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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Opis przedmiotu zamówienia 

Lp. 
Nazwa pomocy 
dydaktycznej 

specyfikacja techniczna 
(minimalne wymagania) 

jednos
tka 

ilość 

1.  

Elektryczna pompa 
próżniowa 

Jednostopniowa pompa elektryczna, dedykowana do 
doświadczeń z próżnią. 
Wbudowany wakuometr pozwala na monitorowanie stanu 
podciśnienia wytwarzanego w kloszu podczas pracy pompy. 
Dostosowana do pracy z układem próżniowym za 
pośrednictwem węża zbrojonego o średnicy wewnętrznej 10 
mm. 
Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania): 
· Zasilanie: 230[V] 50[Hz] 
· Wydajność: 1,8 [CFM]; 51 [l/min]; 3,05 [m3/h] 
· Próżnia końcowa: 2 [Pa]; 0,02 [mBa] 
· Moc: 1/4 [HP] 
· Ilość oleju: 250 [ml] 
· Przyłącze gazowe ssące: rozmiar 1/4" SAE 
· Wymiary: 290 x 124 x 224[mm] 
· Waga: 6,6 [kg] 

sztuka 1 

2.  
Język angielski 
Sprawdzian 
Ósmoklasisty 

Materiał składa się z min. 7 zestawów ćwiczeń zawierających 
łącznie 70 testów. Na każdy test przypada średnio 5 
rozmaitych ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych. Materiał 
ćwiczeniowy zawiera wiele praktycznych ćwiczeń 
obejmujących gramatyczne struktury języka angielskiego oraz 
bogaty zasób słownictwa niezbędnego w codziennej 
komunikacji. 

sztuka 15 

3.  

Karty obrazkowe do 
nauki angielskiego 
DUŻY ZESTAW 

Komplet min. 400 kart obrazkowych podzielonych na 
kategorie: owoce, warzywa, zwierzęta domowe, zwierzęta 
dzikie, wyposażenie domu, kolory, liczby, emocje, kształty, 
przeciwieństwa, części ciała, położenie i kierunki, pory roku 
ubrania i elementy garderoby, czynności, wyposażenie kuchni 
zjawiska pogodowe, jedzenie i przyprawy, sporty, elektronika 
pomieszczenia w domu, obiekty natury, zawody, elementy 
domu, Święta Bożego Narodzenia i inne. 
Karty drukowane dwustronnie, z jednej strony zdjęcie 
przedmiotu, z drugiej nazwa, określenie. 

sztuka 1 

4.  
Kostki do 
konwersacji - 6 
sztuk w zestawie 

Minimum 6 kostek wykonanych z trwałej, estetycznej pianki z 
angielskimi poleceniami, bok kostki 4,2±0,2 cm. W zestawie 
instrukcja z propozycjami ćwiczeń. 

sztuka 1 

5.  
Kostki z emocjami - 
zadania i obrazki, 4 
sztuki 

Zestaw minimum 4 kostek o boku 4,5 ±0,2 cm wykonanych z 
trwałej i estetycznej pianki. W skład zestawu wchodzą min. 2 
kostki z obrazkami (łącznie 12 obrazków) i min. 2 kostki z 
pytaniami bądź poleceniami (łącznie 12 tekstów). 

sztuka 1 

6.  

Klocki magnetyczne 
1 

Minimum 100 – elementowy zestaw klocków magnetycznych 
w  minimum w 6-ciu kolorach. Klocki można układać wg 
załączonej instrukcji z propozycjami, interaktywnej aplikacji lub 
wg własnej fantazji tworząc coraz to bardziej zawansowane, 
trójwymiarowe, przestrzenne konstrukcje ludzików, robotów, 
zwierząt, budynków, pojazdów czy brył. Zestaw daje bezpłatny 
dostęp do interaktywnej aplikacji na tablety i smartfony z 

sztuka 2 
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ogromną bazą pomysłów do budowania: postaci, historii, 
motywów i obiektów, tysiącami kreacji i instrukcji. Kod 
dostępu znajduje się na opakowaniu klocków. 
W zestawie: minimum 100 klocków, instrukcja z propozycjami 
do ułożenia i dostęp do interaktywnej aplikacji. 

7.  

Klocki magnetyczne 
2 

Zestaw minimum 27 klocków zawierających wewnątrz 
magnes, dzięki któremu mogą się one łączyć ze wszystkich 
stron. Klocki można składać na różne sposoby, w różne 
kształty. Wszystkie zestawy są ze sobą kompatybilne. 
Przybliżone wymiary klocka wynoszą 4×4 cm. 
Klocki wykonane z wysokiej jakości i bezpiecznego tworzywa 
sztucznego. 

sztuka 2 

8.  

Gra logiczna 1 

Gra logiczna, w skład wchodzi plansza i 5 elementów typu 
pentomino. Do gry dołączona jest książeczka z 60 zadaniami o 
różnym poziomie trudności. W zestawie elementy do 
rozwiązania 80 zadań, instrukcja w języku polskim. 

sztuka 2 

9.  

gra logiczna 2 

Gra logiczna zawierająca minimum 100 zadań. Każde z nich 
przedstawiają obrazek, do ułożenia z półprzezroczystych 
płytek. Gra umożliwia tworzenie własnych figur i obrazów. 
W skład gry wchodzą minimum: 
Podstawka do układania płytek. 
18 półprzezroczystych płytek. 
Książeczka ze 100 zagadkami i ich rozwiązaniami. 

sztuka 2 

10.  

gra logiczna 3  

Gra logiczna, minimalna zawartość: 5 plastikowych domków, 
10 trójwymiarowych pionków do gry (5 ludzików i 5 zwierząt), 
84 karty z zadaniami  (zawierające zagadki o różnym stopniu 
trudności), instrukcja obsługi 

sztuka 2 

11.  

Gra edukacyjna 
dotycząca godzin  

Gra edukacyjna w dwóch wariantach dla dzieci młodszych i 
starszych. W pierwszym, wariancie dzieci poznają sposób 
określania czasu w trzech różnych formach zapisu: 
1) w postaci zapisu cyframi, 
2) w postaci zapisu słownego, 
3) w postaci określenia czasu za pomocą wskazówek zegara. 
W drugim wariancie mogą udoskonalić sobie technikę 
określania czasu, a zwycięzcą zostaje ten, kto bezbłędnie 
potrafi określić godzinę w przyszłości i przeszłości. 
Zawartość pudełka: 
- plansza do gry, 
- min. 2 tarcze zegarowe, 
- min. 30 Kart Czasu, kostka do gry, 
- cztery pionki, 
- żetony: 4x7 sztuk (plus 2), 
- instrukcja. 
Gra przeznaczona dla 2 do 4 graczy. 

sztuka 2 

12.  
Karciana gra 
edukacyjna 
Matematyka 

Zawartość pudełka: karta z zasadami, min. 55 kart do gry z 
pytaniami pomagającymi w nauce tabliczki mnożenia, 
objętości, ułamków czy figur geometrycznych, klepsydra, 
kostka. Wydanie polskie, instrukcja gry w języku polskim. 

sztuka 2 

13.  
Gra edukacyjna 
Matematyka 2 

Zawartość pudełka: karta z zasadami, 55 kart do gry z 
pytaniami poszerzającymi wiedzę dotyczącą liczb pierwszych, 

sztuka 2 
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kwadratowych, działań pisemnych, geometrii przestrzennej czy 
zaawansowanych miar i wag, klepsydra, kostka. 
Wydanie polskie, instrukcja gry w języku polskim. 

14.  
Zestaw brył 

Zestaw min. 10 dużych, kolorowych brył geometrycznych 
wysokości około 20cm. 

sztuka 1 

15.  

Pieniądze 
magnetyczne. 

Minimalny skład zestawu: 
• banknot 200 zł o wym. 18,2 x 9,1 cm, 3 szt. 
• banknot 100 zł o wym. 17,4 x 8,7 cm, 3 szt. 
• banknot 50 zł o wym. 16,7 x 8,4 cm, 4 szt. 
• banknot 20 zł o wym. 15,9 x 8,0 cm, 4 szt. 
• banknot 10 zł o wym. 15,3 x 7,6 cm, 6 szt. 
• moneta 5 zł o śr. 72,7 mm, 6 szt. 
• moneta 2 zł o śr. 65,1 mm, 6 szt. 
• moneta 1 zł o śr. 70 mm, 10 szt. 
• moneta 50 gr o śr. 62 mm, 10 szt. 
• moneta 20 gr o śr. 56 mm, 5 szt. 
• moneta 10 gr o śr. 50 mm, 10 szt. 
• moneta 5 gr o śr. 59 mm, 12 szt. 
• moneta 2 gr o śr. 53 mm, 12 szt. 
• moneta 1 gr o śr. 47 mm, 12 szt. 
• żetony ze znakami działań matematycznych o śr. 60 mm, 40 
szt. 
Produkt zawiera magnesy lub części magnetyczne. 

sztuka 2 

16.  

Naczynia do 
mierzenia 
pojemności; 

Zestaw minimum sześciu przeźroczystych pojemników o 
różnych kształtach do wypełnienia wodą lub kaszą, aby 
doświadczyć związku pomiędzy objętością, pojemnością, masą 
i kształtem. 
Zbiorniczki posiadają pojemność od 0,25 litra do 1,0 litra: 
sześcian o pojemności 1,0 litra 
sześcian o pojemności 0,5 litra 
walec o pojemności 1,0 litra 
walec o pojemności 0,5 litra 
graniastosłup o podstawie trójkąta o pojemności 0,5 litra 
graniastosłup o podstawie trójkąta o pojemności 0,25. 
Na wszystkich pojemnikach zamieszczono czytelną podziałkę. 

sztuka 1 

17.  
Klasowy zestaw 
zegarów 

Pomoc dydaktyczna pozwala na jednoczesną demonstrację 
ćwiczeń przez nauczyciela i pracę grupy uczniów na mniejszych 
zegarach. Skład zestawu: minimum 24 zegary dla uczniów o 
średnicy 10.5cm ± 0,5 cm, minimum 1 zegara demonstracyjny 
dla nauczyciela o średnicy 30cm± 1cm. 

sztuka 1 

18.  

Pomoce do 
wprowadzania 
ułamków z 
podziałem na 
połówki i ćwiartki; 

Zestaw ułamkowych kół (około 10 cm) reprezentujących części 
ułamkowe: 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i 1/12. 
Elementy wykonane są z tworzywa o grubości min 3 mm, 
posiadają wytłoczony zapis w ułamku zwykłym. 

sztuka 2 

19.  
Kratka - nakładka 
suchościeralna na 
szkolną tablicę 
magnetyczną 

Nakładka suchościeralna o wymiarach 92 x 83± 3 cm  do 
mocowania na szkolnych tablicach magnetycznych. Wykonana 
z PCV pozwalającego na wykorzystywanie pisaków 
suchościeralnych. Po zamocowaniu na tablicy magnetycznej 
(za pomocą integralnych pasków magnetycznych) umożliwia 

sztuka 2 
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również wykorzystanie elementów magnetycznych. Moduł 
kratki wynosi 5 cm. 

20.  

Magnetyczne 
ułamki koła 

Pomoc dydaktyczna przywierająca całą powierzchnią zarówno 
do tablic białych jak i zielonych wykonanych z blachy. 
Wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego pokrytego od 
spodu na całej powierzchni specjalną powłoką magnetyczną. 
Tworzywo plastyczne przypominające grubą gładką 
wykładzinę. Wszystkie części wykonane na bazie koła o 
średnicy min. 8,5 cm grubość ok. 2 mm. Ułamki mogą się 
różnić jedynie kolorami. Dodatkowo każdy z ułamków jest 
opisany. W zestawie znajduje się jedno koło i 50 ułamków: 
1/2 - 2 szt., 1/3 - 3 szt., 1/4 - 4 szt., 1/5 - 5 szt., 1/6 - 6 szt., 1/8 
- 8 szt., 1/10 - 10 szt., 1/12 - 12 szt. 
Ułamki są zapakowane w plastikową skrzyneczkę. 

sztuka 2 

21.  

Magnetyczna oś 
liczbowa gigant 

Duża magnetyczna makatka z nadrukiem osi liczbowej z 
wyraźną podziałką co jeden i grupowaniem kolorystycznym 
dziesiątek. Komplet magnetycznych strzałek w dwóch 
kolorach: strzałka czarna w prawo oznacza dodawanie, strzałka 
czerwona w lewo - odejmowanie. Dodatkowo magnesy w 
dwóch wielkościąch do oznaczania liczb startowych i wyników. 
Cała klasa może aktywnie ćwiczyć dodawanie i odejmowanie 
w zakresie od 0 do 100.  
Zawartość: magnetyczna mata o dł. min. 3 metrów, 
min. 39 magnetycznych dwustronnych tabliczek ze strzałkami, 
min. 38 magnesów w 4 kolorach w pudełku (30 sztuk o śr. 
min.20 mm, 8 sztuk o śr. min. 30 mm). 

sztuka 1 

22.  

Zestaw przyrządów 
geometrycznych; 

Komplet min. 6 magnetycznych przyrządów tablicowych 
wykonanych z trwałego i estetycznego tworzywa sztucznego. 
Zestaw zawiera minimum: linijkę o długości 100 cm, ekierkę 60 
stopni  60cm, ekierkę 45 stopni  60cm, kątomierz 180 stopni 
50cm, cyrkiel z przyssawkami, wskaźnik o długości 100 cm. 
Wymiary tablicy: 102± 5cm x 55± 5cm. 

sztuka 1 

23.  Magnetyczne koła 
ułamkowe - duże do 
tablicy 

Minimum 18 cm dwustronne magnetyczne koła ułamkowe. 
Z jednej strony oznaczone zostały ułamki, natomiast z drugiej 
strony procenty. 
Zestaw zawiera min. 9 kół: 1 , 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 
1/10, 1/12. 

sztuka 1 

24.  

Wiaderko 
Archimedesa do 
wyznaczania siły 
wyporu 

Podwójny cylinder Archimedesa. Pomoc naukowa składa się z 
pustego walca - wiaderka, do którego wchodzi dobrze 
dopasowany walec - pełny o dużej masie. Minimalne wymiary: 
średnica 21 mm, wysokość: 85/110 mm 

sztuka 1 

25.  

Modele kulkowe 
atomów dla 
nauczyciela 

Zestaw do tworzenia modeli z wykorzystaniem kulistych 
modeli pierwiastków i łączeń, np. związki nieorganiczne 
(woda, chlorek sodu, kwas siarkowy, tlen), proste związki 
organiczne (etylen, acetylen, propan), złożone związki (cukier, 
cykloheksan). Elementy wykonane z mocnego tworzywa - 
łączniki są elastyczne i umożliwiają wiązania złożone. 
Zawartość: 245 atomów (30 x węgiel alkany - 20x węgiel 
alkeny - 10x węgiel alkiny - 25x halogen/niemetal - 20x 
siarka/selen - 20x sód/potas - 30x tlen - 30x azot/fosfor - 30x 
aluminium/chrom - 30x wapn/magnes - 125x wodór z 

sztuka 1 
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wiązaniem), 150 wiązań kowalencyjnych, instrukcja z kartą 
prac. 

26.  

Siłomierze 0-2,5 N  

Siłomierz o zakresie pomiarowym 0–2,5 N. Siłomierz posiada 
przezroczysty korpus, co umożliwia (korzystne dydaktycznie) 
poznanie jego wewnętrznej budowy. Znajdująca się w górnej 
części nakrętka pozwala na łatwą regulację wskazania „zera” 
na skali pomiarowej. Dodatkowa skala (w gramach) umożliwia 
użycie przyrządu jako wagi sprężynowej. Skale w sposób 
trwały naniesione są na korpus siłomierza. 

sztuka 7 

27.  
Model uproszczony 
do chemii 
organicznej i 
nieorganicznej - 
duży zestaw 

Zestaw do budowy modeli związków chemicznych. 
W skład zestawu wchodzą kule: czarne- 23szt, czerwone- 7szt,  
zielone- 6szt, białe- 20szt, żółte- 1szt, niebieskie -2szt, oraz 
łączniki: białe -26szt,  jasnoszare- 27szt, ciemnoszare- 10szt,  
beżowe- 1szt, łączniki średnie (1,2 cm), łączniki długie (4,1 cm) 
Razem elementów minimum 123 szt. Wszystkie elementy oraz 
zamykane pudełko wykonano z tworzywa sztucznego. 

sztuka 2 

28.  Suszarka na szkło 
laboratoryjne 

Wykonana zez drutu stalowego, z powłoką z tworzywa 
sztucznego. Miejsca na szkło: minimum 32 sztuki. Wymiary 36 
cm x 15 cm x 47 cm (± 1cm). Dodatkowo z ociekaczem. 

sztuka 1 

29.  
Łopatka do 
substancji stałych 
do 200 mm 

Łopatka do substancji stałych – DUŻA. Łopatka do substancji 
stałych, wykonana ze stali nierdzewnej, dwustronna z jednym 
końcem prostym, drugim lekko wygiętym do góry. Długość ok. 
180 mm. 

sztuka 6 

30.  

Mapa ścienna 
Europy – fizyczna / 
konturowa  

Mapa Ścienna Europy – Fizyczna / Konturowa 1:3,3 mln / 1:3,3 
mln. Wymiary: 190 x 140 (± 5cm) cm. Z jednej strony 
naniesiono na mapę jak wygląda ukształtowanie naszego 
kontynentu ze wszelkimi szczegółami takimi jak głębokości, 
wysokości czy wulkany i szczyty, z drugiej strony mamy mapę 
konturową bez opisów, na której można sprawdzić swoją 
wiedzę dotyczącą tego tematu. 
Mapa dwustronnie laminowana i oprawiona w wałki PCV. 
Mapa fizyczna zawiera: Ważniejsze miasta, Granice państw, 
Granice jednostek administracyjnych, Wulkany, Szczyty, Rzeki, 
jeziora, wodospady, Bagna, oazy, Lodowce, Głębokości (od 0 
do 8000 m), Wysokości (do 6000 m), Promy kolejowe, Koleje. 

sztuka 1 

31.  

Mapa ścienna 
Świata – fizyczna 

Jednostronna Mapa Ścienna Świata – Fizyczna 1:20 000 000. 
Wymiary: 190 x 140 (± 5cm) cm. Mapa wykonana z niezwykle 
wytrzymałych materiałów, które gwarantują jej długą 
żywotność. Jest oprawiona w białe rurki PCV, posiada sznurek 
umożliwiający natychmiastowe zawieszenie mapy, 
dwustronnie laminowana. 
Mapa zawiera: Granice państw, Stolice państw, Stolice 
terytoriów zależnych, Miasta według ilości mieszkańców, 
Pustynie, Lodowce i lądolody, Szczyty, wulkany, Wodospady, 
katarakty, Rafy koralowe, Głębokości, Wysokości, Mapy 
biegunów. 

sztuka 1 

32.  
Mapa ścienna Polski 
– fizyczna 

Mapa Ścienna Polski – Fizyczna 1:500 000. Wymiary: 173 x 140 
(± 5cm) cm. Jednostronna mapa, na której naniesiono m. in. 
najwyżej i najniżej położone punkty rzeki, kanały czy punkty 
wysokościowe. Dodatkowo zawiera piękne zdjęcia najbardziej 
atrakcyjnych miejsc. Wykonana z wytrzymałych materiałów, 

sztuka 1 
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dwustronnie laminowana. Mapa jest oprawiona w białe rurki 
PCV. Mapa zawiera: Rzeki, Kanały, Bagna, Punkty 
wysokościowe, Miasta, Głębokości (od 0 do 100m), Wysokości 
(do 2500m). 

33.  

Mikroskop 
uczniowski 

Mikroskop o minimalnych parametrach: 
Stabilny mikroskop szkolny o maksymalnym powiększeniu 
600x (okular WF 15x * obiektyw 40x) z dwoma rodzajami 
podświetlenia: lustrem płasko-wklęsłym oraz podświetlaczem 
LED zasilanym bateryjnie. Wyposażony w achromatyczne 
obiektywy 4x, 10x i 40x (S) wkręcane w obrotową 
(rewolwerową) głowicę oraz okulary WF10x i WF15x, ten 
ostatni ze wskaźnikiem. Wielkość strumienia świetlnego 
regulowana diafragmą kołową. Ostrość ustawiana 2 
pokrętłami (tzw. makro- i mikro-): zgrubnym i precyzyjnym (ze 
śrubą mikrometryczną). Mikroskop wyposażony jest w śrubę 
regulacyjną-zabezpieczającą przed zgnieceniem preparatu 
mikroskopowego umieszczanego na stoliku i 
przytrzymywanego sprężynującymi łapkami. Wymiary stolika: 
85 x 90 mm. 
Mikroskop wykonany jest – jego zasadnicze elementy – ze 
stopów metali oraz szkła optycznego. Z tworzywa sztucznego 
wykonane są jedynie elementy pomocnicze, takie jak stolik czy 
oprawa lustra. Jest więc narzędziem badawczym stabilnym i 
odpowiednim do wykorzystywania na lekcjach w szkole. 
Wszystkie uzyskiwane powiększenia: 40x, 60x, 100x, 150x, 
400x, 600x. 

sztuka 14 

34.  Pipeta Pasteura z 
kapilarą - 500 sztuk 
w zestawie 

Pipeta Pasteura z cienką kapilarną końcówką, bez podziałki, 
wykonana z polietylenu o całkowitej objętości 2,5 ml. Długość 
pipety 15 cm. Idealna do precyzyjnych dozowań. 
Wykorzystywana jako pojemnik na niewielkie ilości substancji- 
karton 500 sztuk. 

sztuka 1 

35.  
Płytka porcelanowa 
- 12 wgłębień 

Przydatna w wielu badaniach, np. paskami wskaźnikowymi - 
wykonana z porcelany - ma 12 wgłębień. 

sztuka 6 

36.  

Poziomice i 
warstwice - model 
rozkładany 

Szczegółowy model wycinka pasma górskiego z doliną rzeki, 
pozwala zademonstrować, w jaki sposób wyznaczamy 
poziomice poprzez przecięcie powierzchni terenu 
płaszczyznami poziomymi, równoległymi i oddalonymi od 
siebie o stałą wartość cięcia poziomicowego. 
Poszczególne warstwy modelu można rozdzielić i odrysować 
na kartce papieru, aby zobrazować jak powstaje mapa 
poziomicowa (warstwicowa). 
Minimalne wymiary: 56 x 43 x 18 cm 

sztuka 1 

37.  
Zestaw magnesów, 
120 szt. 

Zestaw kolorowych, okrągłych magnesów, w praktycznym, 
plastikowym słoiku. • 120 szt. • śr. 2,5 cm 

sztuka 1 

38.  

Zestaw koszy do 
segregacji odpadów 

Jeden pojemnik pomieści aż 45 litrów separowanego odpadu.  
Pojemnik wykonany z plastiku, który może zostać ponownie 
przetworzony. Każdy kosz charakteryzuje czarny korpus, 
kolorowy duży otwór wrzutowy i etykieta. Dzięki nim łatwo 
jest odróżnić typ odpadu, do którego pojemnik został 
przeznaczony. Pojemnik który nie trzeba go otwierać za 
każdym razem. 

zestaw 1 
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Dane techniczne:  
pojemność: min45 l. Minimalne wymiary: szer. x gł. x wys.: 34 
x 40 x 61 cm, waga: około 1,5 kg. Na zestaw składa się 5 
pojemników w kolorach: żółty, zielony, niebieski, brązowy, 
szary (czarny). 

39.  Zestaw koszy na 
śmieci z kartonu 80 
litrów 

 Zestaw składa się z pięciu podstawowych koszy do segregacji 
(Bio, Papier, Plastik, Szkło, Uniwersalny).Pojemność każdego 
kosza to 80 litrów. Wymiary pojedynczego kosza: 300x300x900 
mm. Wykonane są z wytrzymałej tektury pięciowarstwowej 
fala EB o grubości 5 mm. 

sztuka 1 

40.  Butelka z 
zakraplaczem 30 ml 

Butelka z transparentnego szkła z zakraplaczem z gumowym 
korkiem. Pojemność 30 mm, średnica 3,9 cm, wysokość 
całkowita 11 cm, wysokość butelki 7 cm. 

sztuka 4 

41.  
Pojemnik do 
przechowywania z 
przykrywką 2l 

Pojemnik do przechowywania wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa, udekorowane nadrukiem, który zamaskuje 
zawartość pudełek. Przybliżone wymiary 19 x 14 x 11 cm 

sztuka 4 

42.  

Pamięć dźwiękowa - 
gra 

Gra podczas której uczestnicy muszą zebrać jak największą 
liczbę par klocków, wydających taki sam odgłos. Gracze 
poprzez zabawę uczą się uważnego słuchania oraz identyfikacji 
i różnicowania sygnałów dźwiękowych. Gra rozwija pamięć i 
wrażliwość słuchową oraz koordynację słuchowo-wzrokowo-
ruchową. W zestawie minimum: 16 kostek o dł. boku 3,5 cm, 
plansza o wym. 33 x 40 cm, notes, kostka. Gra dla 2-3 graczy. 

sztuka 1 

43.  
Magnes 
podkowiasty  

Magnes podkowiasty o długości ok.  10 cm ze zworą. sztuka 7 

44.  
Zestaw magnesów 
sztabkowych- 2 szt 
w  zestawie 

Silny magnesy sztabkowy, oznaczony po jednej stronie kolorem 
czerwonym, a po drugiej niebieskim. Minimalne wymiary 8 x 2 
x 1 cm. W zestawie 2 magnesy. 

sztuka 7 

45.  

Dzbanek z miarką 

Dzbanek z przezroczystego polipropylenu z kolorową podziałką 
co 0,05 l (numeracja co 0,1 l), o wytrzymałości na temperaturę 
do 125 stopni Celsjusza. Na podziałce dwie skale: jedna w 
ułamku np. ¼ litra, po drugiej stronie w mililitrach np. 100 ml. 
Poj. 1 l, Przybliżone wymiary 11 x 16 cm 

sztuka 5 

46.  
Duża lupa 

Minimalne powiększenia: 2x 3x 4x. Średnica lupy minimum 10 
cm, dodatkowe powiększenia w szkiełku o średnicy 2 cm, 
długość minimum 19 cm. 

sztuka 14 

47.  Cylinder miarowy 
plastikowy 100 ml 

Plastikowy cylinder miarowy z sześciokątną podstawą i 
nadrukowaną skalą. Materiał: PP. Pojemność 100 ml,  średnica 
około 3,1 cm, wysokość około 25 cm. 

sztuka 16 

48.  
Gra edukacyjna o 
prawidłowym 
odżywianiu 

Minimalna zawartość pudełka: plansza, 4 tabliczki "piramidy 
żywienia", 84 żetony, 4 pionki, 4 podstawy do pionków, kostka, 
dwustronna tabliczka suchościeralna, mazak, instrukcja. 

sztuka 1 

49.  

Szkolny atlas 
geograficzny 

Szkolny atlas geograficzny" łączy ujęcie globalne (na mapach 
świata), z przeglądem regionalnym (kontynenty i części 
kontynentów), który najszczegółowiej został opracowany dla 
Polski. Charakterystyka środowiska naturalnego, zagadnienia 
społeczne i gospodarcze są oparte na najnowszych danych 
statystycznych i opracowaniach specjalistów. Na bieżąco są 
wprowadzane zarówno zmiany polityczne (np. Sudan 
Południowy), jak i nowe podziały wprowadzane przez 
naukowców (np. Ocean Południowy). Atlas posiada minimum 

sztuka 14 
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700 map z bardzo wielu dziedzin. Ilość stron minimum 170. 
Wymiary około 290 x 10 x 205 mm. 

50.  Cylinder miarowy 
plastikowy 250 ml 

Plastikowy cylinder miarowy z sześciokątną podstawą i 
nadrukowaną skalą. Materiał: PP. Pojemność 250 ml,  średnica 
około 4,1 cm, wysokość około 31 cm. 

sztuka 8 

            

  

 

 


