w 

nauce: Rejestr wyników, Raporty lekcji; 

możliwość tworzenia własnych lekcji.  
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Repetytorium 

Szóstoklasisty . 

Książka 

nauczyciela z 

języka 

angielskiego 

Książka nauczyciela pomaga prowadzić lekcje, 

które są ciekawe, a przy tym nakierowane na 

przygotowanie do sprawdzianu. Zawiera notatki i 

wskazówki dla nauczyciela oraz pełne zestawy 

egzaminacyjne do przeprowadzenia próbnego 

egzaminu w klasie. Do książki nauczyciela 

dołączona jest płyta Test Master Multi-ROM, 

gdzie nauczyciel znajdzie 4 przykładowe zestawy 

zadań egzaminacyjnych (w formacie PDF), klucz 

odpowiedzi do zestawów egzaminacyjnych, karty 

odpowiedzi, zapis nagrań do wszystkich 

zestawów egzaminacyjnych. 
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Repetytorium 

Szóstoklasisty . 

Książka dla 

ucznia 

Repetytorium szóstoklasisty to: 12 rozdziałów 

tematycznych powtarzających całe słownictwo i 

gramatykę oraz ćwiczących umiejętności 

wymagane na sprawdzianie, Blisko 130 zadań 

egzaminacyjnych w całej książce, Powtórzenia w 

formie mini sprawdzianów, Instruktażowy 

egzamin ze wskazówkami do każdego zadania, 

Materiał na lekcje po sprawdzianie. Książce 

ucznia towarzyszy płyta MP3 z nagraniami do 

zadań na słuchanie. Czytelne oznaczenie 

kolorami informuje, którą sprawność uczniowie 

rozwijają w danej sekcji, Kompletne tematyczne 

listy słów są dostępne także na MP3 i towarzyszy 

im bank funkcji językowych, Wszystkie 

wymagane na sprawdzianie struktury 

gramatyczne są wyjaśnione w języku polskim, 

Zadania egzaminacyjne są poprzedzone 

wskazówkami i treningiem (unikalna formuła 3S: 

Spójrz - Spróbuj – Sprawdź się). Repetytorium 

szóstoklasisty to także nowatorskie rozwiązania 

dostosowane do wieku dzieci i ułatwiające im 

przygotowanie do pierwszego poważnego 

egzaminu. 
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Język angielski 

1 (Multilicencja) 

 

Program ten służy do przećwiczenia i 

sprawdzenia wiadomości jak i do doskonalenia 

języka angielskiego. 

Zawartość krążka podzielona jest na następujące 

działy tematyczne: Części zdania i rzeczowniki – 

występowanie części w zdaniu, liczba mnoga 

Zaimki – osobowe, dzierżawcze, nieokreślone 

Czasowniki – czas teraźniejszy i czas przeszły 

prosty, czasowniki modalne. Przyimki i spójniki – 

połączenia przyimkowe, spójniki Tworzenie 

pytań, odpowiedzi i negacji – zmiana szyku 

wyrazów, pytania uzupełniające, tworzenie 

negacji. Zasób słów – określanie czasu, 

stopniowanie przymiotników, tłumaczenie słów. 

Dyktanda – uzupełnianie liter i słów w zdaniach. 

Aplikacja umożliwia drukowanie kart roboczych, 

dlatego istnieje możliwość rozwiązywania zadań 

poza komputerem. W ustawieniach każdego typu 

zadań można wybrać dowolną ilość przykładów – 

od 10 do 30. Tabele z wynikami dla każdego 

typu zadań informują o najlepszych 

uczestnikach. Wszystkie wyniki uczniów 

wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest 

zawarty rodzaj zadania, które było 

rozwiązywane, data, godzina, liczba poprawnych 

i błędnych odpowiedzi i ocena końcowa. 

Aplikacja ma prostą obsługę i orientacja w 

programie jest bezproblemowa dzięki 

graficznemu interfejsowi. 

Zastosowanie CD-ROM-u: dla początkujących i 

dla lekko zaawansowanych użytkowników. 

Minimalne wymagania sprzętowe: procesor 

Celeron 1000 MHz, 64 MB RAM, karta graficzna 

zdolna do wyświetlania min. 16 – bitowej głębi 

kolorów, karta dźwiękowa 16-bitowa zgodna z 

Windows, napęd CD-ROM 6x 

Zalecane wymagania sprzętowe: procesor 

Pentium 4 lub wyższy, 128 MB RAM, karta 

graficzna zdolna do wyświetlania min. 16 – 

bitowej głębi kolorów, karta dźwiękowa 16-bitowa 

zgodna z Windows, napęd CD-ROM 8x 

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 

98/2000/XP/NT(SP6)/Vista PL 

1     



33 

MIKROSKOP 

1200x 

+AKCESORIA 

+WALIZKA 

ABSOLUTNY 

HIT - 98 

ELEMENTóW! 

Mikroskop - zestaw w przenośnej walizce. 

Cechy produktu: Produkt fabrycznie nowy, 

wysokiej jakości. Przybornik młodego naukowca 

– kompletnie wyposażone domowe laboratorium 

w poręcznej walizce. Znajdziesz w nim wszystko 

co niezbędne do przeprowadzenia 

samodzielnych obserwacji i eksperymentów: 

mikroskop, szkiełka mikroskopowe, narzędzia do 

prac precyzyjnych i fiolki na odczynniki. W skład 

zestawu wchodzą także gotowe preparaty, które 

można obserwować natychmiast po wyjęciu z 

opakowania. Mikroskop pozwala połączyć naukę 

z zabawą ukazując w dużym powiększeniu liście, 

owady, komórki roślinne i zwierzęce, kryształy 

soli, tkaniny i wiele, wiele więcej… Oglądaj 

dziesiątki interesujących obiektów: skrzydełko 

muchy i czułki mrówki, niewielkie 

jednokomórkowe żyjątka, znaczki pocztowe, 

mikrodruki na banknotach, włókna bawełny i 

strukturę leśnego mchu. Sercem zestawu jest 

mikroskop edukacyjny oferujący szeroki zakres 

powiększeń. Wysoka jakość soczewek 

gwarantuje jasne, wyraźne i kontrastowe obrazy 

obserwowanych próbek. Możliwość rzucania 

oglądanych obrazów na ścianę i przymocowania 

aparatu cyfrowego do mikroskopu. Zestaw jest 

szczególnie polecany dla młodzieży – instrument 

pomaga rozwijać zainteresowania naukowe, 

będąc nieocenioną pomocą szkolną ułatwiającą 

zrozumienie świata chemii i biologii. Mikroskop 

został zaprojektowany z myślą o maksymalnej 

wygodzie i łatwości obsługi. Sprzęt posiada 

podwójny system oświetlania próbek: światłem 

naturalnym (za pomocą przestawnego 

zwierciadła) oraz światłem sztucznym 

(pochodzącym ze specjalnej lampy). Elegancki, 

klasyczny wygląd mikroskopu, dzięki któremu 

będzie on wspaniałą dekoracją każdego pokoju 

czy gabinetu. 

Specyfikacja: Zakres powiększeń: 300x - 1200x, 

Okular 10x, Obiektywy 30x, 60x, 120x, 

Oświetlenie naturalne Tak, Oświetlenie sztuczne 

Tak, Gotowe preparaty mikroskopowe Tak, 

Gotowe szkiełka na preparaty Tak, Zestaw 

narzędzi laboratoryjnych Tak,  Zasilanie: 2 

baterie AA, Ilość elementów w zestawie 98 W 

zestawie: Lupa, Szpatułka, Pipeta, Skalpel, 

Mieszadełko, Pęseta, 2 fiolki z odczynnikami,  

Zamykana probówka, Menzurka, Szalka 

Petriego, 5 gotowych do oglądania preparatów, 

18 szkiełek podstawowych, 18 szkiełek 

nakrywkowych, 18 markerów na szkiełka, 4 fiolki 

na próbki, Okular, Rzutnik ścienny, Adapter 

mocowania aparatu foto, Całość zapakowana w 

solidną walizkę. 
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TELESKOP 

OPTYCZNY 

DLA DZIECI 

640MM 

EASTCOLIGHT 

Teleskop Optyczny 

Wyjątkowe cechy to: wyjątkowa długość 

ogniskowej ponad 500mm mogąca uzyskać 

ponad 100 krotne powiększenie obserwowanego 

obiektu (przy zastosowaniu okularu x20), łatwość 

użycia, nie wymagają skomplikowanej obsługi 

oraz serwisowania, doskonałe do obserwacji 

Księżyca, planet, gwiazd, dobrze nadają się do 

obserwacji naziemnych, wysoki kontrast obrazu, 

dobre odwzorowanie barw, szczelny tubus 

optyczny chroni elementy optyczne przed 

zabrudzeniem, wysokiej jakości, lekka obudowa 

z tworzywa sztucznego gwarantuje łatwość 

montażu 

Dane techniczne teleskopu: Układ optyczny: 

Refraktor (luneta), Średnica obiektywu: 40mm, 

Długość ogniskowej: 500mm, Maksymalna 

długość lunety 640mm, Montaż: Azymutalny, 

Statyw: głowicą 3D, Powiększenie max.: 100x, 

Dodatkowe wyposażenie:  okular x10, okular 

x20. Zamontowana osłona zewnętrzna ułatwia 

utrzymywanie w czystości optyki lunety. Obsługa 

nie wymaga znajomości optyki oraz astronomii. 

Idealny zestaw dla małego naukowca. Dzięki 

temu zestawowi zapewnisz swojemu dziecku 

niezapomniane godziny pełne nowych odkryć.  
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Lornetka 

wyposażona 

jest  w 

regulację 

ostrości (0,+,-), 

która pozwala 

dopasować 

pole widzenia 

do swojego 

wzroku. 

Lornetki w 

kolorze 

czarnym. 

Dane techniczne producenta: model: 14x30, 

średnica soczewek: 30 mm, centralna regulacja 

ostrości, aluminiowy korpus, szklana optyka, w 

całości pokryta gumą 

soczewki antyrefleksyjne , idealnie sprawdzają 

się podczas  obserwacji w słoneczne dni. 

wymiary: wysokość: 11,3cm, szerokość: 10,6cm, 

waga: około 170 gram 

W zestawie znajduje się: lornetka, pokrowiec, 

ściereczka do czyszczenia optyki, pasek do 

zawieszania na szyji, oryginalne p[pudełko 

producenta 
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Zestaw 8 brył 

2w1 

rozkładanych 

Zestaw 8 "otwartych" brył geometrycznych (h=8 

cm) wykonanych z przezroczystego plastiku: 

stożek, walec, sześcian, prostopadłościan, 

graniastosłupy prawidłowe - trójkątny i 

sześciokątny, ostrosłupy prawidłowe - trójkątny i 

czworokątny. Wszystkie bryły można napełniać 

płynem lub materiałem sypkim w celu 

porównywania objętości. Wszystkie posiadają 

kolorowe siatki, które wsuwa się w środek 

transparentnych elementów zestawu. Zestaw 

wielofunkcyjny prezentujący bryły jednocześnie 

w trzech i w dwóch wymiarach. 
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EduROM-

Matematyka dla 

Gimnazjum 

EduROM Multimedialna baza wiedzy- 

Matematyka to edukacyjny program 

komputerowy obejmujący materiały nauczania 

matematyki w Gimnazjum. Materiał dydaktyczny 

zawarty jest na 4 płytach CD-ROM, zawiera filmy 

video  i animacje, a także testy i specjalne 

programy narzędziowe, takie jak: kalkulator, 

biogramy, definicje, twierdzenia matematyczne.  
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Matematyka 

plansze 

interaktywne 

2.0 

Plansze interaktywne z matematyki dla 

Gimnazjum to program komputerowy składający 

się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. 

Zawarte w nim treści edukacyjne zostały 

przygotowane zgodnie z podstawą programową 

do nauczania matematyki w Gimnazjum. Materiał 

podzielono na następujące działy: 

"System rzymski", "Dziesiętny system liczbowy", 

"Ułamki zwykłe", "Działania na liczbach 

wymiernych", "Potęgowanie", "Pierwiastki 

kwadratowe i sześcienne", "Procenty", "Układ 

współrzędnych", "Wielościany",  "Bryły", 

"Wyrażenia algebraiczne", "Równania 

pierwszego stopnia", "Proporcje". 

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. 

Program jest przeznaczony przede wszystkim do 

użytku w szkole, gdzie może stanowić ciekawą 

pomoc dydaktyczną dla nauczycieli do 

przeprowadzenia zajęć lekcyjnych. Zalecane jest 

wyświetlanie programu poprzez rzutnik 

multimedialny, a korzystanie z programu w 

połączeniu z tablicą interaktywną dodatkowo 

wzbogaca lekcję. 
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Atom i 

cząsteczki- 

chemiczne 

domina 

Komplet Domin chemicznych to cztery tematy 

pozwalające utrwalić praktycznie całą 

nomenklaturę chemiczną obowiązującą w 

Gimnazjum. 1.    Atom i cząsteczka, 2.    Kwasy i 

zasady, 3.    Sole, 

4.    Węglowodory i pochodne węglowodorów. 

Domino chemiczne „Atom i cząsteczka” Utrwala 

umiejętność prawidłowego odczytywania symboli 

i wzorów chemicznych, zwracając uwagę na to 

kiedy używać słowa atom, a kiedy cząsteczka. 

Pozwala również wyćwiczyć  uzgadnianie 

wzorów sumarycznych tlenków i ich nazw. 

Zawartość:  skrzynka wykonana z drewna 

bukowego w wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5 cm, 

lakierowana. 30 elementów wykonanych ze 

sklejki o wymiarach 4 x 8 cm. Każdy z nich, tak 

jak w tradycyjnym dominie podzielony jest na 

dwa pola. Na jednym jest wzór chemiczny, a na 

drugim współczesna nazwa. 

1     

40 

Odczynnik 

chemiczny: 

Dwuchromian 

amonu 

Odczynnik chemiczny: Dwuchromian amonu 100 gr     

41 
Odczynnik 

chemiczny: 

Fenolofta;eina 

Odczynnik chemiczny: Fenolofta;eina (5g) 5 g     



(5g) 

42 

Odczynnik 

chemiczny: 

Oranż 

metylowy (5g) 

Odczynnik chemiczny: Oranż metylowy (5g) 5 g     
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Odczynnik 

chemiczny: 

Siarczan (VI) 

miedzi 

(II)(200g) 

Odczynnik chemiczny: Siarczan (VI) miedzi 

(II)(200g) 
200 g     
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Odczynnik 

chemiczny: 

Szkło wodne 

(500ml) 

Odczynnik chemiczny: Szkło wodne (500ml) 500 ml     

45 

Odczynnik 

chemiczny: 

Chlorek miedzi 

Odczynnik chemiczny: Chlorek miedzi 50 g     

46 

Odczynnik 

chemiczny: 

Chlorek niklu 

Odczynnik chemiczny: Chlorek niklu 50 g     

47 

Papierki 

uniwersalne 

wskaźnikowe 

Uniwersalne papierki wskaźnikowe (nawinięte na 

szpulę, o szerokości 8 mm i długości 5 m) 

pozwalają oszacować wartość pH badanego 

roztworu w skali 0–14. 
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Odczynnik 

chemiczny: 

Jodyna. 100 ml 

Jodyna techniczna 100 ml     
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Historyjki 

obrazkowe po 

rosyjsku 

Zestaw tablic dydaktycznych w formacie 50×70 

cm o następujących tytułach:  1.Pojazdy (1). 

2.Pojazdy (2).  3.Ubrania (1).  4.Ubrania (2).  

5.Sklep (2).  6.Sklep (1).  7.Miasto.  8.Czas.  

9.Łazienka.  10.Liczebniki.  11.Produkty 

żywnościowe.  12.Rodzina.  13.ZOO.  14.Szkoła.  

15.Kuchnia.  16.Zwierzęta.  17.Kolory.  

18.Sypialnia.  19.Salon.  20.Miesiące i pory roku. 

1     

50 

Plansze 

dydaktyczne z 

chemii 

CHEMIA :zestaw 8 plansz + wskaźnik PCV.       

Rozmiar każdej  planszy z zestawu, po 

rozwinięciu: 70 cm x 100 cm. Oprawa : 2 cienkie 

metalowe listwy - górna z zawieszką. Druk 

wielobarwny - standard - dla wydawnictw 

wielkoformatowych. 

Nowoczesna kolorystyka. Pokrycie - folia 

wzmacniająca błysk, łatwa do utrzymania w 

czystości, opóźniają proces płowienia kolorów a 

co najważniejsze można po niej pisać 

flamastrami wodno zmywalnymi nanosząc 

dodatkowe napisy lub inne akcenty dydaktyczne. 

W skład zestawu wchodzą n/w plansze: 1. Układ 

okresowy pierwiastków, 2. Skala 

elektroujemności według Paulinga, 3. Tabela 

rozpuszczalności, 4. Związki nieorganiczne, 5. 

Tlenowe kwasy nieorganiczne, 6. Wiązania 

chemiczne, 7. Kwasy nieorganiczne, 8. Budowa 

materii 
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Papier 

kserograficzny 

A4 

Papier kserograficzny A4 24 ryzy     

52 
Długopis 

żelowy 

Grubość linii pisania: 0,5mm, długość linii 

pisania: 650m. Ergonomiczy kształt korpusu 

uprzyjemnia długotrwałe korzystanie. Posiada 

skuwkę z klipsem w kolorze tuszu 

120     

53 Ołówek Ołówek z gumką 120     

 

Wartość oferty ogółem: …………………………………………… zł 

 

(SŁOWNIE………………………………………………………….................…………….PLN BRUTTO)  

 

6. Oświadczamy, że realizacja dostawy będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w 

zapytaniu ofertowym  

 

 

7. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Oferenta:  

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………  

Stanowisko……………………………………………………………..  

Numer telefonu…………………………………………………………  

Adres e-mail……………………………………………………………  

 

………………..............…….., dn. ……………………..                     

…….…………....................................……………………  

                                                                               


