
 

Lp SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –zał. nr 2 do SIWZ  J.m. ilość 

1 1 , 2, 3… Magiczne liczby w skrzynce; 
skrzynka- nierdzewna stal, nadrukowana  
liczbami blacha, wewnątrz znajduje się pole z 
2 przestrzeniami do 20 i płytkami 
magnetycznymi do rozwiązywania zadań 
(Zawartość:  30 magnetycznych płytek 
czerwone /niebieskie, o średnicy 2 cm ,108 
bloczków z liczbami i znakami 
arytmetycznymi z twardej pianki, pokryte 
laminatem: po 4 x liczby od 0 do 9 po 2 x 
liczby od 10 do 20 po 6 znaków 
arytmetycznych +; -; x; :; =; <; >.16 pustych 
bloczków, dostępne w betzold.pl)  

  1 , 2, 3… Magiczne liczby w skrzynce; skrzynka- 
nierdzewna stal, nadrukowana  liczbami blacha, 
wewnątrz znajduje się pole z 2 przestrzeniami do 
20 i płytkami magnetycznymi do rozwiązywania 
zadań (Zawartość:  30 magnetycznych płytek 
czerwone /niebieskie, o średnicy 2 cm ,108 
bloczków z liczbami i znakami arytmetycznymi z 
twardej pianki, pokryte laminatem: po 4 x liczby od 
0 do 9 po 2 x liczby od 10 do 20 po 6 znaków 
arytmetycznych +; -; x; :; =; <; >.16 pustych 
bloczków 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

KPL 5 

2 3-elementowe puzzle dodawania i 
odejmowania 

3-elementowe puzzle, które zachęcają do 
przeliczania zbiorów przedmiotów lub 
wykonywania działań dodawania w zakresie 10. 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 6 

3 4-elementowe Historyjki obrazkowe  Kształtują  kompetencje  językowe 34 szt., wym. 
karty 9 x 9 cm  

Gry 
edukacyjne 

SZT. 4 

4 Aby polubić matematykę. Zestaw ćwiczeń  
terapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej mających specyficzne trudności 
w uczeniu się matematyki  

Książka zawiera ćwiczenia dla dzieci mających 
trudności w uczeniu się matematyki. 

Podręczniki SZT. 7 



5 Album przyrodniczy pogoda twarda oprawa 
72 str. 

Album przyrodniczy pogoda twarda oprawa 72 str.  Podręczniki SZT. 2 

6 Album przyrodniczy ptaki twarda oprawa 72 
str. 

Album przyrodniczy ptaki twarda oprawa 72 str. Podręczniki SZT. 2 

7 Album przyrodniczy zwierzęta twarda oprawa 
72 str. 

Album przyrodniczy zwierzęta twarda oprawa 72 
str. 

Podręczniki SZT. 1 

8 Alfabet obrazkowy Zestaw 44 kolorowych dwustronnych kart formatu 
A5 przedstwiajacych litery drukowane i pisane  

Gry 
edukacyjne 

szt 3 

9 Anatomia człowieka – Czaszka 39 części do 
ułożenia modelu czaszki ludzkiej 

Anatomia człowieka – Czaszka 39 części do 
ułożenia modelu czaszki ludzkiej  

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 1 

10 Anatomia człowieka – Mózg 32 części do 
ułożenia modelu mózgu 

Anatomia człowieka – Mózg 32 części do ułożenia 
modelu mózgu 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 1 

11 Anemometr - urządzenie do odczytu 
prędkości wiatru, wym. 28X19cm 

Anemometr - urządzenie do odczytu prędkości 
wiatru, wym. 28X19cm  

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 1 

12 Aparat cyfrowy Efektywne piksele: 12 milionów ( całkowita liczba 
pikseli: ok. 12,39 mln),  Matryca: 1/2,3 typu CCD;   
Obiektyw: z zoomem 3,6x; 6,7–24 mm f/3,1-6,7;   
Zoom cyfrowy: maks. 4x,  Zakres ustawiania 
ostrości (odległość od obiektywu): od 30 cm do 
nieskończoności; tryb makro: od 5 cm do 
nieskończoności,  Monitor: LCD z matrycą TFT o 
przekątnej 3 cali, ok. 230 tys. punktów ,  Nośnik 
danych: Pamięć wewnętrzna: (ok. 19 MB), karty 
pamięci SD,  Wielkość zdjęć (w pikselach): 4000 x 
3000 (12M), 4000 x 3000 (12M), 3264 x 2448 
(8M), 2592 x 1944 (5M), 2048 x 1536 (3M), 1024 x 
768 (ekran PC), 640 x 480 (VGA), 3968 x 2232 
(16:9),  Redukcja drgań: Elektroniczna redukcja 
drgań,  Czułość: Automatyka (automatyczne 
wzmocnienie od ISO 80 do 1600),  Interfejs: USB o 
wysokiej szybkości,   Źródła zasilania: Dwie baterie 

Sprzęt SZT. 2 



alkaliczne rozmiaru AA LR6/L40,   Dodatkowo 
karta pamięci SD 4 MB. 

13 B. Racławski ,,Test ortofoniczny’’   Zestaw obrazków Pomoce 
logopedycz

ne 

SZT. 1 

14 BAJKI TERAPEUTYCZNE 4CD wydanie 
Audio Molicka Maria 

Płyty CD (wydanie audio) z bajkami 
terapeutycznymi Marii Molickiej 

Programy 
multimedial

ne 

SZT. 1 

15 Bawię się i uczę. Rebusy Zestaw 96 kart dwustronnych z rebusami i 
rozwiązaniem 

Gry 
edukacyjne 

szt 3 

16 Bębenek indiański Średnica 20 cm, wys.8 cm Pomoce 
muzyczno-
sportowe 

SZT. 2 

17 Bębenek mały Wysokość 18 cm,średnica 12 cm,2 pałeczki  Pomoce 
muzyczno-
sportowe 

SZT. 2 

18 Bierki Gra w bierki Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 10 

19 Bingo dodawanie i odejmowanie do 100 10 kart po 6 liczb - 60 dwustronnych kartoników z 
działaniami w postaci dwóch rodzajów zapisu 
(poziomego i pionowego) 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 3 



20 Bingo dodawanie; 40 kart do gry o wym.17,5x 
20 cm 

Bingo dodawanie - 40 kart do gry o wym.17,5x 20 
cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 3 

21 Bingo- mnożenie i dzielenie do 100 10 kart po 6 liczb - 60 dwustronnych kartoników z 
działaniami w postaci dwóch rodzajów zapisu 
(poziomego i pionowego) 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 3 

22 Bingo mnożenie; 40 kart do gry o wym.17,5x 
20 cm 

Bingo mnożenie - 40 kart do gry o wym.17,5x 20 
cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 3 

23 Bingo odejmowanie; 40 kart do gry o 
wym.17,5x 20 cm 

Bingo odejmowanie - 40 kart do gry o wym.17,5x 
20 cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 3 

24 Bloczki systemowe - liczenie dziesiętne Bloczki systemowe - liczenie dziesiętne; w 
stabilnym pudełku, klocki szczepialne, zestaw: 100 
czerwonych jednostek, 50 żółtych dziesiątek, 30 
zielonych setek, 4 niebieskie tysiące, tworzywo 
sztuczne, 1cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

KPL 1 

25 Blok rysunkowy A4 - kolorowy Blok rysunkowy, kolorowy - A4 Artykuły 
biurowe 

SZT. 32 

26 Blok techniczny 10-kartkowy Biały A4 Blok  A4 z białymi, twardymi kartkami  Artykuły 
biurowe 

SZT. 44 

27 Blok techniczny kolorowy  A4  Blok techniczny, kolorowy; A4  Artykuły 
biurowe 

SZT. 40 

28 Bramka wym. 93/65/51 cm  Bramki - Lekka, łatwa do przenoszenia. Prosta w 
montażu.  -  wym. 93/65/51 cm  

Sprzęt 
rehabilitacyj

ny 

SZT. 2 

29 Bryły - objętości  Pomysłowe modele ukazujące to, jak różne bryły 
geometryczne mieszczą tę samą objętość. 6 
plastikowych, przezroczystych pojemników: 
stożek, kula, walec, sześcian, ostrosłup, 
graniastosłup 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 5 

30 Chusta  3,5 m - śr. 3,5 m, 8 uchwytów  Chusta  3,5 m - śr. 3,5 m, 8 uchwytów  Sprzęt 
rehabilitacyj

SZT. 1 



ny 

31 Chusta 6 m - śr. 6 m, 12 uchwytów  Chusta 6 m - śr. 6 m, 12 uchwytów Kolorowa i 
lekka do wielu gier i zabaw zespołowych. Posiada 
grubą linię wszytą w środkowej części oraz 
uchwyty pozwalające na uczestnictwo w zabawach 
wielu osób. 

Sprzęt 
rehabilitacyj

ny 

SZT. 1 

32 Cylindry, menzurki zestaw 7 cylindrów o pojemności 10, 25, 50, 100, 250, 500 
i 1000 ml z widocznie zaznaczoną skalą objętości. 
Każda menzurka posiada "dzióbek" ułatwiający 
wylewanie z niej odmierzonej cieczy 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 8 

33 Cyrkiel szkolny Cyrkiel szkolny Artykuły 
biurowe 

SZT. 25 

34 Czas i kalendarz gra TWIST - Która godzina  Umożliwia dzieciom naukę rozpoznawania godzin i 
ich utrwalania w interesujący sposób, gdyż ruletka 
zachęca dzieci do aktywnego uczestnictwa w 
zabawie 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 3 

35 Czytam i piszę - komp. gra edukacyjna                                 Pasjonująca interaktywna gra edukacyjna dla 
dzieci, kształcąca umiejętność czytania i pisania 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 3 

36 Czytamy sylabami Zestaw dobieranek sylabowych Gry 
edukacyjne 

szt 3 

37 Ćwiczenia dla dyslektyków - Analiza i synteza 
wzrokowa  

Zestaw ćwiczeń przygotowujących dzieci do nauki 
czytania i pisania lub pomagających w pokonaniu 
trudności z nabywaniem tych umiejętności. Teczka 
zawiera 47 kart formatu A4 z ćwiczeniami + 
tekturowe elementy do układania 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 2 

38 Ćwiczenia graficzne rozwijające sprawność 
ruchową ręki i koordynację wzrokowo-
ruchową. H.Tymichowa 

Ćwiczenia graficzne rozwijające sprawność 
ruchową ręki i koordynację wzrokowo-ruchową. 
H.Tymichowa 

Podręczniki SZT. 2 

39 Domino logopedyczne Opozycja CZ-C,D-G. domino obrazkowe  do ćwczeń logopedycznych Pomoce 
logopedycz

ne 

szt 1 

40 Domino logopedyczne Opozycja K-T,SZ-S domino obrazkowe  do ćwczeń logopedycznych Pomoce 
logopedycz

szt 1 



ne 

41 Domino logopedyczne Opozycja L-J domino obrazkowe  do ćwczeń logopedycznych Pomoce 
logopedycz

ne 

szt 1 

42 Domino logopedyczne Opozycja L-R domino obrazkowe  do ćwczeń logopedycznych Pomoce 
logopedycz

ne 

szt 1 

43 Domino logopedyczne Opozycja Ż(RZ) domino obrazkowe  do ćwczeń logopedycznych Pomoce 
logopedycz

ne 

szt 1 

44 Domino obrazkowo - dwusylabowe  część 1 Domino obrazkowo-wyrazowe.pt: 
"TRANSPORT"cz.1 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 5 

45 Domino obrazkowo - dwusylabowe  część 2 Domino obrazkowo-dwusylabowe: cz.2 Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

46 Domino obrazkowo - wyrazowe Domino obrazkowo-wyrazowe do analizy i syntezy 
słuchowej wyrazów 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 5 

47 Domino wyrazowe gra  Domino wyrazowe gra 1sztuka Gry 
edukacyjne 

SZT. 2 

48 Domino z pianki Domino z pianki - 168 szt., 6 kolorów; wym. 4,5 x 
2,3 x 1 cm  

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

49 Drzwi do szafki D - niebieskie   Drzwi do szafki D - niebieskie  - 1 skrzydło 
dostosowane do szafek z półkami D. - wym. 39,5 x 
97 cm  

Meble SZT. 2 

50 Drzwi do szafy wysokiej – niebieskie Drzwi do szafy wysokiej – niebieskie - 
Dostosowane wymiarem do szafy wysokiej.   

Meble SZT. 2 

51 Drzwi do szafy wysokiej – zielone  Drzwi do szafy wysokiej – zielone - Dostosowane 
wymiarem do szafy wysokiej.   

Meble SZT. 2 

52 Duża kostka z kropkami - dł. boku: 10 cm Duża kostka z kropkami - dł. boku: 10 cm  Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

53 Duże lustro  Wymiary60/120 w ramie MDF Pomoce 
logopedycz

ne 

SZT. 1 



54 Duży zegar demonstracyjny z magnesami Duży zegar demonstracyjny, wyposażony w 
magnesy dzięki czemu może być umieszczany na 
tablicy 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 3 

55 Dwustronne plansze tematyczne: "Pory roku i 
miesiące, Ważne daty" 

1 szt., wym.87 x 62cm Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 1 

56 Dwustronne plansze tematyczne: "Zjawiska 
pogodowe, Dbaj o naszą planetę" 

1 szt., wym.87 x 62cm Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 1 

57 Dyski z fakturami 1 - Zestaw zawiera 5 
małych i 5 dużych dysków Elementy 
posiadają różne faktury i kolory. r. 27 cm i 11 
cm  

Dyski z fakturami 1 - Zestaw zawiera 5 małych i 5 
dużych dysków Elementy posiadają różne faktury i 
kolory. r. 27 cm i 11 cm 

Sprzęt 
rehabilitacyj

ny 

SZT. 1 

58 Dyslektyk 2  Program komputerowy zawiera kilkanaście 
atrakcyjnych gier rozwijających analizę wzrokową i 
słuchową, ćwiczących koncentrację uwagi i 
sprawdzających znajomość ortografi. 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

59 Dziurkacz -  choinka 2,5 cm Wym. wyciętej choinki 2,5 cm Artykuły 
biurowe 

SZT. 1 

60 Dziurkacz – gwiazda 1,5 cm Wym. wyciętej gwiazdy 1,5 cm Artykuły 
biurowe 

SZT. 1 

61 Dziurkacz – gwiazdka 2,5 cm Wym. wyciętej gwiazdki 2,5 cm Artykuły 
biurowe 

SZT. 1 

62 Dziurkacz – koniczyna 1,5 cm Wym. wyciętej koniczynki 1,5 cm Artykuły 
biurowe 

SZT. 1 

63 Dziurkacz - motyl 2,5 cm Wym. wyciętego motyla 2,5 cm Artykuły 
biurowe 

SZT. 1 

64 Dziurkacz - serce 2,5 cm Wym. wyciętego serca 2,5 cm Artykuły 
biurowe 

SZT. 1 

65 Dziurkacz – tulipan 1,5 cm Wym. wyciętego tulipana 1,5 cm Artykuły 
biurowe 

SZT. 1 



66 Dzwięki wokół nas płyta CD  Dzwięki wokół nas płyta CD 1sztuka Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

67 E. Krajny 100-wyrazowy test artykulacyjny Książka Podręczniki SZT. 1 

68 EDUROM " Wyspa skarbów" Gra edukacyjna, rozwijająca umiejętności 
matematyczne dzieci w wieku szkolnym 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 3 

69 Etykiety samoprzylepne ;  białe, do drukarki, Etykiety samoprzylepne ;  białe, do drukarki,, 70x 
35mm, 50 szt. w op. 

Artykuły 
biurowe 

OPAK. 1 

70 Etykiety samoprzylepne ;  białe, do drukarki, Etykiety samoprzylepne ;  białe, do drukarki,, 70x 
35mm, 100 ark./op. 

Artykuły 
biurowe 

SZT. 3 

71 Fakturowa ósemka - Rozwija sensorykę stóp. 
• 7 elementów  

Fakturowa ósemka - Rozwija sensorykę stóp, 7 
elementów 

Sprzęt 
rehabilitacyj

ny 

SZT. 1 

72 Figury porównawcze - w pudełku  Figury   porównawcze; w pudełku- walizce, 48 
elementów w 4 kształtach, 3 kolorach, 2 
rozmiarach i 2 grubościach, walizka wym. 19x17 
cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 6 

73 Folia do laminatora 100 szt. folia do laminowania Artykuły 
biurowe 

SZT. 20 

74 Fotel obrotowy Siedzisko tapicerowane, regulacja siedziska, 
podłokietniki, na kółkach. 

Meble SZT. 1 

75 G. Gunia,,Terapia logopedyczna’’  Książka Podręczniki SZT. 1 

76 Geometryczne kształty  drewniane   Geometryczne kształty  drewniane - 250 
drewnianych, kolorowych klocków. wym. od 2,3 x 
2,1 x 1 cm do 5 x 4,3 x 1 cm 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

77 Geoplan Geoplan; dwustronne płytki - 11x11 kołeczków i 
okrąg 24 kołeczków, wym. 21x21 cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 10 

78 Gimnastyka buzi  Gra ćwicząca  motorykę  i kinestezję narządow  
artykulacyjnych  

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

79 Gimnastyka buzi i języka  Gimnastyka buzi i języka karty do ćwiczeń 
narządów artykulacyjnych - 4 zestawy po 10 kart 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 



80 Globus fizyczny duży wym. śr.22cm, wys 
30cm 

Globus fizyczny duży wym. śr.22cm, wys 30cm Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 1 

81 Globus fizyczny mały wym. śr.16cm, wys 
23cm 

Globus fizyczny mały wym. śr.16cm, wys 23cm  Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 6 

82 Gra Enigma - prod. Interkobo Enigma - Zestaw zawiera: planszę z otworami na 
pionki i zasłoną, 128 dużych pionków w 8 kolorach, 
48 małych pionków w 2 kolorach, instrukcję oraz 
zasady gry w języku polskim 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

83 Gra min - ćw. Logopedyczne  Pomoc umożliwiająca różne rodzaje aktywności: 
memo (znajdowanie 2 identycznych obrazków), 
grę w pary (odnajdywanie tej samej miny na 2 
różnych twarzach), ćwiczenia logopedyczne, 
naśladowanie min pokazanych na dużych 
zdjęciach itp. - 32 zdjęcia o wym. 21 x 15 cm, 4 
plansze i 32 kartoniki o wym. 5 x 4 cm. 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

84 Gra Minimózg Wym. 29,5 cmx15x3cm Gry 
edukacyjne 

SZT. 3 

85 Gra stolikowa Alfabet zgadywanka - prod. 
Trefl 

Alfabet zawiera 24 zabawne ,wierszowane zagadki 
wraz z odpowiedziami 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 3 

86 Gra stolikowa Quiz Ortograficzny - prod. 
Grana 

Gra umożliwia wzrokowe zapamiętywanie 
poszczególnych wyrazów, co jest kluczem do 
opanowania ortografii. Zróżnicowanie kart daje 
możliwość ćwiczenia poszczególnych trudności 
ortograficznych np. tylko ch i h. Dołączony 
komentarz wyjaśnia zasady pisowni z ó i u, ch i h, 
rz i ż. 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 3 

87 Gra stolikowa Zagadki Smoka Obiboka - 
prod. Grana 

Zagadki Smoka Obiboka Gra zawiera 135 kart. Na 
każdej z nich z jednej strony znajduje się 
rymowana zagadka, a na odwrocie - kolorowa 
ilustracja - odpowiedź na zagadkę 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 3 



88 Gra Trener pamięci - 5 zmysłów Trener pamięci -5 zmysłów  zawiera 20 trwałych 
laminowanych kart z obrazkami,16 elementów do 
zakrywania obrazków - 32 małe karty  

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

89 Gramatyka dla najmłodszych - zbiór ćwiczeń  Gramatyka dla najmłodszych zbiór ćwiczeń 20,90zł 
2 sztuki. 

Podręczniki SZT. 2 

90 gry stolikowe KOCHAM CIĘ POLSKO  . Pasjonująca gra o Polsce - o tym co kochamy, co 
nas śmieszy i co nas wzrusza. O polskiej kuchni, o 
polskim filmie, o polskim sporcie i o polskiej 
piosence 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 3 

91 Gumki do geoplanu Gumki do geoplanu kpl - 265 szt. w plastikowym 
słoju w 5  kolorach, cena: 4, 70 zł 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

KPL 2 

92 Gwiazdki - mix cekinów (25 g  w różnych 
kolorach) 

Zestaw 25 g, różne kolory Artykuły 
biurowe 

SZT. 1 

93 Hodowla kryształów niebieska, zestaw z 
odczynnikami chemicznymi, pojemniki i 
akcesoria do przeprowadzania 
doświadczenia, okulary ochronne 

Hodowla kryształów niebieska, zestaw z 
odczynnikami chemicznymi, pojemniki i akcesoria 
do przeprowadzania doświadczenia, okulary 
ochronne   

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 2 

94 Igła magnetyczna Model kompasu Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 3 

95 Instrukcja do klocków LOGO  Br. 
Rocławskiego 

Instrukcja do klocków LEGO  Br. Rocławskiego Podręczniki SZT. 2 

96 J. Cieszyńska „Kocham mówić”, historyjki 
obrazkowe z tekstami 

J. Cieszyńska „Kocham mówić”, historyjki 
obrazkowe z tekstami 

Programy 
multimedial

ne 

SZT. 1 

97 J. Graban ,,Trening słuchu. Ćwiczenia 
rozwijające percepcję słuchową u  dzieci." 

J. Graban ,,Trening słuchu. Ćwiczenia rozwijające 
percepcję słuchową u  dzieci." 

Podręczniki SZT. 1 

98 J.Cieszyńska ,,Kocham mówić. Diagnoza i 
terapia zaburzeń afatycznych’’ 

J.Cieszyńska ,,Kocham mówić. Diagnoza i terapia 
zaburzeń afatycznych’’  

Podręczniki SZT. 1 

99 J.Skrzek ,,Radosne R’’ J.Skrzek ,,Radosne R’’  Podręczniki SZT. 1 

100 Jak odreagować emocje - plansza Plansza o wymiarach 68x48 cm na temat 
sposobów bezpiecznego rozładowania emocji  

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 



101 Język polski- "Czytam i piszę"  Gra edukacyjna, program multimedialny Programy 
multimedial

ne 

szt. 3 

102 Kalendarz szkolny pokazowy Kalendarz szkolny pokazowy, tablica magnetyczna 
z ruchomymi elementami, o wym. 70x50cm, 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 1 

103 Karbownica  - paski Szerokość szczeliny karbownicy-22,5cm Artykuły 
biurowe 

SZT. 1 

104 Karbownica w kształcie gwiazdki   Szerokość szczeliny karbownicy-11cm Artykuły 
biurowe 

SZT. 1 

105 Karbownica w kształcie koniczynki Szerokość szczeliny karbownicy -11cm Artykuły 
biurowe 

SZT. 1 

106 Karty do klocków Jasia  11. Karty do klocków Jasia - 12 dwustronnych kart 
A4 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

107 Karty pracy do pantomino Karty pracy do pantomino Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 1 

108 Karty pracy do skrzynki magnetycznej; 
Zestaw  1 

Karty pracy do skrzynki magnetycznej; Zestaw  1: 
Obliczenie z liczbami i płytkami liczbowymi w 
przestrzeni liczbowej do 10 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 1 

109 Karty pracy do skrzynki magnetycznej; 
Zestaw 2 

Karty pracy do skrzynki magnetycznej; Zestaw 2: 
Obliczenie z liczbami i płytkami liczbowymi w 
przestrzeni liczbowej do 20 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 2 

110 Karty zadań ( do kształtów drewnianych)  Karty zadań ( do kształtów drewnianych) - Zestaw 
20 dwustronnych kart z wzorami o dwóch 
stopniach trudności.  format A4 - gruby, 
lakierowany karton 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

111 Klej Klej biurowy w sztyfcie Artykuły 
biurowe 

SZT. 38 

112 Klej magik 45g z nakrętką Artykuły 
biurowe 

szt. 30 



113 Klepsydra piaskowa 1-minutowa, wym. 14,5x8 cm Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 4 

114 Klik uczy ortografii. Multimedialne zabawy 
ortograficzne dla dzieci w wieku 7-11 lat. - 
multimedialne zabawy 

 Klik uczy ortografii- multimedialne zabawy Programy 
multimedial

ne 

SZT. 1 

115 Klik uczy śpiewać. Multimedialne zabawy 
muzyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat. - 
multimedialne zabawy 

 Klik uczy śpiewać- multimedialne zabawy Programy 
multimedial

ne 

SZT. 1 

116 Klocki Jasia - 140 elem.  Klocki Jasia - 140 elem. • wym. od 3 x 3 cm do 18 
x 9 x 12 cm 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

117 Klocki liczbowe - 100 elem. Zestaw drewnianych klocków na planszy plus dwie 
ramki  

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt 1 

118 Klocki Logo do nauki wymowy, czytania, 
pisania  

Klocki LOGO Br. Rocławskiego. Kaseta z 150-ma 
klockami z zielonym szlaczkiem dół klocka o 
wym.1,5x4x1,5cm. 

Trudności w 
czytaniu 

SZT. 10 

119 Klocki zapasowe do zestawu kontrolnego 
PUS 

Klocki zapasowe do zestawu kontrolnego PUS,  
wyk. z plastiku, trwałe klocki o wym.  4x4cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

KPL 10 

120 Klub biznesmena Gra strategiczno-losowa dla 2-5 dzieci Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt 1 

121 Kolorowe liczby Klocki plastikowe o róznej długości w 10 kolorach, 
szt.186.Wymiary pudełka 19x17 cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 7 

122 Kolorowe szarfy niebieska - szer. 5 cm, dł. 94 
cm  

Kolorowe szarfy niebieska - szer. 5 cm, dł. 94 cm  Sprzęt 
rehabilitacyj

ny 

SZT. 7 

123 Kolorowe szarfy żółta - 1 szt., szer. 5 cm, dł. 
94 cm 

Kolorowe szarfy żółta - 1 szt., szer. 5 cm, dł. 94 cm  Sprzęt 
rehabilitacyj

ny 

SZT. 6 



124 Kolorowy papier ksero A4 (100 szt. w 
zestawie mix kolorów) 

Papier ksero kolorowy,  A4, różne kolory Artykuły 
biurowe 

OPAK. 25 

125 Kolorowy system dziesiętny, do demonstracji 
- magnetyczny 

Kolorowy system dziesiętny, do demonstracji  
magnetyczny, 25 jedności, 12 dziesiątek, 5 tysięcy, 
zestaw w walizce 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 1 

126 Koło – miarka - Koło pozwala na mierzenie 
długości pokonanego dystansu.  

Koło – miarka, pozwala na mierzenie długości 
pokonanego dystansu. Licznik zamocowany na 
kole dokładnie wskazuje dzieciom pomiar długości. 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 2 

127 Koło fortuny  Plastikowa podstawa , dwustronna kolorowa 
podkładka z obrazkami zwierząt, 2 woreczki na 
kółka, 10 kółek szarych, 10 pomarańczowych. 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt 1 

128 Kompas Kompas Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 10 

129 Kompas do orientacji w terenie (igła 
magnetyczna) 

Kompas na sznurku, z igłą magnetyczną,  linijką i 
skalą oraz podziałka. Kompas posiada 
fosforyzujące wskazówki oraz lupę do map. 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 2 

130 Komputer stacjonarny Typ : Komputer stacjonarny. Zastosowanie: 
Komputer  będzie  wykorzystywany  dla   potrzeb  
aplikacji edukacyjnych. Wydajność obliczeniowa : 
Komputer    powinien    osiągać    w    teście    
wydajności Sysmark2007   Preview  "Office   
Productivity"   wynik   min. 150 pkt., a w teście "E-
learning" wynik co najmniej 130 pkt. Pamięć 
operacyjna pojemność: min. 4096 MB, 
maksymalna obsługiwana pojemność: min. 8192 
MB, wolne złącza pamięci: min. 2. Wydajność 
grafiki: Zestaw powinien osiągać w teście 
wydajności Sysmark2007 Preview "3D Creation" 
wynik co najmniej 105 pkt.; powinien wspierać 
technologię DirectX w wersji 9 i OpenGL w wersji 1 
.4.  Parametry  pamięci masowej Dysk twardy o 
pojemności min. 500GB.  Wyposażenie 

Sprzęt 
elektrononic

zny 

szt. 3 



multimedialne: Brak wymagań odnośnie 
wyposażenia multimedialnego.  Ergonomia: 
Głośność   przy   maksymalnym   obciążeniu   nie   
powinna przekraczać 40 dB.  

  

131 Koperty białe  lub szare samoprzylepne   A4  
(op. 250 szt.) 

Koperty białe  lub szare samoprzylepne   A4  (op 
250 szt.) 

Artykuły 
biurowe 

op. 1 

132 Koraliki z literkami w drewnianym pudełku 
zasuwanym  

Koraliki z literkami w drewnianym pudełku 
zasuwanym o wym.28x24,5x2cm, 170 
drewnianych korali do nawlekania, 72 koraliki w 
kształcie zwierząt, kolorowe wstążki do nawlekania 

Trudności w 
czytaniu 

SZT. 3 

133 Koralikowe liczydło do rozumienia  
dziesiątkowego  układu pozycyjnego T, S, D, 
J 

koralikowe liczydło do rozumienia  dziesiątkowego  
układu pozycyjnego T, S, D, J; drewniana 
podstawa 18,5x9cm, 4 metalowe pręty i korale z 
tworzywa sztucznego, wys.18,5 cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 5 



134 Kostka duża z liczbami - dł. boku: 10 cm Kostka duża z liczbami - dł. boku: 10 cm – 1 
sztuka 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

135 Kostka z niespodzianką Kostki przeźroczyste zawierające znaki działań 
oraz liczby 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt 3 

136 kostka zespołowa z liczbami 1-12; z tworzywa 
sztucznego 

Kostka zespołowa z liczbami 1-12; z tworzywa 
sztucznego, wym. ok. 10 cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 1 

137 kostki do gry (duże) . 1-6; z tworzywa 
sztucznego 

Kostki do gry( duże) . 1-6; z tworzywa sztucznego, 
wym. ok. 10 cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 3 

138 kostki do gry (duże) 1-12 ; z tworzywa 
sztucznego 

Kostki do gry (duże) 1-12 ; z tworzywa sztucznego, 
wym. ok. 10 cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 3 

139 Koszulki biurowe Koszulki biurowe A4, bezbarwne Artykuły 
biurowe 

OPAK. 8 

140 Krążki z ułamkami - zestaw grupowy Krążki z ułamkami - zestaw grupowy; z barwnego 
tworzywa sztucznego, 60 części, koło: śr. = 10cm, 
grubość 3mm, ułamki:1/1, ½, 1/3, ¼, 1/5, 1/6, 1/8, 
1/10, 1/12 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

KPL 1 

141 Kredki - 24 kolory Kredki ołówkowe 24 kolory  Artykuły 
biurowe 

SZT. 13 

142 Kredki „Bambino”  w oprawce (12 szt.) 12 kolorów po 6 szt w drewnianym pudełku Artykuły 
biurowe 

SZT. 3 

143 Krepina w kratkę  w zestawie - 5 szt, 250 x 50 cm Artykuły 
biurowe 

zestaw 3 

144 Krepina w paski mix 10szt. - wym. 200x50cm 1 kpl. = 10 szt. wym. 200 
x 50 cm  

Artykuły 
biurowe 

zestaw 1 

145 Krzesło uczniowskie kolor niebieski (buk) Krzesło uczniowskie kolor niebieski (buk), rozmiar 
4  

Meble SZT. 4 

146 Krzesło uczniowskie kolor niebieski (buk) Krzesło uczniowskie kolor niebieski (buk), rozmiar 
3 

Meble SZT. 20 



147 Krzyżówkowy  zawrót  głowy Krzyżówkowy zawrót głowy,gra 
puzzlowa,układanka towarzyska dla 2-4 osób w 
wieku 7 lat 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

148 Książeczka do zestawu PUS Co robi ? Co 
robią? Czasownik  

Książeczka do zestawu PUS Co robi ? Co robią? 
Czasownik 

Podręczniki SZT. 3 

149 Książeczka do zestawu PUS Gramatyka na 
wesoło 1 

Książeczka do zestawu PUS Gramatyka na 
wesoło 1  

Podręczniki SZT. 2 

150 Książeczka do zestawu PUS Gramatyka na 
wesoło 2 

Książeczka do zestawu PUS Gramatyka na 
wesoło 2  

Podręczniki SZT. 2 

151 Książeczka do zestawu PUS Idę do szkoły 
cz.2  

Książeczka do zestawu PUS Idę do szkoły cz.2 
wym.26x14cm   

Podręczniki SZT. 2 

152 Książeczka do zestawu PUS Idę do szkoły 
cz.3 

Książeczka do zestawu PUS Idę do szkoły cz.3 
wym.26x14cm   

Podręczniki SZT. 2 

153 Książeczka do zestawu PUS Jaki? Jaka? 
Jakie? Przymiotnik  

Książeczka do zestawu PUS Jaki? Jaka? Jakie? 
Przymiotnik 

Podręczniki SZT. 3 

154 Książeczka do zestawu PUS Ortografia - 
Zmiękczenia  

Książeczka do zestawu PUS Ortografia - 
Zmiękczenia 

Podręczniki SZT. 3 

155 Książeczka do zestawu PUS Ortografia ch-h  Książeczka do zestawu PUS Ortografia ch-h  Podręczniki SZT. 3 

156 Książeczka do zestawu PUS Ortografia ó-u Książeczka do zestawu PUS Ortografia ó-u  Podręczniki SZT. 3 

157 Książeczka do zestawu PUS Ortografia rz-ż  Książeczka do zestawu PUS Ortografia rz-ż  Podręczniki SZT. 3 

158 Książeczka do zestawu PUS Ułamki 1. 
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych 

Książeczka do zestawu PUS Ułamki 1. Dodawanie 
i odejmowanie ułamków zwykłych 

Podręczniki SZT. 5 

159 Książeczka-ćwiczenia do zestawu PUS pt. 
”Łatwe ćwiczenia do nauki czytania”  cz. 1  

Książeczka-ćwiczenia do zestawu PUS pt. ”Łatwe 
ćwiczenia do nauki czytania”  cz. 1  

Podręczniki SZT. 2 

160 Książeczka-ćwiczenia do zestawu PUS pt. 
”Łatwe ćwiczenia do nauki czytania”  cz. 2  

Książeczka-ćwiczenia do zestawu PUS pt. ”Łatwe 
ćwiczenia do nauki czytania”  cz. 2  

Podręczniki SZT. 2 

161 Książeczka-ćwiczenia do zestawu PUS pt. 
”Łatwe ćwiczenia do nauki czytania”  cz. 3  

Książeczka-ćwiczenia do zestawu PUS pt. ”Łatwe 
ćwiczenia do nauki czytania”  cz. 3  

Podręczniki SZT. 2 

162 Książeczka-ćwiczenia do zestawu PUS pt. 
”Łatwe ćwiczenia do nauki czytania”  cz. 4 

Książeczka-ćwiczenia do zestawu PUS pt. ”Łatwe 
ćwiczenia do nauki czytania”  cz. 4  

Podręczniki SZT. 2 

163 Książka:  Krzyżówki matematyczne - Zbiór 60 
kart formatu A4  

Krzyżówki matematyczne - Zbiór 60 kart formatu 
A4 – 1 sztuka 

Podręczniki SZT. 1 



164 Książka: Aby polubić matematykę - zestaw 
ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów kl I-III 
szkoły podstawowej mających specyficzne 
trudności w uczeniu się matematyki 

45 kart do ćwiczeń o formacie A4, 120 stron , 
autor: Alicja Malasiewicz 

Podręczniki SZT. 1 

165 Książka: GARŚĆ RADOŚCI, SZCZYPTA 
ZŁOŚCI Mnóstwo zabawnych ćwiczeń z 
uczuciami Kołyszko Wojciech, Tomaszewska 
Jovanka 

Ćwiczenia z uczuciami, autor: Kołyszko Wojciech, 
Tomaszewska Jovanka 

Podręczniki SZT. 1 

166 Książka: Gra w kolory- sprawdziany I- 
zadania sprawdzające 

Gra w kolory- sprawdziany I- zadania 
sprawdzające  

Podręczniki SZT. 1 

167 Książka: Gra w kolory- sprawdziany I- 
zadania sprawdzające – 1 sztuka; cena 
jednostkowa – 16,- wartość – 16,- 

Gra w kolory- sprawdziany I - zadania 
sprawdzające  

Podręczniki szt 1 

168 Książka: Gra w kolory- sprawdziany II - 
zadania sprawdzające  

Gra w kolory- sprawdziany II - zadania 
sprawdzające  

Podręczniki SZT. 2 

169 Książka: Gra w kolory. Matematyka- zbiór 
zadań I - zestawy zabaw utrwalających 

Gra w kolory. Matematyka- zbiór zadań I - zestawy 
zabaw utrwalających 

Podręczniki SZT. 2 

170 Książka: Gra w kolory. Matematyka- zbiór 
zadań II - zestawy zabaw utrwalających 

Gra w kolory. Matematyka- zbiór zadań II - 
zestawy zabaw utrwalających  

Podręczniki SZT. 2 

171 Książka: Gramatyka dla najmłodszych –karty 
do kserowania 

Elżbieta Wujczuk , ćw. do zajęć wyrównawczych, 
karty do kserowania 

Podręczniki SZT. 1 

172 Książka: Jak kształtować umiejętności 
społeczne. Gry i zabawy grupowe dla dzieci 
od lat pięciu do jedenastu Deborah M. 
Plummer 

Książkowy zbiór zabaw dla dzieci od 5-11 lat,autor 
Deborah M.Plummer,wydawnictwo KLANZA 

Podręczniki SZT. 1 

173 Książka: Jak pracować z dziecięcymi grupami 
terepeutycznymi 

Jak pracować z dziecięcymi grupami 
terapeutycznymi? Poradnik dla nauczyciela 

Podręczniki SZT. 1 

174 Książka: Jaka będzie pogoda? Format 16,8x24 cm, 47 stron, oprawa kartonowa z 
lupą 

Podręczniki szt. 1 

175 Książka: Kaligrafia dla najmłodszych Ćw. do zajęć wyrównawczych , karty do 
kserowania  

Podręczniki SZT. 1 



176 Książka: Krzyżówki matematyczne aut. Georg 
Bemmerlein 

Zbiór krzyżówek dla klas II i III szkoły podstawowej Podręczniki szt. 1 

177 Książka: M. Skorek 100 testów 
logopedycznych 

M. Skorek 100 testów logopedycznych  Podręczniki SZT. 1 

178 Książka: M.Chęciek - Jąkanie diagnoza 
terapia - program 

Książka Podręczniki SZT. 1 

179 Książka: Małymi kroczkami „Ćwiczenia do 
zajęć wyrównawczych dla klas 1-2” 

ĆW- do zajęć wyrównawczych dla kl.1-2 , kart do 
kserowania, wydaw. WIR, aut. M.Kraszewska 

Podręczniki SZT. 1 

180 Książka: Małymi kroczkami „Piszę trudne 
słówka „ 

ĆW- do zajęć wyrównawczych dla kl.1-2 , kart do 
kserowania  

Podręczniki SZT. 1 

181 Książka: Metoda 18 struktur wyrazowych. 
Ćwiczenia do analizy i syntezy słuchowej. 
Książka do  ćwiczeń w pisaniu i czytaniu. 

Wydawnictwo WSiP, 56 stron, autor: E. Kujawa i 
M.Kurzyca,6 zestawów obrazków.Każdy zestaw 
miesci się na 3 stronach sztywnych kart spietych 
spiralą 

Podręczniki SZT. 1 

182 Książka: Metoda 18 struktur wyrazowych. 
Poradnik dla nauczyciela 

Wydawnictwo WSiP, 56 stron, autor: E. Kujawa i 
M.Kurzyca 

Podręczniki SZT. 1 

183 Książka: Muzyczna pedagogika zabawy w 
pracy z grupą (książka + CD) Poradnik 
metodyczny zawierający zbiór 150 zabaw 
Urszula Bissinger-Ćwierz 

Książka + płyta CD poradnik metodyczny 
zawierający 150 zabaw pod red.Urszuli Bissinger- 
Ćwierz 

Podręczniki SZT. 1 

184 Książka: Odkrywam siebie.Ja i moja szkoła. 
Ćwiczenia w rysowaniu. 

Ćwiczenia w rysowaniu Podręczniki szt 3 

185 Książka: Ortografia dla najmłodszych - Ćw. do zajęć wyr. karty do kserowania ,wydaw. 
WIR 

Podręczniki SZT. 1 

186 Książka: Po rozum do głowy Książeczka dla dzieci - format A4, 108 str Podręczniki szt. 1 

187 Książka: Podręcznik eksperymentów 126 stron, format 14x20cm Podręczniki szt. 1 

188 Książka: Podręcznik eksperymentów  Podręcznik eksperymentów - format 14 x 20 cm, 
126 str.  

Podręczniki SZT. 1 

189 Książka: Prawda czy fałsz? Zadania Miniksiążeczka dla dzieci, wym. 9,5x20,4 cm, 60 
str. 

Podręczniki szt. 1 



190 Książka: Program profilaktyczno-
terapautyczny dla dzieci z zespołem 
nadpobudliwości psychoruchowej Pawlak 
Piotr 

Książka Podręczniki SZT. 1 

191 Książka: Rysunek w psychoterapii Gould 
Patricia, Oster Gerald D. 

Podręcznik autor: Gould Patrycja,Oster Gerald D. Podręczniki SZT. 1 

192 Książka: Wielka podróż matematyczna. 
Ćwiczenia dla dzieci 6-i-7-letnich  

Wielka podróż matematyczna. Ćwiczenia dla 
dzieci 6-i-7-letnich - Format A4, • 96 str.  

Podręczniki SZT. 1 

193 Książka: Wyliczanki rymowanki Książka -zbiór wierszyków, wyliczanek,krótkich 
piosenek dla dzieci 

Podręczniki SZT. 1 

194 Książka: Zadania do rozwiązania Zbiór zadań Podręczniki szt 3 

195 Laminator Minimalna parametry: Max. szerokość 
laminowania - 228 mm,  Max. grubość 
laminowania - 125 mic.,  Prędkość pracy -  25 
cm/min, Czas przygotowania do pracy - 4- 6 min.,  
Wałki grzejne - 2 szt.,  Lampka gotowości,  
Lampka włączenia,  Tylne podstawki na papier,  
Wymiary przewodu elektrycznego - 155 cm,  
Zasilanie 230V,  Moc - 200 W 

Sprzęt SZT. 1 



196 Laptop Typ : Komputer laptop.  Zastosowanie: Komputer  
będzie  wykorzystywany  dla   potrzeb  aplikacji 
edukacyjnych.  Wydajność obliczeniowa : 
Komputer    powinien    osiągać    w    teście    
wydajności Sysmark2007   Preview  "Office   
Productivity"   wynik   min. 150 pkt., a w teście "E-
learning" wynik co najmniej 130 pkt.  Pamięć 
operacyjna pojemność: min. 4096 MB;   
Wydajność grafiki: Zestaw powinien osiągać w 
teście wydajności Sysmark2007 Preview "3D 
Creation" wynik co najmniej 105 pkt.; powinien 
wspierać technologię DirectX w wersji 9 i OpenGL 
w wersji 1 .4.  Parametry  pamięci masowej Dysk 
twardy o pojemności min. 320 GB.  Wyposażenie 
multimedialne: Kamera internetowa 2 Mpix z 
wbudowanym mikrofonem cyfrowym, głośniki 
wbudowane.  Matryca 17"-calowy wyświetlacz 
LED LCD 1366 x 768.  Bateria :  zapewniająca 2,5 
h pracy, zasilacz.  Ergonomia: Głośność   przy   
maksymalnym   obciążeniu   nie   powinna 
przekraczać 40 dB.  Niezawodność/jakość 
wytwarzania: Wymagane są dokumenty 
poświadczające, że sprzęt jest produkowany 
zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.   
(należy dostarczyć przed podpisaniem protokołu 
odbioru sprzętu). Wymagania sprzętowe:  Ethernet 
LAN 10/100/1000,  Bluetooth,  Wireless 802.11 
a/b/g/n,  Urządzenie wskazujące Clickpad - 
tabliczka dotykowa,  Porty • 2 x USB 2.0,   1 x 
złącze,  Combo e-SATA/USB2.0,  1 x port VGA,  1 
x IEEE 1394 (Fire-Wire),  1 x port HDMI,  1 x 
złącze RJ45 do sieci Ethernet,  2 x wyjście 
słuchawkowe,  1 x wejście mikrofonowe,  1 x 
Express Card 34mm,  Klawiatura Podświetlana 
QWERTY układ polski programisty wydzielona 

Sprzęt SZT. 2 



klawiatura numeryczna,  Czytnik kart 7 w 1 (SD, 
MMC, MemoryStick, MemoryStick PRO i inne),  
System operacyjny :  Windows 7 PL,  Torba na 
laptopa 



197 Laptop  Typ : Komputer laptop. Zastosowanie: Komputer  
będzie  wykorzystywany  dla   potrzeb  aplikacji 
edukacyjnych.   Wydajność obliczeniowa : 
Komputer    powinien    osiągać    w    teście    
wydajności Sysmark2007   Preview  "Office   
Productivity"   wynik   min. 150 pkt., a w teście "E-
learning" wynik co najmniej 130 pkt. Pamięć 
operacyjna pojemność: min. 4096 MB;  Wydajność 
grafiki: Zestaw powinien osiągać w teście 
wydajności Sysmark2007 Preview "3D Creation" 
wynik co najmniej 105 pkt.; powinien wspierać 
technologię DirectX w wersji 9 i OpenGL w wersji 1 
.4  Parametry  pamięci masowej Dysk twardy o 
pojemności min. 320 GB. Wyposażenie 
multimedialne: Kamera internetowa 2 Mpix z 
wbudowanym mikrofonem  cyfrowym, głośniki 
wbudowane.  Matryca 17"-calowy wyświetlacz 
LED LCD 1366 x 768  Bateria :  zapewniająca 2,5 
h pracy, zasilacz.  Ergonomia: Głośność   przy   
maksymalnym   obciążeniu   nie   powinna 
przekraczać 40 dB.  Niezawodność/jakość 
wytwarzania: Wymagane są dokumenty 
poświadczające, że sprzęt jest produkowany 
zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.  
(należy dostarczyć przed podpisaniem protokołu 
odbioru sprzętu). Wymagania sprzętowe:  Ethernet 
LAN 10/100/1000,  Bluetooth,  Wireless 802.11 
a/b/g/n,  Urządzenie wskazujące Clickpad - 
tabliczka dotykowa,  Porty:  2 x USB 2.0,   1 x port 
VGA,   1 x IEEE 1394 (Fire-Wire),   1 x port HDMI,   
1 x złącze RJ45 do sieci Ethernet,  2 x wyjście 
słuchawkowe,  1 x wejście mikrofonowe,  1 x 
Express Card 34mm,  Klawiatura Podświetlana 
QWERTY układ polski programisty wydzielona 
klawiatura numeryczna,  Czytnik kart 7 w 1 (SD, 

Sprzęt SZT. 3 



MMC, MemoryStick, MemoryStick PRO i inne).  
System operacyjny : Windows 7 PL.  Torba na 
laptopa. 

198 Liczę w pamięci cz 1, Dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 12 

Zeszyt ćwiczeń ( książeczki) do zestawu 
kontrolnego PUS 

Podręczniki SZT. 5 

199 Liczę w pamięci cz. 3, Dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 100 

Zeszyt ćwiczeń ( książeczki) do zestawu 
kontrolnego PUS 

Podręczniki SZT. 5 

200 Liczę w pamięci cz. 5, Dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 1000 

Zeszyt ćwiczeń ( książeczki) do zestawu 
kontrolnego PUS 

Podręczniki SZT. 5 

201 Liczę w pamięci, cz. 2, Dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 20 

Zeszyt ćwiczeń ( książeczki) do zestawu 
kontrolnego PUS 

Podręczniki SZT. 5 

202 Liczę w pamięci, cz. 4: Mnożenie i dzielenie w 
zakresie 100 

Zeszyt ćwiczeń ( książeczki) do zestawu 
kontrolnego PUS 

Podręczniki SZT. 5 

203 Liczę z Reksiem  Połączenie multimedialnej przygody z nauką i 
kompleksowym sprawdzeniem znajomości 
matematyki z zakresu nauczania początkowego 

Programy 
multimedial

ne 

SZT. 7 



204 Liczmany - żetony  plastikowe 100 szt. 100 szt plastikowych żetonów o średnicy 2,5 cm, 4 
kolory 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

KPL 10 

205 Liczydła  Wykonane z drewna, lakierowane. wym. 18 x 1,8 x 
26 cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 20 

206 Liczydło duplix 20 Liczydełko duplix 20; ramka 27x 6cm, 20 koralików  
wyk. z tworzywa sztucznego i dwóch metalowych 
prętów, z możliwością manipulowania koralikami 
na różne strony 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 5 

207 Liczydło duże demonstracyjne na stojaku Liczydło demonstracyjne na stojaku; duże, 
drewniana rama, korale z tworzywa sztucznego, 
wym. 85x120cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 3 

208 Lina do wspinania 5m Lina do wspinania tworzywo sztuczne zakonczona 
metalowym zaczepem, 5m 

Pomoce 
muzyczno-
sportowe 

SZT. 1 

209 Linijka 20 cm Linijka przezroczysta 20cm  Artykuły 
biurowe 

SZT. 18 

210 Literki magnetyczne duże, kolorowe z plastiku 
- 48 szt.  

Literki magnetyczne duże, kolorowe z plastiku, 48 
sztuk wys. 3,5cm 

Trudności w 
czytaniu 

zestaw 3 

211 Literki magnetyczne małe, kolorowe z plastiku 
- 40 szt. 

Literki magnetyczne małe, kolorowe z plastiku, 40 
sztuk wys. 2,5 do 4cm 

Trudności w 
czytaniu 

zestaw 3 

212 LOGICO Piccolo - czytanki  LOGICO Piccolo-czytanki 5 książeczek 
tematycznych oraz 5 ramek z kolorowymi  
przesuwnymi guzikami   

Podręczniki ZESTAW 3 

213 Logico Piccolo – działania matematyczne LOGICO PICCOLO – działania matematyczne 
zestaw zawiera 10 książek tematycznych w 
zakresie  liczenia i 6 plastikowych  ramek, z 
kolorowymi przesuwanymi guzikami   

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 3 

214 Logico Piccolo- Edukacja środowiskowa 7. Logico Piccolo- Edukacja środowiskowa – 
zestaw książeczek z ramką 

Podręczniki KOMP. 1 

215 Logico Piccolo Geometria Logico Piccolo Geometria – zestaw 7 książeczek z 
ramką  

Podręczniki KOMP. 2 



216 LOGICO Piccolo-Ortografia LOGICO Piccolo-Ortografia 8 książeczek 
tematycznych oraz 8 plastikowych ramek z 
kolorowymi przesuwnymi guzikami  

Podręczniki ZESTAW 2 

217 Logo obrazki -analiza i synteza wyrazów  Program został opracowany na bazie ponad 500 
obrazków i służy wspieraniu rozwoju mowy i 
myślenia małego dziecka. Program składa się z 4 
poziomów trudności i kształci różne formy 
sprawności umysłowych dziecka 

Podręczniki SZT. 2 

218 Logopedia Edusensus - pakiet podstawowy  Logopedia - pakiet podstawowy - 5 programów do 
diagnozy i terapii logopedycznej: Szereg ciszący, 
Szereg syczący,Szereg szumiący, Różnicowanie 
szeregów, Głoska r    

Programy 
multimedial

ne 

SZT. 2 

219 Logopedyczne zabawy – usprawnianie sz, cz, 
ż, dż, 1 szt. 

Logopedyczne zabawy – usprawnianie sz, cz, ż, 
dż 

Programy 
multimedial

ne 

SZT. 1 

220 Logopedyczne zabawy (CD) Multimedialne programy komputerowe - program 
ma na celu usprawnianie wymowy głosek 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 3 

221 Logopedyczne zabawy- usprawnianie j, l, r, 
1szt. 

Logopedyczne zabawy- usprawnianie j, l, r Programy 
multimedial

ne 

SZT. 1 

222 Logopedyczny labirynt wymiary 45x32x20   Logopedyczny labirynt wymiary 45x32x20 Pomoce 
logopedycz

ne 

SZT. 1 

223 Loguś program komputerowy - gry logopedyczne 
wspomagające naukę poprawnej  wymowy  

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

224 Loteryjka z podmuchem - pomoc do ćwiczeń 
oddechowych 

Loteryjka z podmuchem pomoc do ćwiczeń 
oddechowych gra planszowa 

Pomoce 
logopedycz

ne 

SZT. 4 

225 Lotto ortograficzne - 6 dwustronnych plansz  Lotto ortograficzne, 6 dwustronnych plansz 
16x16cm, 54 dwustronne tafelki, 16 tafelków do 
gry  

Gry 
edukacyjne 

zestaw 4 

226 Lupa duża Wygodna lupa do obserwowania przedmiotów i 
żyjących organizmów. szkiełko powiększające śr. 
10, 5cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 22 



227 Lupa ręczna Średnica 100mm, x2 w środku 2 mniejsze lupy x3 i 
x4. 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt 1 

228 Lupka podwójna Podwójna lupka, wyposażona w zbiorniczek, 
zawiera 3 pojemniki wysuwane teleskopowo, dwa 
szkła powiększające 2x i 4x, wym. max. śr. 7 cm, 
wys. 8cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 5 

229 Lupy powiększające Lupy powiekszajace o średnicy 110 mm, oprawa z 
czarnego, trwałego plastiku, pewne trzymanie 
dzięki trwałej, smukłej rączce. 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 5 

230 Lustro logopedyczne Lustro logopedyczne - wymiar bez ramki 25x25  Pomoce 
logopedycz

ne 

SZT. 1 

231 Lustrzane odbicie Zestaw: dwa lustra z podkładkami na dwie kostki, 
4 kostki z wzorami oraz zestaw kart. 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt 1 

232 Ładnie mówię głoskę K, G, H Gry słowno – 
obrazkowe wspomagające prawidłową 
wymowę głoski K, G, H 

70 obrazków 9x9 cm. Trzy zestawy zdjęć Gry 
edukacyjne 

SZT. 2 

233 Ładnie mówię głoskę R Gry słowno – 
obrazkowe wspomagające prawidłową 
wymowę głoski R 
 

74 obrazki,wymiary 9x9cm.Trzy zestawy zdjęć. Gry 
edukacyjne 

SZT. 2 

234 Ładnie mówię głoskę S, Z, C, DZ Gry słowno 
– obrazkowe wspomagające prawidłową 
wymowę głoski S, Z, C, DZ 

Trzy zestawy zdjęć, 70 obrazków 9x9 cm Gry 
edukacyjne 

SZT. 2 

235 Ładnie mówię głoskę SZ, Ż, CZ, DŻ Gry 
słowno – obrazkowe wspomagające 
prawidłową  wymowę głoski SZ, Ż, CZ, DŻ 

Trzy zestawy zdjęć ,70 obrazków 9x9 cm Gry 
edukacyjne 

SZT. 2 

236  Magiczny trójkąt matematyczny  Magiczny trójkąt matematyczny , okrągła podstawa 
z drewna, z wgłębieniami(6),(9),10 drewnianych 
krążków oznaczonych dwustronnie cyframi od 1-10 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 4 



w kolorze czerwonym i niebieskim 

237 Magiczny trójkąt matematyczny Magiczny trójkąt matematyczny , okrągła podstawa 
z drewna, z wgłębieniami(6),(9),10 drewnianych 
krążków oznaczonych dwustronnie cyframi od 1-10 
w kolorze czerwonym i niebieskim 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

238 Magnesy 15 szt:wym.od 1,5 cm do 6 cm Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 3 

239 Magnetyczna oś liczbowa - od 0 do 100 Magnetyczna oś liczbowa - od 0 do 100: 1 taśma z 
osią liczbową 0-100 z powlekanej folii stalowej, 3 
metry długości, 22cm wysokości. Napisy na taśmie 
są odporne na wszelkiego rodzaju zdzieranie. 
Oczka metalowe zapewniają bezproblemowy 
montaż, 39 pasków ze strzałkami, obydwie strony 
są magnetyczne. Paski magnetyczne można 
odwracać. Po jednej stronie znajdują się czarne 
plusy, a po drugiej czerwone minusy. Strzałki 
plusowe kierują się w stronę liczby 100, minusowe 
w stronę 0. 38 magnesów (30 sztuk o średnicy 20 
mm i 8 o średnicy 30 mm Materiał do montażu jest 
dołączony. 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 1 

240 Magnetyczne przybory tablicowe - drewniane  Zestaw wykonany ze sklejki wodoodpornej, 
trzykrotnie pokrytej lakierem. Skala odporna na 
ścieranie, naniesiona metodą sitodruku. Przybory 
mają zamocowane magnesy neodymowe. Zestaw 
zawiera: Liniał tablicowy - 1m, 2xtrójkąt tablicowy - 
45o, 60o, Kątomierz tablicowy, Trójnóg cyrkla, 
Cyrkiel do tablic zielonych (kreda). 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 1 

241 Makatka matematyczna makatka matematyczna; trwała, wodoodporna, 
wym.68x 68 cm, 100 przezroczystych kieszonek, 
100 kartoników z liczbami dwustronnie 
zadrukowanych 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 3 



242 Małpka czarodziejka -zestaw pacynek z 2 CD Małpka czarodziejka pacynki 1 zestaw Pomoce 
logopedycz

ne 

SZT. 1 

243 Mały kalejdoskop Kalejdoskop jest urządzeniem optycznym, w 
którym dzięki wielokrotnym odbiciom obrazów 
różnokolorowych szkiełek, w odpowiednio 
rozmieszczonych zwierciadłach, obserwuje się 
różnobarwne, symetryczne figury, zmieniające się 
przy obracaniu kalejdoskopu, wywołującym 
przemieszczanie się szkiełek. Wymiary 
kalejdoskopu :średnica : 6 cm 
wysokość : 20,5 cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 3 

244 Mały ksylofon z uchwytem wykonany z drewna , wymiary 16x24x12cm Pomoce 
muzyczno-
sportowe 

SZT. 1 

245 Mały odkrywca Gra edukacyjna Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

246 Mały szkielet człowieka na podstawie  Mały szkielet człowieka na podstawie wym. 
10X45cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 1 

247 Małymi kroczkami ćw. Grafomotoryczne  dla 
klas 0-1 36 str.  

Małymi kroczkami ćw. Grafomotoryczne  dla klas 
0-1, 36 str. 

Podręczniki SZT. 2 

248 Mapa fizyczna Polski - puzzle 68 elementów Mapa fizyczna Polski, mapa do układania puzzli, 
68 elementów, wym.36,5x28,5cm z obrazkami 
zwierząt 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 1 

249 Mapa fizyczna Polski, jednostronna o wym 
160x120cm 

Mapa fizyczna Polski, jednostronna o wym 160x120cm, 
prawa kolumna zawiera informacje o Polsce 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 1 

250 Marker  zielony Marker permanentny z okrągłą końcówką, pisze po 
kazdej powierzchni, grubość końcówki 1,55 mm, 
szybkoschnący tusz, nie rozmazuje się, 
wodoodporny, nie blaknie pod wpływem działania 
promieni słonecznych, wytrzymała końcówka 

Artykuły 
biurowe 

SZT. 9 



wykonana z fibry, dostępny w różnych kolorach-
ZIELONY 

251 Marker czarny Marker permanentny z okrągłą końcówką, pisze po 
każdej powierzchni, grubość końcówki 1,55 mm, 
szybkoschnący tusz, nie rozmazuje się, 
wodoodporny, nie blaknie pod wpływem działania 
promieni słonecznych, wytrzymała końcówka 
wykonana z fibry, CZARNY 

Artykuły 
biurowe 

SZT. 9 

252 Marker czerwony Marker permanentny z okrągłą końcówką, pisze po 
każdej powierzchni, grubość końcówki 1,55 mm, 
szybkoschnący tusz, nie rozmazuje się, 
wodoodporny, nie blaknie pod wpływem działania 
promieni słonecznych, wytrzymała końcówka 
wykonana z fibry, CZERWONY 

Artykuły 
biurowe 

SZT. 9 

253 Marker niebieski Marker permanentny z okrągłą końcówką, pisze po 
kaŜdej powierzchni, grubość końcówki 1,55 mm, 
szybkoschnący tusz, nie rozmazuje się, 
wodoodporny, nie blaknie pod wpływem działania 
promieni słonecznych, wytrzymała końcówka 
wykonana z fibry, dostępny w różnych kolorach-
NIEBIESKI  

Artykuły 
biurowe 

SZT. 9 

254 Matematyczne przygody kangurków Książka Podręczniki SZT. 1 

255 Matematyczne zabawy dla kangurków Książka Podręczniki SZT. 1 

256 Matematyczny Brzdąc Zbiór zadań Podręczniki SZT. 1 

257 Matematyka - 160 pomysłów na nauczanie 
zintegrowane w klasach I-III - Stasica 
Jadwiga 

160 pomysłów na nauczanie matematyki w 
klasach I-III. 

Podręczniki SZT. 3 

258 Matematyka na wesoło cz.1 Dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 12 

Zeszyt ćwiczeń ( książeczki) do zestawu 
kontrolnego PUS 

Podręczniki SZT. 2 

259 Matematyka na wesoło cz.2, Dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 20 

Zeszyt ćwiczeń ( książeczki) do zestawu 
kontrolnego PUS 

Podręczniki SZT. 2 



260 Matematyka w obrazkach Matematyka w obrazkach; 196 części 
magnetycznych, liczmany- wielkość: 13 cm, liczby 
wym. 5,3x 5,3cm, znaki arytmetyczne, 5,3x 5,3 cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

KPL 1 

261 Matematyka z wesołym kangurem żółta Książka Podręczniki SZT. 1 

262 Matematyka z wesołym kangurkiem - klasa II 
SP  

Książka Podręczniki SZT. 1 

263 Maxi-roller Maxi-roller - Do ćwiczeń rozwijających umiejętność 
balansowania oraz koordynację ruchową. 
Wykonany z wytrzymałego tworzywa. Posiada 6 
gumowych kół. • wym. 41 x 35 cm, śr. koła 15,5 cm 

Sprzęt 
rehabilitacyj

ny 

SZT. 2 

264 Metoda 18 struktur wyrazowych. Ćwiczenia 
do analizy i syntezy słuchowej 

6 zestawów obrazków o różnej liczbie w zestawie 
na sztywnych kredowanych kartach spietych 
spiralą,wyd.WSiP, autorzy: Kurzyca, Kujawa 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

265 Metoda Dobrego Startu  -Od piosenki do 
literki  

Metoda Dobrego Startu „Od piosenki do literki” 
zestaw podręcznik, płyta CD, teczka z ćwiczeniami 
- 47 kart A4 z literami,48 kart utrwalających 

Podręczniki ZESTAW 2 

266 Metoda Dobrego Startu - zeszyt 1 i 2 Metoda Dobrego Startu, dwa zeszyty z1-60s, z2-
56s. Format A4 

Podręczniki ZESTAW 2 

267 Miarka 1m z podziałką, plastikowa Miarka 1m elastyczny plastik, dł 1m ,szer 3cm, z 
podziałką 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

KPL 3 

268 Mikroskop Bresser Junior Powiększenie od 50x do 1200x, oświetlenie 
żarowe,  w zestawie z walizką i wyposażeniem. 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt 1 

269 Mikroskop dla klas I-III Mikroskop dla klas I-III, estetyczny, solidnie 
wykonany, powiększenie 300x,700x,1200x z 
zestawem przyborów do przyg. preparatów, 
zasilany baterią 1,5V (nie wchodzi w zestaw) 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 2 

270 Mikroskop dziecięcy  Mikroskop dziecięcy z wyświetlaczem, 
powiększenie 150x,300x,600x, w zestawie 11 
akcesoriów wys. 25 cm  

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 4 



271 Mikroskop uniwersalny Mikroskop o powiększeniu max 300x, wymiary 
wys. 24 cm, podstawa 6,5x11,5cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt 1 

272 Mikroskop z wyświetlaczem Dzieci mogą wspólnie odkrywać powiększone 
obiekty, komentować odkrycia itp. Powiększenie: 
150x, 300x, 600x, w zestawie 11 akcesoriów, wys. 
25 cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 3 

273 Mikroskop z wyświetlaczem Dzieci mogą wspólnie odkrywać powiększone 
obiekty, komentować odkrycia itp. Powiększenie: 
150x, 300x, 600x, w zestawie 11 akcesoriów, wys. 
25 cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 1 

274 Mikroskop z wyświetlaczem Dzieci mogą wspólnie odkrywać powiększone 
obiekty, komentować odkrycia itp. Powiększenie: 
150x, 300x, 600x, w zestawie 11 akcesoriów, wys. 
25 cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 3 

275 Mini Lab – Chemia  Mini Lab – Chemia, w zestawie balon zakraplacz, 
nitka, lejek, bibuła filtracyjna ,stojak na próbówki, 2 
próbówki, korek, naczynie z miarką, guma, 
plastikowa rurka, opiłku żelaza, piasek, instrukcja 
zapakowane w sztywne  pudełko zapinane na rzep 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 1 

276 Mini Lab -Woda Mini Lab -Woda w zestawie 2 strzykawki, flaga, 
kwadrat, łódka, podstawka, naczynie z miarką, 
podstawka z otworami, rurka PCV, instrukcja, 
zapakowane w sztywne kolorowe pudełko 
zapinane na rzep  

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 1 

277 Mini zegar Zegar do pracy indywidualnej Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 1 

278 Mistrz mnożenia – gra memory Mistrz mnożenia – gra memory, 35 par kartoników 
wym. 4,3x4,3cm na sztywnej tekturze, na drugiej 
stronie działanie lub wynik 

Gry 
edukacyjne 

zestaw 2 

279 Model tułowia człowieka z wyjmowanymi 
elementami 

Model tułowia człowieka z wyjmowanymi 
elementami, wym. 24X14x14cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 1 



280 Moje labolatorium - energia Zawiera opis i niezbędny sprzęt do wykonania 215 
bardzo ciekawych i całkowicie bezpiecznych 
doświadczeń o zróżnicowanym stopniu trudności 
od bardzo prostych do bardzo skomplikowanych . 
Np. jak działa silnik elektryczny, jak zbudować 
kompas, jak podłączyć baterie.  

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt 1 

281 Moje Laboratorium – Chemia  Moje Laboratorium – Chemia bezpieczny 
umożliwia wykonanie bezpiecznych doświadczeń 
przez uczniów  

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 1 

282 Moje Laboratorium – Fizyka  Moje Laboratorium – Fizyka bezpieczny zestaw do 
przeprowadzania doświadczeń przez uczniów 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 1 

283 Monitor Minimalne parametry :  monitor 21",  technologia 
podświetlania LED,  dynamiczny kontrast   5 000 
000 :  1,   energooszczędny,   jasność  250 cd/m2,    
czas reakcji matrycy 5ms,  wejścia D-Sub i Dvi-D,   
rozdzielczość FULL HD 1920 x 1080.   Certyfikaty i 
standardy: Dokument   poświadczający,    że    
oferowany    sprzęt   jest produkowany zgodnie z 
normami ISO 9001 lub równoważny (należy 
dostarczyć przed podpisaniem protokołu odbioru 
sprzętu).   Dokument   poświadczający,    że   
oferowany   sprzęt   jest produkowany zgodnie z 
normami ISO 14001 lub równoważny(należy 
dostarczyć przed podpisaniem protokołu odbioru 
sprzętu). Deklaracja  zgodności  CE  dla monitora 
(należy dostarczyć przed podpisaniem protokołu 
odbioru sprzętu).   Certyfikat  TCO 03  dla  
oferowanego monitora (należy dostarczyć przed 
podpisaniem protokołu odbioru sprzętu). 
Dokument   poświadczający,    że   oferowany   
sprzęt   jest produkowany   zgodnie   z   normami   
Energy   Star   (należy dostarczyć przed 
podpisaniem protokołu odbioru sprzętu).  

Sprzęt SZT. 3 



284 Mozaika XXL 250 drewnianych kolorowych klocków w 6 kolorach  Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt 1 

285 Nasza klasa. Wyrazy do czytania globalnego. Zestaw 96 kolorowych kart do czytania globalnego Gry 
edukacyjne 

szt 2 

286 Nożyczki Nożyczki biurowe do cięcia papieru, taśmy itp. Artykuły 
biurowe 

SZT. 62 

287 Odczytujemy czas - modularne karty  spiralne Karty spiralne-6 modułów o różnej wielkości (szer. 
56 cm, wys. 15,2 cm) + instrukcja  

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

288 Odważniki duże, zestaw 4 sztuk metalowych Odważniki duże; 4 szt., odlane z metalu: 1x500g, 
2x200g, 1x100g 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

KPL 9 

289 Odważniki małe, zestaw 10 sztuk mosiężnych Odważniki małe, 10 sztuk mosiężnych 
(2x1g,2x2g,2x5g,2x10g,1x20g,1x50g) 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 6 

290 Ołówek B Ołówki zwykłe Artykuły 
biurowe 

SZT. 10 

291 Ołówki HB standard, bez gumki Ołówki;  bez gumki, HB standard Artykuły 
biurowe 

SZT. 70 

292 Ołówki z gumką techniczne Ołówki techniczne z gumką Artykuły 
biurowe 

SZT. 36 

293 Ortografia na wesoło Próba nowego spojrzenia na zagadnienia 
gramatyczne. Przystępniejsze i bardziej 
przejrzyste ujęcie trudnych dla dziecka zagadnień - 
przekształcenie żmudnej nauki pisowni wyrazów w 
sprawdzoną zabawę  
 
 

Programy 
multimedial

ne 

SZT. 5 

294 Ortografia z wesołym abecadłem, 70 
kartoników  

Ortografia z wesołym abecadłem, 70 kartoników 
dwustronnych 4,2x2,2cm, 70 tafelków 
dwustronnych z podpisem  

Gry 
edukacyjne 

zestaw 4 



295 Ortopudełko I Służy do diagnozy i terapii Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 3 

296 Ortopudełko II Służy do diagnozy i terapii Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 3 

297 Pacynka zabawka  Pacynka zabawka dowolna Pomoce 
logopedycz

ne 

SZT. 1 

298 Pacynki do teatrzyku, zestaw 6 zwierzątek  Pacynki do teatrzyku, zestaw 6 zwierzątek  Trudności w 
czytaniu 

zestaw 2 

299 Pacynki do teatrzyku, zestaw bajkowy Pacynki do teatrzyku, zestaw bajkowy  Trudności w 
czytaniu 

zestaw 2 

300 Pacynki zestaw Królewna Śnieżka i 7 
krasnoludków  

Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków pacynki z 
bajkami  

Pomoce 
logopedycz

ne 

SZT. 1 

301 Pakiet zeszytów do ćwiczeń logopedycznych  
- Chcę poprawnie wymawiać 

Wywoływanie i utrwalanie artykulacji  głosek - 
pakiet 13 zeszytów aut. M Wrzesińskiej 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 2 

302 Paleta. wyprawka pierwszoklasisty  Paleta Wyprawka pierwszoklasisty, komplet-
zestaw kontrolny, 2 tarcze blanko, 12 tarcz 
tematycznych  

Pomoce 
logopedycz

ne 

SZT. 3 

303 Pałka gumowa Długość 19,5 cm z drewna, gumowa kulka na 
końcu 

Pomoce 
muzyczno-
sportowe 

SZT. 4 

304 Pantomino 72  kolorowe elementy wykonane z tworzywa 
sztucznego 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

KPL 2 

305 Papier ksero biały Polspeed A4 500 szt, ryza Papier ksero biały Polspeed A4 500 szt, ryza Artykuły 
biurowe 

RYZA 42 

306 Papier pakowy szary w arkuszach B1 
(100szt) 

Papier pakowy szary w arkuszach B1 70cm92cm 
(100szt) 

Artykuły 
biurowe 

op. 1 



307 Papier rysunkowy kolorowy A 3 A3, 150szt. - 10 kolorów  
 
 

Artykuły 
biurowe 

ZESTAW 4 

308 Para talerzy instrumenty muzyczne  Para talerzy instrumenty muzyczne Pomoce 
logopedycz

ne 

SZT. 1 

309 Pentomino drewniane Pentomino – drewniane - wym. 27 x 17 cm • wys. 
3,7 cm. 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

310 Perskie oko ćwiczenia percepcji wzrokowej 
dla dzieci w młodszym wieku szkolnym 

Perskie oko ćwiczenia percepcji wzrokowej dla 
dzieci w młodszym wieku szkolnym 

Podręczniki SZT. 2 

311 Piórka do ćwiczeń oddechowych  Piórka pomoc do ćwiczeń oddechowych 20 gram  Pomoce 
logopedycz

ne 

SZT. 1 

312 Piramida matematyczna M1; zestaw 36 
trójkątów z działaniami na dodawanie 

Piramida matematyczna  M1, zestaw zawiera 36 
trójkątów z działaniami na dodawanie  

Gry 
edukacyjne 

zestaw 4 

313 Piramida matematyczna M2; zestaw: 49  
trójkątów z działaniami na mnożenie 

Piramida matematyczna  M2, zestaw zawiera 49 
trójkątów z działaniami na mnożenie  

Gry 
edukacyjne 

zestaw 4 

314 Piramida ortograficzna P1 pisownia 
ó,u,rz,ż,ch,h,  

Piramida ortograficzna P1 pisownia ó,u,rz,ż,ch,h, 
25 trójkątów  

Gry 
edukacyjne 

zestaw 4 

315 Piramida ortograficzna P2 pisownia 
wymienna,  

Piramida ortograficzna P2 pisownia wymienna, 25 
trójkątów    

Gry 
edukacyjne 

zestaw 4 

316 Pisaki - 24 kolory Zestaw pisaków - 24 kolory  Artykuły 
biurowe 

SZT. 15 

317 Pisaki;  dwustronne Pisaki;  dwustronne, najmniej  10 kolorów Artykuły 
biurowe 

KPL 40 

318 Plansze - Poznajemy miasta Polski  Pomoc składa się z 20 plansz A3 
przedstawiających charakterystyczne obiekty 
wybranych miast 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 3 

319 Plansze - tabliczka mnożenia Wym. 87 x 62 cm - plansza dwustronna Gry 
edukacyjne 

SZT. 5 

320 Plastelina 12 kolorów Plastelina 12 kolorów Artykuły 
biurowe 

SZT. 120 



321 Plastikowy zestaw geometryczny dla dzeci Zestawy geometryczne ; plastikowe, linijka,2 
ekierki, kątomierz 

Artykuły 
biurowe 

SZT. 15 

322 Platforma z myszką Platforma z myszką - wym. platformy 54 x 40 x 10 
cm  • 2 mniejsze plansze z różnymi formami, 1 
myszka • max. obciążenie 120 kg 

Sprzęt 
rehabilitacyj

ny 

SZT. 1 

323 Poduszka na drabinkę Poduszka o wymiarach 30cm x 40 cm pokryta 
tworzywem sztycznym typu skay z dwoma 
metalowymi uchwytami na drabinkę gimnastyczną 

Pomoce 
muzyczno-
sportowe 

SZT. 1 

324 Pojemnik na kółkach czerwony  Pojemnik na kółkach czerwony - Wygodny 
pojemnik, łatwy do przemieszczania. Może być 
umieszczany pod Biblioteczką wiszącą lub 
Ławeczką do biblioteczki, wym. 30 x 35 x 29 cm  

Meble SZT. 1 

325 Pomoce demonstracyjne "Przyroda" Zdjęcia krajobrazów, roślin i zwierząt, drzewa, 
liście, owoce, pory roku, zmiany w przyrodzie, 24 
plansze, wym. 28x68 cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt 1 

326 Półka narożna wisząca  Półka narożna wisząca - wym. 40 x 40 x 83,6 cm   Meble SZT. 2 

327 Preparaty mikroskopowe  12 szkiełek z 36 róznymi preparatami Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 7 

328 Preparaty mikroskopowe  12 szkiełek z 36 róznymi preparatami Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 3 

329 Przybornik Małego Przyrodnika Zestaw 6 małych pojemników ze szkłem 
powiększającym 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt 2 

330 Przybory do tablicy 1 cyrkiel, 1kątomioerz,2szt ekierki,1 linijka o dł. 
1000 cm, 1 ekierka 40 cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 1 

331 Przybory geometryczne do tablic  Zestaw trygonometryczny do tablic estetycznie 
wykonane przybory z uchwytem, linijka 100cm, 2 
ekierki, cyrkiel, kątomierz  

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt 4 



332 Pudełko wielotonowe Wykonane z drewna, długość 25,5, średnica 10 cm Pomoce 
muzyczno-
sportowe 

SZT. 1 

333 PUS  " To już potrafię" 1  Zawierają bogaty i uporządkowany materiał 
utrwalająco-sprawdzający, który obejmuje 
zagadnienia matematyczne, środowiska 
społeczno-przyrodniczego, związane z 
kształceniem językowym, oparte na założeniach 
programowych nauczania zintegrowanego. 

Podręczniki SZT. 3 

334 PUS  " To już potrafię" 2  Zawierają bogaty i uporządkowany materiał 
utrwalająco-sprawdzający, który obejmuje 
zagadnienia matematyczne, środowiska 
społeczno-przyrodniczego, związane z 
kształceniem językowym, oparte na założeniach 
programowych nauczania zintegrowanego. 

Podręczniki SZT. 3 

335 PUS  " To już potrafię" 3  Zawierają bogaty i uporządkowany materiał 
utrwalająco-sprawdzający, który obejmuje 
zagadnienia matematyczne, środowiska 
społeczno-przyrodniczego, związane z 
kształceniem językowym, oparte na założeniach 
programowych nauczania zintegrowanego. 

Podręczniki SZT. 3 

336 PUS  " To już potrafię" 4  Zawierają bogaty i uporządkowany materiał 
utrwalająco-sprawdzający, który obejmuje 
zagadnienia matematyczne, środowiska 
społeczno-przyrodniczego, związane z 
kształceniem językowym, oparte na założeniach 
programowych nauczania zintegrowanego. 

Podręczniki SZT. 3 

337 PUS Chrząszcz z Żyrzyna. Doskonalenie 
słuchu fonemowego oraz czytania i pisania  

Ksiązka zawiera materiał ćwiczeniowy szczególnie 
przydatny dla logopedów, nauczycieli i rodziców 
tych dzieci, które z różnych przyczyn nie 
opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod 
względem artykulacyjnym wysławiania się, mają 
problemy w komunikacji z otoczeniem oraz 
trudności w czytaniu i pisaniu 

Podręczniki SZT. 3 



338 PUS Chyża Żmija Syk-Syk. Doskonalenie 
słuchu fonemowego oraz czytania i pisania  

Ksiązka zawiera materiał ćwiczeniowy szczególnie 
przydatny dla logopedów, nauczycieli i rodziców 
tych dzieci, które z różnych przyczyn nie 
opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod 
względem artykulacyjnym wysławiania się, mają 
problemy w komunikacji z otoczeniem oraz 
trudności w czytaniu i pisaniu 

Podręczniki SZT. 3 

339 PUS Kruk z Kruklanki, Doskonalenie słuchu 
fonemowego oraz czytania i pisania  

Ksiązka zawiera materiał ćwiczeniowy szczególnie 
przydatny dla logopedów, nauczycieli i rodziców 
tych dzieci, które z różnych przyczyn nie 
opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod 
względem artykulacyjnym wysławiania się, mają 
problemy w komunikacji z otoczeniem oraz 
trudności w czytaniu i pisaniu 

Podręczniki SZT. 3 

340 PUS Liczę w pamięci 3 Dodawanie i odejmowanie, format 16,8x23,5 cm,  
32 str. 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 4 

341 PUS Liczę w pamięci 4 Dodawanie i odejmowanie, format 16,8x23,5 cm,  
32 str. 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 4 

342 PUS Liczę w pamięci 5 Dodawanie i odejmowanie, format 16,8x23,5 cm,  
32 str. 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 4 

343 PUS Miała Baba Koguta. Doskonalenie 
słuchu fonemowego oraz czytania i pisania  

Ksiązka zawiera materiał ćwiczeniowy szczególnie 
przydatny dla logopedów, nauczycieli i rodziców 
tych dzieci, które z różnych przyczyn nie 
opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod 
względem artykulacyjnym wysławiania się, mają 
problemy w komunikacji z otoczeniem oraz 
trudności w czytaniu i pisaniu 

Podręczniki SZT. 3 

344 PUS Zegar i kalendarz Ćwiczenia, ułożone według zasady stopniowania 
trudności, uczą zasad odczytywania godzin, 
kwadransów i minut z uwzględnieniem zegarka 
tradycyjnego i elektronicznego, nazw miesięcy, 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 8 



sposobu zapisywania daty, rozmieszczania dni 
świątecznych, posługiwania się kalendarzem. 

345 Puzzle edukacyjne „Od litery do słowa” 2 plansze do ćwiczeń i dwa komplety puzzli Gry 
edukacyjne 

SZT. 4 

346 Puzzle mapa administracyjna Polski z 
herbami miast  

Puzzle mapa administracyjna Polski, 70 
elementów, wym.36,5x28,5cm, z herbami miast 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 1 

347 Radioodtwarzacz przenośny Minimalna parametry:  tuner FM/AM antena 
teleskopowa,  odtwarzacz CD, CD-R, CD-RW,  
czyta mp3 z CD oraz z pendrive,  wejście USB 
oraz czytnik kart SD/MMC,  funkcje repeat i  intro,  
możliwość programowania z odtwarzacza CD,  
system dynamicznego basu,  wyjście 
słuchawkowe,  wyświetlacz LCD,  zasilanie 220 V 
lub baterie 

Sprzęt SZT. 3 

348 Reksio i ortografia  Program adresowany do uczniów szkół 
podstawowych, zawiera kompletną wiedzę 
ortograficzną, wymaganą przez program 
nauczania 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 5 

349 Rowerek mechaniczny BC 1430 Rowerek mechaniczny BC 1430 - wymiary: 
szerokość: 50 cm ,  wysokość: 77 cm, długość: 77 
cm, waga: 13 kg  

Sprzęt 
rehabilitacyj

ny 

SZT. 1 

350 Rozpoznawanie roślin i zwierząt - praktyczny 
przewodnik 

Książka przybliza uczniom przyrodę  Podręczniki SZT. 4 

351 Rozsypanka obrazkowo-sylabowa  Br. 
Racławski zestaw nr 2  

Rozsypanka obrazkowo-sylabowa do nauki 
czytania i pisania Br. Racławski, 60  obrazków z 
podpisami nr 2 

Trudności w 
czytaniu 

zestaw 3 

352 Rozsypanka obrazkowo-sylabowa Br. 
Racławski zestaw nr 1 

Rozsypanka obrazkowo-sylabowa do nauki 
czytania i pisania Br. Racławski, 60  obrazków z 
podpisami nr 1 

Trudności w 
czytaniu 

zestaw 3 



353 Ruchomy kalendarz demonstracyjny Ruchomy kalendarz demonstracyjny; zestaw 
zawiera: tablicę magnet o wym. 50x70 cm, 4 
ilustracje z porami roku, 16 puzzli do układania 
scen z sytuacją meteorologiczną, 3 strzałki, 31 
kartoników z liczbami, 17 kartoników do ułożenia 
roku, 10 kartoników z zajęciami szkolnymi, 
magnesy, instrukcję. 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 3 

354 Segregatory A4 Segregatory A4 Artykuły 
biurowe 

SZT. 8 

355 Składane bryły geometryczne 11 przezroczystych brył z wyjmowaną górną 
ścianką. W środku każdej bryły znajdują się 
kolorowe składane formy wykonane z grubego 
plastiku. 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 3 

356 Skojarzenia- zdjęcia 46 zdjęć -przedmioty codziennego użytku wymiary 
15x10cm 

Gry 
edukacyjne 

zestaw 2 

357 Skojarzenia- zdjęcia 46 zdjęć -przedmioty codziennego użytku wymiary 
15x10cm 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

358 Słowa i zdania  Pomoc składa się z 22 kart A4 i wzorów do 
budowy zdań o różnej długości. Karty mają na celu 
wzbogacanie słownictwa dziecka. Materiał 
językowy został podzielony na kategorie 
nadrzędne. Każda karta podzielona jest na dwie 
części: pierwsza to rysunki przykładowych 
desygnatów należących do danej kategorii 
nadrzędnej, druga to miejsce, w którym dzieci 
samodzielnie mogą dorysować lub wkleić inne 
rysunki przedstawiające przedmioty z omawianej 
kategorii. Dołączone wzory do budowania zdań 
służą dziecku jako pomoc w tworzeniu zdania o 
różnej długości z wybranym wyrazem z danej 
kategorii. Dziecko ma ułożyć zdanie składające się 
z tylu wyrazów, ile ma zaznaczonych kółek na 
pasku kontrolnym. Wypowiadając każde kolejne 
słowo zdania dotyka palcem jednego kółka. 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 3 



359 Słownikomania – gra planszowa  Słownikomania – gry słowne, gra planszowa, 
plansza 32x32cm, 90 krążków z literami  o śr. 
2,5cm, 4 osłonki-parawany   

Gry 
edukacyjne 

zestaw 4 

360 Spodek z fakturą Spodek z fakturą - śr. 40 cm, wys. 9 cm • max. 
obciążenie 120 kg 

Sprzęt 
rehabilitacyj

ny 

SZT. 2 

361 Sposób na dysleksję – program 
terapeutyczny CD                                 

Program komputerowy zawiera kilkanaście 
ćwiczeń rozwiających umiejętności językowe - 
łączenie głosek w sylaby i wyrazy, analizę 
słyszanych wyrazów i sylab i ich sprawne 
rozpoznawanie w mowie i w piśmie 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

362 Stacja meteo - Wiatromierz, termometr, 
deszczomierz 

Stacja meteo - Wiatromierz, termometr, 
deszczomierz 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 1 

363 Stacja pogody Stacja pogody pozwala na obserwowanie 
prędkości, kierunku wiatru, opadów i temperatury, 
jak również obserwowanie w czasie dnia ruchu 
Słońca, wysokość: 116 cm  

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 6 

364 Statki matematyczne 4 drewniane podstawki i 20 drewnianych żetonów 
całość w drewnianym pudełku 27x9,5x4 cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt 3 

365 Stemple- literki alfabetu,26 stempli z 
plastikowym uchwytem o śr. 7,5cm., w 
plastikowej walizce 

Stemple- literki alfabetu,26 stempli z plastikowym 
uchwytem o śr. 7,5cm., w plastikowej walizce 

Trudności w 
czytaniu 

zestaw 3 

366 Stojak na 12 palet  Stojak na 12 palet stabilny drewniany Trudności w 
czytaniu 

SZT. 2 

367 Stopniowanie przymiotnika - układanka Stopniowanie przymiotnika, układanka, 48 
kartoników z ilustracjami przymiotników,24 
dwustronne kartoniki, 36 tafelków z podpisami, 
plansza do układania  

Gry 
edukacyjne 

SZT. 4 

368 Stożek rehabilitacyjny Stożek rehabilitacyjny - Do ćw. rehabilitacyjnych . 
Tworzywo nietoksyczne odporne na uszkodzenia 

Sprzęt 
rehabilitacyj

ny 

SZT. 2 



369 Stół szkolny 1os. Kolor niebieski (buk) Stół szkolny 1os. Kolor niebieski + buk, blat płyta 
laminowana 18mm, z haczykami na torby. Rozmiar 
4  

Meble SZT. 4 

370 Stół szkolny 1os. Kolor niebieski (buk) Stół szkolny 1os. Kolor niebieski + buk, blat płyta 
laminowana 18mm, z haczykami na torby. Rozmiar 
3 . 

Meble SZT. 20 

371 Sudoku - gra logiczna Plansza oraz cyfry do układanki cyfrowej Gry 
edukacyjne 

szt 2 

372 Suwaki sylabowe - tarcze 16 kolorowych kart, 30 tarcz Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

373 Suwaki sylabowe- windy  Suwaki sylabowe- windy Trudności w 
czytaniu 

zestaw 3 

374 System dziesiętny- karty. Materiał 
demonstracyjny dla nauczyciela 

System dziesiętny- karty. Materiał demonstracyjny 
dla nauczyciela; rozmiar: 41x20 cm, kolorowe, 
plastikowe karty z cyframi umieszczone na spirali 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 3 

375 Szablony - dinozaury (6 szt. w zestawie) Szablony-dinozury 6 szablonów o wym. 18x12cm , 
6 sztuk kart z wzorami, koperta na zatrzask   

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 1 

376 Szablony – liście (6 szt. w zestawie) Szablony-Liście 6 szablonów o wym. 18x12cm , 6 
sztuk kart z wzorami, koperta na zatrzask  

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 2 

377 Szablony - ptaki (6 szt. w zestawie) Szablony-Ptaki 6 szablonów o wym. 18x12cm , 6 
sztuk kart z wzorami, koperta na zatrzask   

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 2 

378 Szafa wysoka z półkami  Szafa wysoka z półkami - Szafa z dużymi i małymi 
półkami, do której można zamocować drzwiczki, 
wym. 83,6 x 40 x 190 cm   

Meble SZT. 1 

379 Szafka mała na szuflady Szafka mała na szuflady  (10) – wym. 83,6 x 40 x 
87,6 cm  

Meble SZT. 1 

380 Szafka wisząca z drzwiczkami  Szafka wisząca z drzwiczkami - Do zawieszenia 
na ścianie, z drzwiczkami w 3 kolorach 
(pomarańczowy, czerwony, żółty) oraz 1 dużą 
półką na górze do przechowywania gier, zabawek 

Meble SZT. 1 



lub książek. • wym. 83,6 x 50 x 65 cm   

381 Szafka z dużymi półkami D  - 3 półki  Szafka z dużymi półkami D  - 3 półki • wym. 83,6 x 
40 x 104,6 cm  

Meble SZT. 1 

382 Szafka z dużymi półkami M - 2 półki Szafka z dużymi półkami M - 2 półki • wym. 83,6 x 
40 x 87,6 cm  

Meble SZT. 1 

383 Szlaczki grafomotoryczne Szlaczki grafomotoryczne, 10 plansz z grubego 
tworzywa o wym.33,5x22cm, 10 przezroczystych 
osłonek, 3 flamastry suchościeralne, wszystko w 
drewnianym pudełku z pokrywką 

Trudności w 
czytaniu 

zestaw 2 

384 Szuflada czerwona Szuflada czerwona - Z prowadnicami, 
dostosowane do szafki na szuflady, z uchwytami. 

Meble SZT. 2 

385 Szuflada niebieska  Szuflada niebieska - Z prowadnicami, 
dostosowane do szafki na szuflady, z uchwytami  

Meble SZT. 2 

386 Szuflada zielona  Szuflada zielona - Z prowadnicami, dostosowane 
do szafki na szuflady, z uchwytami 

Meble SZT. 2 

387 Szuflada żółta  Szuflada żółta - Z prowadnicami, dostosowane do 
szafki na szuflady, z uchwytami wartość 

Meble SZT. 4 

388 Tablica suchościeralna Tablica suchościeralna 100 x 170 biała Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 2 

389 Tabliczka mnożenia – kartoniki  Tabliczka mnożenia – kartoniki zestaw 100 
kartoników (6x3,5cm), działania w kolorze 
niebiesko-czarnym, iloczyny w kolorze czerwonym 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 1 

390 Tangram drewniany Logiczne układanki  Gry 
edukacyjne 

SZT. 3 

391 Tangram magnetyczny Tangram magnetyczny; w stabilnym kartonie o 
wym.20x20 cm, 3 gry- w każdej 7 figur tangramu, 
w 3 kolorach, wykonane z gumy magnetycznej, z 
obu stron oklejone są stabilną barwną folią. 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 1 

392 Tarcze ćwiczeń B1 do zestawu Paleta Tarcze ćwiczeń  B 1 do Palety  Pomoce 
logopedycz

SZT. 1 



ne 

393 Tarcze ćwiczeń WPK 3 do zestawu Paleta  Tarcze ćwiczeń WPK 3 do zestawu Paleta Trudności w 
czytaniu 

zestaw 3 

394 Tarcze ćwiczeń WPK do zestawu Paleta Tarcze ćwiczeń WPK do zestawu Paleta, 12 tarcz 
kontrolnych do ćw. Ogólnorozwojowych 

Trudności w 
czytaniu 

zestaw 10 

395 Taśma miarowa Taśma miarowa, zwijana dwustronna, dł.20 m  Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 7 

396 Taśma rehabilitacyjna opór mocny - dł. 2,5 m  Taśma rehabilitacyjna mocna - dł. 2,5 m Sprzęt 
rehabilitacyj

ny 

SZT. 2 

397 Taśma rehabilitacyjna opór słaby - dł. 2,5 m  Taśma rehabilitacyjna słaba - dł. 2,5 m  Sprzęt 
rehabilitacyj

ny 

SZT. 1 

398 Taśma rehabilitacyjna opór średni - dł. 2,5 m  Taśma rehabilitacyjna średnia - dł. 2,5 m  Sprzęt 
rehabilitacyj

ny 

SZT. 1 

399 Teatrzyk kukiełkowy Teatrzyk kukiełkowy, stojak na drewnianym stelażu 
z parawanem z tkaniny i ruchomą kurtyną 

Trudności w 
czytaniu 

SZT. 2 

400 Tektura falista kolorowa 25 cmx35cm,  w zestawie 10 arkuszy Artykuły 
biurowe 

zestaw 6 

401 Terapia dzieci zagrożonych dyslekcją. 
Stymulacja lewej półkuli  

Pozycja zawiera ćwiczenie na materiale 
tematycznym i atematyczynym z w/w obszarów 
przeznaczone są dla dzieci z trudnościami w 
nauce języka, a przede wszystkim zagrożonych 
dysleksją, niesłyszących, z zespołem Aspergera, z 
dysleksją i innymi dysfunkcjami rozwojowymi. 

Podręczniki SZT. 3 

402 Termometr demonstracyjny Termometr demonstracyjny, estetycznie 
wykonany, tworzywo sztuczne =, ruchomy 
czerwony pasek symulujący temperaturę, 
wys.61cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 4 



403 Termometr z czujnikiem  Termometr wew. i zew. Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 5 

404 Toner do kserokopiarki PANASONIC 
DP8016P 

 Toner  SZT. 2 

405 Toner do kserokopiarki SHARP AR-016T  Tusz SZT. 3 

406 Torba małego muzyka - walizka akustyczna  Torba małego muzyka walizka akustyczna Pomoce 
logopedycz

ne 

SZT. 3 

407 Trudne litery Trudne litery 100 stron A4 z ćwiczeniami na litery 
b,d,g,p 

Podręczniki SZT. 2 

408 Trzpień do guillingu Przyrząd do skręcania pasków papieru Artykuły 
biurowe 

SZT. 2 

409 Tuby dźwiękowe 8 sztuk z plastiku o długości od 30 do 63 cm Pomoce 
muzyczno-
sportowe 

SZT. 2 

410 Turbinka pomoc do ćwiczeń oddechowych   Turbinka pomoc do ćwiczeń oddechowych Pomoce 
logopedycz

ne 

SZT. 1 

411 Tusz do drukarki CANON IP 4200     1 

412 Układ sloneczny - ruchomy model Ruchomy model ukazujący slońce i 9 planet w 
ruchu; dziala na baterie 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 1 

413 Ułamki kolorowe Ułamki kolorowe krążki z tworzywa sztucznego, 51 
sztuk w 9 kolorach, o wym. 2,5x20cm, 2,5x1,6cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 1 

414 Ułamkowe domino 36 dwustronnych,tekturowych  kostek domina o 
wymiarach 5,7x 11,4, kostki z grubej, lakierowanej 
tektury 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 2 

415 Unia europejska  Dwie gry planszowe, dzięki którym dzieci mogą 
zdobywać wiedzę o Unii Europejskiej dwustronna 
plansza do gry o wym. 67 x 48 cm,  
 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 5 



416 Urządzenie wielofunkcyjne Minimalna parametry:    funkcje:  drukowanie, 
kopiowanie, skanowanie, funkcje sieciowe,   
prędkość druku w czerni do 32 str./min,  prędkość 
druku w kolorze do 30 str./min,  jakość druku w 
czerni do 600 x 600 dpi,  jakość druku w kolorze 
do 4800 x 1200 dpi,  liczba wkładów drukujących 4 
(czarna, błękitna, purpurowa, żółta),  Standardowe 
rozwiązania komunikacyjne 1 USB 2.0;   
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 7, 
Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* 
lub nowszy.  Do każdego urządzenia  dodatkowo 
po 2 komplety tuszu. 

Sprzęt SZT. 1 

417 Urządzenie wielofunkcyjne Minimalna parametry:    funkcje:  drukowanie, 
kopiowanie, skanowanie, funkcje sieciowe,   
prędkość druku w czerni do 32 str./min,  prędkość 
druku w kolorze do 30 str./min,  jakość druku w 
czerni do 600 x 600 dpi,  jakość druku w kolorze 
do 4800 x 1200 dpi,  liczba wkładów drukujących 4 
(czarna, błękitna, purpurowa, żółta),  Standardowe 
rozwiązania komunikacyjne 1 USB 2.0; 1 WiFi 
802.11b/g/n,  Obsługiwane systemy operacyjne: 
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® 
Windows® XP (SP2)* lub nowszy.  Do każdego 
urządzenia  dodatkowo po 2 komplety tuszu. 

Sprzęt SZT. 2 

418 Waga szalkowa Waga szkolna; tradycyjna waga, metalowe 
wykonanie, nośność 2 kg 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 3 

419 Waga szkolna Waga szkolna; tradycyjna waga, metalowe 
wykonanie, nośność 2 kg 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 5 

420 Wałki wzorzyste – szerokie 3 szt. w opakowaniu , różne wzory wym. 7cm Artykuły 
biurowe 

SZT. 1 

421 Wałki wzorzyste – szerokie 3 szt. w opakowaniu , różne wzory wym. 
25cmx15cm 

Artykuły 
biurowe 

SZT. 1 



422 Wiatraczek pomoc do ćwiczeń oddechowych   Pomoc do ćwiczeń oddechowych  Pomoce 
logopedycz

ne 

SZT. 3 

423 Wibrator z łopatkami pomoc do rotacyzmu  Wibrator z łopatkami pomoc do rotacyzmu Pomoce 
logopedycz

ne 

SZT. 2 

424 Wielkanocne wałki do malowania 5 szt. w zestawie, z motywami wielkanocnymi,  
wym. 15cm 

Artykuły 
biurowe 

SZT. 1 

425 Wkłady do segregatora Wkłady do segregatora; A4, kolorowe; 50 ark. Artykuły 
biurowe 

KPL 16 

426 Woreczki z grochem Woreczki z grochem 4 szt. - Kolorowe woreczki, 
wypełnione ziarenkami grochu, 4 szt. o wym. 12 x 
12 cm, 100 g 

Sprzęt 
rehabilitacyj

ny 

SZT. 10 

427 Wyrazy i obrazki do czytania całościowego Zestaw obrazków do czytania całościowego: 42 
obrazki i 44 dwustronne kartoniki z wyrazami 

Gry 
edukacyjne 

szt 3 

428 Wyrazy uczuć – zdjęcia emocji 48 zdjęć o wymiarach 10,5 x 13,5 cm  na temat 
poznawania uczuć. 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

429 Wyspa do balansowania  Rozwija koordynację ruchową i koncentrację.  • śr. 
40 cm, wys. 25 cm 

Sprzęt 
rehabilitacyj

ny 

SZT. 1 

430 Zabawa z chustą - A.Wasilak Książka Podręczniki SZT. 1 

431 Zabawny dom –gra językowa Plansza 50x36 cm,16 kart 8cmx8 cm,20 
kartoników5,5cm x 5,5 cm,4 pionki + kostka 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 

432 Zabawy słuchowe - ćwiczenia dla uczniów 
klas 0 i 1 -3 1sztuka 

Zabawy słuchowe ćwiczenia dla uczniów klas 0 i 1 
-3 

Podręczniki SZT. 1 

433 Zabawy z literkami  Zestaw trzech gier Literkowy zawrót głowy, 
Obrazkowy wężyk, Polowanie na literki 

Gry 
edukacyjne 

szt 3 

434 Zegar - zestaw 51 kart  Zegar - zestaw 51 kart formatu A4, na których 
poprzez kolorowanie, manipulowanie i wycinanie, 
w formie zabawy dziecko poznaje zasady 
posługiwania się zegarem 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 1 



435 Zegar demonstracyjny do tablic 
magnetycznych 

Zegar demonstracyjny do tablic magnetycznych; 
estetyczny, trwały plastik, na tylnej stronie zegara 
umocowane magnesy, wbudowany system kół 
zębatych, wysokość 41 cm 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 3 

436 Zegar dla uczniów Zegary dla uczniów; estetyczny, trwały plastik, z 
systemem kół zębatych, średnica 13 cm, z 
podpórką 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

SZT. 15 

437 Zestaw brokatów W zestawie -30 szt. różnokolorowego brokatu, 
każdy po 3g 

Artykuły 
biurowe 

SZT. 1 

438 Zestaw do działań matematycznych  216 kart z grubego, solidnego kartonu. W skład 
zestawu wchodzi 101 kart z cyframi od 0 do 100; 
40 kart (po 4 szt. z cyframi od 0 do 9), 11 kart (od 
0 do 10), 6 kart (od 10 do 15), 22 karty ( po 2 szt. 
od 10 do 20) oraz 36 kart ze znakami działań 
matematycznych 

Gry 
edukacyjne 

SZT. 3 

439 Zestaw kart do dużego trójkąta magicznego Zestaw 100 kart do dużego trójkąta magicznego Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 3 

440 Zestaw kart do małego trójkąta magicznego Zestaw 100 kart do małego trójkąta magicznego Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 4 

441 Zestaw kontrolny Paleta Zestaw kontrolny Paleta, okrągła drewniana 
podstawa o śr.27cm, 12 kolorowych klocków  

Trudności w 
czytaniu 

SZT. 15 

442 Zestaw kontrolny PUS Zestaw kontrolny PUS, plastikowe, czerwone 
pudełko o wym. 25x10cm, zawiera 12 klocków o 
wym. 4x4cm 

Trudności w 
czytaniu 

SZT. 60 

443 Zestaw odkrywcy  Zestaw zawiera: pojemnik plastikowy z rączką 
(wys. 30 cm), siatkę, lupę (dł. 23 cm), pęsetę, 
instrukcję 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt. 1 

444 Zestaw papierów podstawowych w zestawie: papier rysunkowy biały A4 - 500 szt., 
papier rysunkowy kolorowy A4 - 400 szt., papier 
kolorowy wycinankowy nabłyszczany A3 - 100 szt., 
brystol biały A3 - 100 szt., brystol kolorowy A4 - 

Artykuły 
biurowe 

zestaw 1 



100 szt.  

445 Zestaw poduszek o regulowanej grubości Zestaw poduszek o regulowanej grubości - 6 szt. - 
Wypełnione powietrzem, do ćwiczeń 
rehabilitacyjnych oraz zabawy • 6 szt. w różnych 
kolorach o wym. 12,5 x 12,5 cm 

Sprzęt 
rehabilitacyj

ny 

SZT. 2 

446 Zestaw preparatów mikroskopowych Zestaw preparatów mikroskopowych, 12 szkiełek z 
36 preparatami 

Pomoce 
przyrod-
matem. 

zestaw 2 

447 Zestaw tablic mnemotechnicznych 55 tablic formatu A4 Pomoce 
przyrod-
matem. 

szt 2 

448 Zeszyt ćwiczeń logopedycznych s,z,c,dz Wywoływanie i utrwalanie artykulacji  głosek  Podręczniki SZT. 7 

449 Zeszyt ćwiczeń logopedycznych sz, ż, cz,dź Wywoływanie i utrwalanie artykulacji  głosek  Podręczniki SZT. 8 

450 Zeszyt ćwiczeń matematycznych Jak 
pomyślę, to oblicze 

Zbiór ponad 850 zadań matematycznych to  
książka przeznaczona dla klas I-III 

Podręczniki SZT. 6 

451 Zeszyt papierów kolorowych  Zeszyt papierów kolorowych do wycinanek A4 Artykuły 
biurowe 

SZT. 21 

452 Zeszyty w kratkę Zeszyty w kratkę A5, 60 kartkowe Artykuły 
biurowe 

SZT. 30 

453 Zeszyty w wąskie linie Zeszyty w wąskie linie A5; 16 kartkowe Artykuły 
biurowe 

SZT. 47 

 

 


