SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
pomocy do rozwijania kompetencji kluczowych z języków obcych
w ramach projektu
Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice RPOP.09.01.01-16-051/15

lp.

Nazwa pomocy
– przedmiot zamówienia

Przykładowa pomoc/opis pomocy

Ilość sztuk /
zestawów/
kompletów

Zestaw do Szkoły Podstawowej w Prusinowicach – część 1 zamówienia
1.

zestaw podręcznik i
ćwiczenia do nauki języka
angielskiego w szkole
podstawowej, poziom I (I
etap ed.)

np. Footprints 1. Zakres leksykalny: rodzina, święta, zwierzęta domowe,
natura, zabawki, jedzenie. Minimum 30 gier interaktywnych na
dołączonej do książki ucznia płycie CD-ROM pozwalających na skuteczne
utrwalanie materiału w angażujący dzieci sposób, w klasie lub w domu.
lub równoważny

8

2.

zestaw podręcznik i
ćwiczenia do nauki języka
angielskiego w szkole
podstawowej, poziom IV (II
etap ed.)

np. Footprints 4, Interdyscyplinarne treści pojawiające się w każdej części
kursu łączą nauczanie języka z wiedzą z innych przedmiotów. Zakres
leksykalny: zawody, święta, natura, historia, jedzenie, przeszłość i
przyszłość. Minimum 30 gier interaktywnych na dołączonej do książki
ucznia płycie CD-ROM pozwalających na skuteczne utrwalanie materiału
w angażujący dzieci sposób, w klasie lub w domu.
lub równoważny

6

3.

zestaw podręcznik i
ćwiczenia do nauki języka
niemieckiego w szkole
podstawowej, poziom IV (II
etap ed.)

np. Wir Smart 1. Nowoczesny kurs zawierający również elementy
realioznawcze na pozwalające na porównania obyczajowości polskiej z
obyczajowością Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Księstwa Liechtenstein.
Uzupełnieniem lekcji są: ćwiczenia na rozumienie treści filmowych w
każdym rozdziale zeszytu ćwiczeń, test ewaluacyjny dotyczący
ciekawostek realioznawczych, słowniczek końcowy z kolokacjami
(najczęstsze i preferowane związki wyrazowe) oraz pytania i odpowiedzi.
lub równoważny

8

4.

zestaw podręcznik i
ćwiczenia do nauki języka
niemieckiego w szkole
podstawowej, poziom III (I
etap ed.)

np. Hello Anna 3, kurs skierowany do najmłodszych uczniów,
który kładzie nacisk na rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia ze
słuchu, kształtuje umiejętności czytania i pisania, naukę uprzyjemniają
dzieciom i tym samym czynią ją efektywną: miłe dla oka rysunki i
fotografie, fabularyzowane wprowadzenia do zadań, gry, zabawy,
sztuczki, skoczne piosenki śpiewane przez niemieckie dzieci, zabawne
komiksy, wycinanki i naklejki, zawiera propozycje przedstawienia
szkolnego
lub równoważny

8

5.

Gra językowa służąca do
nauki słownictwa
niemieckiego.

np. Bilder Bingo. Zestaw zawiera co najmniej:
-karty z umieszczonymi po jednej stronie obrazkami, a po drugiej stronie
wyrazami, plansze (każda plansza zawiera po jednej stronie pola z
obrazkami, a po drugiej pola z wyrazami) -broszurę metodyczną w
języku niemieckim opisującą reguły gry i różne scenariusze prowadzenia
rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące możliwych sposobów
wykorzystania gry w trakcie zajęć, dodatkową kostkę do gry,
rozbudowaną instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

1

6.

Gra językowa
ukierunkowana na naukę
słownictwa niemieckiego
związanego z opisem cech
wyglądu fizycznego.

np. Wer ist das? Zestaw zawiera minimum: ilustrowane karty (dwie takie
kart z identycznymi obrazkami), -broszurę metodyczną w języku
niemieckim opisującą reguły gry i różne scenariusze prowadzenia
rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące możliwych sposobów
wykorzystania gry w trakcie zajęć, dodatkową kostkę do gry,
rozbudowaną instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

1

7.

Gra w konwencji olimpiady
wiedzy sprawdzająca
wiadomości dotyczące
różnorodnych aspektów
geografii, cywilizacji i kultury
krajów niemieckojęzycznych

np. Deutsch Meisterschaft. Zestaw zawiera minimum:
-składaną kartonową planszę o wymiarach 40x40cm
dwie talie kart , kolorowe żetony, składaną kartonową kostkę do gry
- instrukcję metodyczną w języku niemieckim z opisem reguł gry,
dodatkową kostkę do gry, rozbudowaną instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

1

8.

Gra językowa służąca do
nauki stu najważniejszych
czasowników niemieckich
oraz ich odmian przez osoby
i czasy.

np. Das grosse Spiel der Verben
Zestaw zawiera minimum:
karty z obrazkami różnych czynności oraz bezokolicznikami czasowników
opisujących te czynności,
papierową kostkę do gry z okolicznikami czasu, papierową kostkę do gry
z zaimkami osobowymi, papierową kostkę do gry z symbolami trybów
zdania, broszurę metodyczną w języku niemieckim opisującą reguły gry i
różne scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie
dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć,
dodatkową kostkę do gry, instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

1

9.

Gra językowa służąca do
nauki podstawowych
czasowników niemieckich

np. Verben – Bingo. Zestaw zawiera:
karty z umieszczonymi po jednej stronie obrazkami ilustrującymi różne
czynności, a po drugiej stronie czasownikami/wyrażeniami opisującymi
te czynności, plansze (każda plansza zawiera po jednej stronie pola z
obrazkami, a po drugiej pola z czasownikami/wyrażeniami) broszurę
metodyczną w języku niemieckim opisującą reguły gry i różne
scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące
możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć,
dodatkową kostkę do gry, instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

1

10.

Mapa ścienna Niemiec

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca kraje niemieckojęzyczne, ich ich
podział administracyjny. oraz wewnętrzny podział Niemiec na kraje
związkowe (landy). Dodatkowo w kartonach bocznych znajdują się
podstawowe informacje statystyczne dotyczące poszczególnych krain.

1

Format minimalny:
100 x 150 cm

11.

Nauka czasu zegarowego i
daty w języku niemieckim

12.

Planszowa gra językowa
utrwalającą znajomość

lub równoważny
Przykładowy zestaw zawiera:
kartonowe elementy struktury zegara z kalendarzem oraz metalowe
łączniki, - kartonowe plakietki z nazwami dni tygodnia, numerami dni
miesiąca i nazwami miesięcy, -instrukcję dotyczącą montażu zegara,
-instrukcję metodyczną w języku niemieckim opisującą 4 przykładowe
warianty wykorzystania zegara w pracy z dziećmi w warunkach szkolnych
oraz domowych.
lub równoważny
np. Fragen und Antworten Gra planszowa utrwalająca stosowanie
zaimków i przysłówków w zdaniach pytających, nauka podstawowego

1

1

zaimków pytających oraz
rozwijającą umiejętność
zadawania pytań w języku
niemieckim
Gra językowa nakierowana
na naukę podstawowego
słownictwa języka
niemieckiego oraz tworzenie
prostych zdań.

słownictwa i struktur języka niemieckiego, rozwijanie umiejętności
związanych z prowadzeniem konwersacji.
lub równoważny
np. EliKit Deutsch – Tiere. Gra składa się z obustronnych kart (z
rysunkami przedmiotów po jednej, a nazwami tych przedmiotów po
drugiej stronie), fiszek z (z zestawami rysunków po jednej, a ich nazwami
po drugiej stronie), oraz małych plakietek. Gra polega na losowaniu kart
z rysunkami oraz ich i odnajdywaniu ich odpowiedników w formie
wyrazu na fiszkach (lub odwrotnie).
lub równoważny

1

14.

Gra językowa do nauki 40
najważniejszych nazw
zawodów w języku
niemieckim.

np. Das Spiel der Berufe. Zestaw zawiera: karty (w tym karty z nazwami
zawodów, z opisami zawodów, oraz z ilustracjami zawodów)
-broszurę metodyczną w języku niemieckim opisującą reguły gry i różne
scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące
możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć,
-dodatkową kostkę do gry,
-rozbudowaną instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

1

15.

Multimedialna gra do nauki
języka niemieckiego

np. „NIEMIECKI-to proste”.

4

13.

Program zawiera zestaw gier i zagadek językowych, zestaw ćwiczeń
gramatycznych, podręczny słowniczek.
lub równoważny
16.

Gra językowa
ukierunkowana na
poznawanie geografii,
kultury i historii Niemiec,
Austrii i Szwajcarii.

np. Die Rundreise.
Zestaw zawiera: -składaną papierową planszę do gry (w tym niektóre
pola opatrzone zdjęciami), -karty podzielone na talie o różnych kolorach
i tematyce: zagadki i zgadywanki, pytania z geografii, pytania o słowo
niepasujące do pozostałych, wyrażenia idiomatyczne, historia i
cywilizacja, gramatyka, dwie składane papierowe kostki do gry (jedna z
kolorami, druga z "oczkami"), broszurę metodyczną w języku niemieckim
z opisem reguł gry, mapką Niemiec, Austrii i Szwajcarii, dodatkowymi
pomysłami dotyczącymi różnych wariantów prowadzenia rozgrywki, a
także prezentacją w formie krótkich opisów najciekawszych miejsc
znajdujących się na terenie wspomnianych krajów wraz z adresami stron
internetowych prezentujących interesujące informacje na ich temat,
dodatkową kostkę do gry, instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

1

17.

Plansza edukacyjna
dwustronna – ciekawostki o
Austrii

Plansza edukacyjna dwustronna – ciekawostki o Austrii, format
min.100x150 cm, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z
zawieszką

1

18.

Plansza edukacyjna
dwustronna - ciekawostki o
Niemczech

Plansza edukacyjna dwustronna – ciekawostki o Niemczech, format
min.100x150 cm, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z
zawieszką

1

19.

Plansza edukacyjna
dwustronna – podstawy
gramatyki/język niemiecki

Plansza edukacyjna dwustronna – podstawy gramatyki, format
min.150x100 cm, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z
zawieszką

1

20.

Plansza edukacyjna
dwustronna - zawody/język
niemiecki
Plansza edukacyjna

Plansza edukacyjna dwustronna – zawody, format min.100x150 cm,
laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

1

Plansza edukacyjna dwustronna – transport, format min.100x150 cm,

1

21.

22.

23.

24.

25.

26.

dwustronna transport/język niemiecki
Plansza edukacyjna
dwustronna - ubranie/język
niemiecki
Plansza edukacyjna
dwustronna - sport/język
niemiecki
Plansza edukacyjna
dwustronna - rodzina/język
niemiecki
Duży słownik niemiecki
polsko - niemiecki,
niemiecko - polski

laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

Ilustrowany słownik
niemiecko-polski

Plansza edukacyjna dwustronna – ubranie, format min.100x150 cm,
laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

1

Plansza edukacyjna dwustronna – sport, format min.100x150 cm,
laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

1

Plansza edukacyjna dwustronna –rodzina, format min.100x150 cm,
laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

1

Około 60 000 haseł i zwrotów, Aktualne słownictwo, wiele zwrotów
potocznych i idiomatycznych, terminy specjalistyczne z zakresu nowych
technologii, medycyny i prawa, objaśnienia gramatyczne i stylistyczne
ułatwiające użycie wyszukanego słowa, dodatek gramatyczny
zawierający najważniejsze informacje gramatyczne oraz wykaz
czasowników mocnych i nieregularnych.

8

Słownik przeznaczony dla uczniów pierwszego cyklu nauczania (klasy IIII). Zebrane w co najmniej 20 tematach słownictwo (łącznie co najmniej
1000 słów i zwrotów)

8

Razem: (od poz. 1 do poz. 26)
Zestaw do Szkoły Podstawowej w Goszowicach – część 2 zamówienia
1.

zestaw podręcznik i
ćwiczenia do nauki języka
angielskiego w szkole
podstawowej, poziom IV (II
etap ed.)

np. Footprints 4, Interdyscyplinarne treści pojawiające się w każdej części
kursu łączą nauczanie języka z wiedzą z innych przedmiotów. Zakres
leksykalny: zawody, święta, natura, historia, jedzenie, przeszłość i
przyszłość. Minimum 30 gier interaktywnych na dołączonej do książki
ucznia płycie CD-ROM pozwalających na skuteczne utrwalanie materiału
w angażujący dzieci sposób, w klasie lub w domu.
lub równoważny

8

Razem: (od poz. 1 do poz. 1)
Zestaw do Szkoły Podstawowej w Karłowicach Wielkich– część 3 zamówienia
1.

zestaw podręcznik i
ćwiczenia do nauki języka
angielskiego w szkole
podstawowej, poziom II (I
etap ed.)

np. Footprints 2. Zakres leksykalny: umiejętności, pogoda, święta, las,
dom, szkoła, owoce. Minimum 30 gier interaktywnych na dołączonej do
książki ucznia płycie CD-ROM pozwalających na skuteczne utrwalanie
materiału w angażujący dzieci sposób, w klasie lub w domu.
lub równoważny

16

2.

zestaw podręcznik i
ćwiczenia do nauki języka
angielskiego w szkole
podstawowej, poziom IV (II
etap ed.)

np. Footprints 4, Interdyscyplinarne treści pojawiające się w każdej części
kursu łączą nauczanie języka z wiedzą z innych przedmiotów. Zakres
leksykalny: zawody, święta, natura, historia, jedzenie, przeszłość i
przyszłość. Minimum 30 gier interaktywnych na dołączonej do książki
ucznia płycie CD-ROM pozwalajacych na skuteczne utrwalanie materiału
w angażujący dzieci sposób, w klasie lub w domu.
lub równoważny

8

3.

zestaw podręcznik i
ćwiczenia do nauki języka
niemieckiego w szkole
podstawowej, poziom IV (II
etap ed.)

np. Wir Smart 1. Nowoczesny kurs zawierający również elementy
realioznawcze na pozwalające na porównania obyczajowości polskiej z
obyczajowością Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Księstwa Liechtenstein.
Uzupełnieniem lekcji są: ćwiczenia na rozumienie treści filmowych w
każdym rozdziale zeszytu ćwiczeń, test ewaluacyjny dotyczący
ciekawostek realioznawczych, słowniczek końcowy z kolokacjami
(najczęstsze i preferowane związki wyrazowe) oraz pytania i odpowiedzi.
lub równoważny

8

4.

zestaw podręcznik i
ćwiczenia do nauki języka
niemieckiego w szkole
podstawowej, poziom VI (II
etap ed.)

np. Wir Neu 3
Nowoczesny kurs dla uczniów szkoły podstawowej kontynuujących
naukę niemieckiego, zawierający zadania i ćwiczenia dla wzrokowców,
słuchowców i kinestetyków.
lub równoważny

8

5.

zestaw podręcznik i
ćwiczenia do nauki języka
niemieckiego w szkole
podstawowej, poziom I (I
etap ed.)

np. Hello Anna 1, kurs przygotowany z myślą o dzieciach 6-7 letnich,
które jeszcze nie umieją dobrze czytać i pisać w języku ojczystym,
podstawowym założeniem kursu jest rezygnacja z wymogu pisania i
czytania w języku obcym, nauka na wesoło, zawiera gry, zabawy i
piosenki.
lub równoważny

8

6.

zestaw podręcznik i
ćwiczenia do nauki języka
niemieckiego w szkole
podstawowej, poziom III (I
etap ed.)

np. Hello Anna 3, kurs skierowany do najmłodszych uczniów,
który kładzie nacisk na rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia ze
słuchu,
kształtuje umiejętności czytania i pisania. Zawiera fabularyzowane
wprowadzenia do zadań, gry, zabawy, sztuczki, skoczne piosenki
śpiewane przez niemieckie dzieci, zabawne komiksy, wycinanki i naklejki,
zawiera propozycje przedstawienia szkolnego.
lub równoważny

8

7.

Gra językowa służąca do
nauki słownictwa
niemieckiego.

np. Bilder Bingo
Zestaw zawiera co najmniej:
- karty z umieszczonymi po jednej stronie obrazkami, a po drugiej stronie
wyrazami, - plansze (każda plansza zawiera po jednej stronie pola z
obrazkami, a po drugiej pola z wyrazami), broszurę metodyczną w
języku niemieckim opisującą reguły gry i różne scenariusze prowadzenia
rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące możliwych sposobów
wykorzystania gry w trakcie zajęć, -dodatkową kostkę do gry, instrukcję
w języku polskim.
lub równoważny

1

8.

Gra językowa
ukierunkowana na naukę
słownictwa niemieckiego
związanego z opisem cech
wyglądu fizycznego.

np. Wer ist das?
Zestaw zawiera minimum:
- ilustrowane karty (dwie takie kart z identycznymi obrazkami)
-broszurę metodyczną w języku niemieckim opisującą reguły gry i różne
scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące
możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć, dodatkową
kostkę do gry, instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

1

9.

Gra w konwencji olimpiady
wiedzy sprawdzająca
wiadomości dotyczące
różnorodnych aspektów
geografii, cywilizacji i kultury
krajów niemieckojęzycznych

np. Deutsch Meisterschaft
Zestaw zawiera minimum:
składaną kartonową planszę o wymiarach 40x40cm, dwie talie kart
kolorowe żetony, składaną kartonową kostkę do gry
instrukcję metodyczną w języku niemieckim z opisem reguł gry,
dodatkową kostkę do gry, rozbudowaną instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

1

10.

Gra językowa służąca do
nauki stu najważniejszych
czasowników niemieckich
oraz ich odmian przez osoby
i czasy.

np. Das grosse Spiel der Verben
Zestaw zawiera minimum: karty z obrazkami różnych czynności oraz
bezokolicznikami czasowników opisujących te czynności,
papierową kostkę do gry z okolicznikami czasu, papierową kostkę do gry
z zaimkami osobowymi papierową kostkę do gry z symbolami trybów
zdania, -broszurę metodyczną w języku niemieckim opisującą reguły gry i
różne scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie

1

dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć,
dodatkową kostkę do gry, instrukcję w języku polskim.
lub równoważny
11.

Gra językowa służąca do
nauki podstawowych
czasowników niemieckich

np. Verben – Bingo
Zestaw zawiera: karty z umieszczonymi po jednej stronie obrazkami
ilustrującymi różne czynności, a po drugiej stronie
czasownikami/wyrażeniami opisującymi te czynności - plansze (każda
plansza zawiera po jednej stronie pola z obrazkami, a po drugiej pola z
czasownikami/wyrażeniami)-broszurę metodyczną w języku niemieckim
opisującą reguły gry i różne scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz
zawierającą sugestie dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry
w trakcie zajęć, dodatkową kostkę do gry, instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

1

12.

Mapa ścienna Niemiec

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca kraje niemieckojęzyczne, ich ich
podział administracyjny. oraz wewnętrzny podział Niemiec na kraje
związkowe (landy). Dodatkowo w kartonach bocznych znajdują się
podstawowe informacje statystyczne dotyczące poszczególnych krain.

1

Format minimalny:
100 x 150 cm.
lub równoważny
Przykładowy zestaw zawiera:
kartonowe elementy struktury zegara z kalendarzem oraz metalowe
łączniki, -kartonowe plakietki z nazwami dni tygodnia, numerami dni
miesiąca i nazwami miesięcy, instrukcję dotyczącą montażu zegara,
-instrukcję metodyczną w języku niemieckim opisującą przykładowe
warianty wykorzystania zegara w pracy z dziećmi w warunkach szkolnych
oraz domowych.
lub równoważny

13.

Nauka czasu zegarowego i
daty w języku niemieckim

14.

Planszowa gra językowa
utrwalającą znajomość
zaimków pytających oraz
rozwijającą umiejętność
zadawania pytań w języku
niemieckim
Gra językowa nakierowana
na naukę podstawowego
słownictwa języka
niemieckiego oraz tworzenie
prostych zdań.

np. Fragen und Antworten Gra planszowa utrwalająca stosowanie
zaimków i przysłówków w zdaniach pytających, nauka podstawowego
słownictwa i struktur języka niemieckiego, rozwijanie umiejętności
związanych z prowadzeniem konwersacji
lub równoważny

1

np. EliKit Deutsch – Tiere. Gra składa się z obustronnych kart (z
rysunkami przedmiotów po jednej, a nazwami tych przedmiotów po
drugiej stronie), fiszek z (z zestawami rysunków po jednej, a ich nazwami
po drugiej stronie), oraz małych plakietek. Gra polega na losowaniu kart
z rysunkami oraz ich i odnajdywaniu ich odpowiedników w formie
wyrazu na fiszkach (lub odwrotnie).
lub równoważny

1

16.

Gra językowa do nauki 40
najważniejszych nazw
zawodów w języku
niemieckim.

np. Das Spiel der Berufe. Zestaw zawiera: karty (w tym karty z nazwami
zawodów, z opisami zawodów, oraz z ilustracjami zawodów)
-broszurę metodyczną w języku niemieckim opisującą reguły gry i różne
scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące
możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć,
-dodatkową kostkę do gry,
-rozbudowaną instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

1

17.

Multimedialna gra do nauki
języka niemieckiego

np. „NIEMIECKI-to proste”. Program zawiera zestaw gier i zagadek
językowych, zestaw ćwiczeń gramatycznych, podręczny słowniczek.
lub równoważny

4

15.

1

18.

Gra językowa
ukierunkowana na
poznawanie geografii,
kultury i historii Niemiec,
Austrii i Szwajcarii.

np. Die Rundreise.
Zestaw zawiera: -składaną papierową planszę do gry (w tym niektóre
pola opatrzone zdjęciami), - karty podzielone na talie o różnych kolorach
i tematyce: zagadki i zgadywanki, pytania z geografii, pytania o słowo
niepasujące do pozostałych, wyrażenia idiomatyczne, historia i
cywilizacja, gramatyka, dwie składane papierowe kostki do gry (jedna z
kolorami, druga z "oczkami") - broszurę metodyczną w języku
niemieckim z opisem reguł gry, mapką Niemiec, Austrii i Szwajcarii,
dodatkowymi pomysłami dotyczącymi różnych wariantów prowadzenia
rozgrywki, a także prezentacją w formie krótkich opisów najciekawszych
miejsc znajdujących się na terenie wspomnianych krajów wraz z
adresami stron internetowych prezentujących interesujące informacje na
ich temat, -dodatkową kostkę do gry, rozbudowaną instrukcję w języku
polskim.
lub równoważny

1

19.

Plansza edukacyjna
dwustronna – ciekawostki o
Austrii

Plansza edukacyjna dwustronna – ciekawostki o Austrii, format 120x160
cm, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką.
lub równoważny

1

20.

Plansza edukacyjna
dwustronna - ciekawostki o
Niemczech

Plansza edukacyjna dwustronna – ciekawostki o Niemczech, format
min.100x150 cm, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z
zawieszką

1

21.

Plansza edukacyjna
dwustronna – podstawy
gramatyki/język niemiecki

Plansza edukacyjna dwustronna – podstawy gramatyki, format
min.100x150 cm, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z
zawieszką

1

22.

Plansza edukacyjna
dwustronna - zawody/język
niemiecki
Plansza edukacyjna
dwustronna transport/język niemiecki
Plansza edukacyjna
dwustronna - ubranie/język
niemiecki
Plansza edukacyjna
dwustronna - sport/język
niemiecki
Plansza edukacyjna
dwustronna – rodzina/język
niemiecki
Duży słownik Niemiecki
polsko - niemiecki,
niemiecko - polski

Plansza edukacyjna dwustronna – zawody, format min.100x150cm,
laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

1

Plansza edukacyjna dwustronna – transport, format min.100x150 cm,
laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

1

Plansza edukacyjna dwustronna – ubranie, format min.100x150 cm,
laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

1

Plansza edukacyjna dwustronna – sport, format min.100x150
laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

cm,

1

Plansza edukacyjna dwustronna –rodzina, format min.100x150
laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

cm,

1

23.

24.

25.

26.

27.

Około 60 000 haseł i zwrotów, Aktualne słownictwo, wiele zwrotów
potocznych i idiomatycznych, terminy specjalistyczne z zakresu nowych
technologii, medycyny i prawa, objaśnienia gramatyczne i stylistyczne
ułatwiające użycie wyszukanego słowa, dodatek gramatyczny
zawierający najważniejsze informacje gramatyczne oraz wykaz
czasowników mocnych i nieregularnych.

8

lub równoważny
28.

Ilustrowany słownik
niemiecko-polski

Słownik przeznaczony dla uczniów pierwszego cyklu nauczania (klasy IIII). Zebrane w co najmniej 20 tematach słownictwo (łącznie co najmniej
1000 słów i zwrotów)
lub równoważny

8

29.

Plansze edukacyjne –
gramatyka angielska, różne

Plansze jednostronne oprawione w listwy metalowe z zawieszką.
(wymiary min. 70x100cm) przedstawiają różne zagadnienia gramatyczne
i leksykalne (np. conditionalis, adjectives&adverbs)
lub równoważny

10

30.

Gra językowa służąca do
nauki stu najważniejszych
czasowników angielskich
oraz ich odmian przez osoby
i czasy.

np. The Great Verb Game. Zestaw zawiera karty z obrazkami różnych
czynności oraz bezokolicznikami czasowników opisujących te czynności,
papierową kostkę do gry z okolicznikami czasu
papierową kostkę do gry z zaimkami osobowymi
papierową kostkę do gry z symbolami trybów zdania
broszurę metodyczną w języku angielskim opisującą reguły gry i różne
scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące
możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć,
dodatkową kostkę do gry,
instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

4

31.

Gra językowa służąca do
nauki podstawowych
czasowników angielskich.

np. Verb Bingo.
Zestaw zawiera karty z umieszczonymi po jednej stronie obrazkami
ilustrującymi różne czynności, a po drugiej stronie
czasownikami/wyrażeniami opisującymi te czynności
-plansze z obrazkami i czasownikami/wyrażeniami,broszurę metodyczną
w języku angielskim opisującą reguły gry i różne scenariusze prowadzenia
rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące możliwych sposobów
wykorzystania gry w trakcie zajęć,
-dodatkową kostkę do gry,
-rozbudowaną instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

4

32.

Gra językowa służąca do
nauki nazw artykułów
spożywczych w języku
angielskim oraz wyrażeń
związanych z ich
kupowaniem i różnym
zastosowaniem.

np. My Shopping List. Zestaw zawiera: plansze z umieszczonymi po
jednej stronie przykładowymi listami zakupów oraz ilustracjami różnych
artykułów spożywczych po drugiej,
karty z ilustracjami produktów spożywczych i ich nazwami,
instrukcję w języku angielskim opisującą sposoby wykorzystania gry, a
ponadto prezentującą przepis na typowe angielskie kanapki oraz quiz
dotyczący ciekawostek związanych z tradycjami kulinarnymi Wielkiej
Brytanii, dodatkową kostkę do gry, rozbudowaną instrukcję w języku
polskim.
lub równoważny

4

33.

Gra językowa służąca do
nauki zaimków pytających
oraz rozwijającą umiejętność
zadawania pytań w języku
angielskim.

np. Questions and Answers. Zestaw zawiera: planszę do gry z panoramą
wesołego miasteczka, składaną kartonową kostkę do gry z zaimkami
pytającymi karty (każda karta przedstawia jeden wybrany element
rysunku z planszy) broszurę metodyczną w języku angielskim opisującą
reguły gry i różne scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą
sugestie dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie
zajęć, dodatkową kostkę do gry, rozbudowaną instrukcję w języku
polskim.
lub równoważny

4

34.

Książki do nauki języka
angielskiego dzieci poprzez
śpiewanie, różne

Publikacje zawierające teksty piosenek oraz nagranie ich wykonania na
płycie cd. Piosenki dla dzieci, okazjonalne, świąteczne, różne rodzaje. np.
Angielski dla dzieci Piosenki
lub równoważny

5

35.

Ilustrowany słownik języka
angielskiego dla dzieci

Ilustrowany słownik języka angielskiego dla dzieci z płytą Cd. Zawiera co
najmniej 800 słów zgrupowanych w 50 blokach tematycznych. Na płycie

10

zawiera zestaw piosenek i mini dialogów.

36.

Słownik podręczny
angielsko-polski i polskoangielskie

37.

Lektury uproszczone –
wersja dla uczniów szkoły
podstawowej, różne tytuły z
j. angielskiego

Słownik obejmuje co najmniej40 000 słów i wyrażeń, oraz 20 000
przykładów użycia wyrazów w zdaniach angielskich, tabele z
objaśnieniami reguł gramatycznych, szczególnie trudnych dla Polaków
kolorowe plansze tematyczne, najbardziej przydatne idiomy i czasowniki
nieregularne, listę „false friends” - wykaz wyrazów, które mają w obu
językach podobną formę, lecz różnią się znaczeniem, transkrypcję
fonetyczną każdego hasła

10

np. Macmillan Children`s Readers, poziomy 4-6.

18

Książka zawiera słowniczek obrazkowy lub listę słów i dodatkowe
ćwiczenia.
lub równoważny
np. Macmillan Factual Readers for Children. Książki pomagają w
interesujący i dostosowany do wieku uczniów szkoły podstawowej
sposób poznać otaczającą ich rzeczywistość.
Zawierają słowniczek z wyjaśnieniami najważniejszych słów.
lub równoważny

38.

Lektury uproszczone –
literatura faktu, różne tytuły
z j. angielskiego

39.

Kompendium gramatyczne –
poziom podstawowy z j.
angielskiego

English Grammar in Context Essential. Zbiór zasad gramatycznych z
ćwiczeniami interaktywnymi na płycie cd ułatwiającymi utrwalanie
materiału.
lub równoważny

1

40.

Kompendium gramatyczne –
poziom
średniozaawansowany z j.
angielskiego

English Grammar in Context Context Intermediate. Zbiór zasad
gramatycznych z ćwiczeniami interaktywnymi na płycie cd ułatwiającymi
utrwalanie materiału.
lub równoważny

1

41.

Multimedialna gra do nauki
języka angielskiego

np. Angielski. To jest proste! Program uczy słownictwa i zwrotów,
prawidłowej wymowy, rozumienia języka mówionego, zawiera: gry i
zagadki językowe, ćwiczenia gramatyczne, podręczny słowniczek.
lub równoważny

1

42.

Oprogramowanie do nauki
języka angielskiego –
uczniowie w wieku 10-13 lat.

43.

Oprogramowanie do nauki
alfabetu języka angielskiego

44.

Oprogramowanie do ćwiczeń
konwersacyjnych z j.
angielskiego

np. EuroPlus+ Angielski dla nastolatków.

18

1

Oprogramowanie w formie pełnego kursu językowego dla
początkujących - kształci wszystkie umiejętności językowe: mówienie,
pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu. Zawiera ćwiczenia gramatyczne i
fonetyczne, w tym ćwiczenia z systemem rozpoznawania i oceny
wymowy.
lub równoważny
np. Alfabet angielski. Oprogramowanie obejmuje 4 poziomy ćwiczeń
praktycznych wzbogaconych o dźwiękowe nagrania wymowy. Program
współpracuje z tablicami interaktywnymi.
lub równoważny
np. Języki obce – konwersacja. Oprogramowanie do wykorzystania na
tablicy interaktywnej, obejmuje różne działy tematyczne, np. ransport,
sport, ubrania
lub równoważny

Razem: (od poz. 1 do poz. 44)

1

1

Zestaw do Szkoły Podstawowej w Kamienniku– część 4 zamówienia
1.

zestaw podręcznik i ćwiczenia
do nauki języka angielskiego
w szkole podstawowej,
poziom IV (II etap ed.)

np. Footprints 4. Interdyscyplinarne treści pojawiające się w każdej części
kursu łączą nauczanie języka z wiedzą z innych przedmiotów. Zakres
leksykalny: zawody, święta, natura, historia, jedzenie, przeszłość i
przyszłość. Minimum 30 gier interaktywnych na dołączonej do książki
ucznia płycie CD-ROM pozwalających na skuteczne utrwalanie materiału
w angażujący dzieci sposób, w klasie lub w domu.
lub równoważny

12

2.

zestaw podręcznik i ćwiczenia
do nauki języka angielskiego
w szkole podstawowej,
poziom V (II etap ed.)

np. Footprints 5. Interdyscyplinarne treści pojawiające się w każdej części
kursu łączą nauczanie języka z wiedzą z innych przedmiotów. Zakres
leksykalny: szkoła, przyjaciele, wakacje, sport, ubrania, natura, muzyka,
festiwale. Minimum 30 gier interaktywnych na dołączonej do książki
ucznia płycie CD-ROM pozwalających na skuteczne utrwalanie materiału
w angażujący dzieci sposób, w klasie lub w domu.
lub równoważny

6

3.

Plansze edukacyjne –
gramatyka angielska, różne

Plansze jednostronne oprawione w listwy metalowe z zawieszką.
(wymiary min. 70x100cm) przedstawiają różne zagadnienia gramatyczne
i leksykalne (np. conditionalis, adjectives&adverbs)
lub równoważny

10

4.

Gra językowa służąca do
nauki stu najważniejszych
czasowników angielskich oraz
ich odmian przez osoby i
czasy.

np. The Great Verb Game. Zestaw zawiera karty z obrazkami różnych
czynności oraz bezokolicznikami czasowników opisujących te czynności,
papierową kostkę do gry z okolicznikami czasu, papierową kostkę do gry
z zaimkami osobowymi, papierową kostkę do gry z symbolami trybów
zdania, broszurę metodyczną w języku angielskim opisującą reguły gry i
różne scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie
dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć,
dodatkową kostkę do gry, instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

4

5.

Gra językowa służąca do
nauki podstawowych
czasowników angielskich.

np. Verb Bingo.
Zestaw zawiera karty z umieszczonymi po jednej stronie obrazkami
ilustrującymi różne czynności, a po drugiej stronie czasownikami
/wyrażeniami opisującymi te czynności, plansze z obrazkami i
czasownikami/wyrażeniami,broszurę metodyczną w języku angielskim
opisującą reguły gry i różne scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz
zawierającą sugestie dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry
w trakcie zajęć, -dodatkową kostkę do gry, instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

4

6.

Gra językowa służąca do
nauki nazw artykułów
spożywczych w języku
angielskim oraz wyrażeń
związanych z ich kupowaniem
i różnym zastosowaniem.

np. My Shopping List. Zestaw zawiera: plansze z umieszczonymi po jednej
stronie przykładowymi listami zakupów oraz ilustracjami różnych
artykułów spożywczych po drugiej, karty z ilustracjami produktów
spożywczych i ich nazwami, instrukcję w języku angielskim opisującą
sposoby wykorzystania gry, a ponadto prezentującą przepis na typowe
angielskie kanapki oraz quiz dotyczący ciekawostek związanych z
tradycjami kulinarnymi Wielkiej Brytanii, dodatkową kostkę do gry,
rozbudowaną instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

4

7.

Gra językowa służąca do
nauki zaimków pytających
oraz rozwijającą umiejętność
zadawania pytań w języku
angielskim.

np. Questions and Answers. Zestaw zawiera: planszę do gry z panoramą
wesołego miasteczka, składaną kartonową kostkę do gry z zaimkami
pytającymi, karty (każda karta przedstawia jeden wybrany element
rysunku z planszy) , broszurę metodyczną w języku angielskim opisującą
reguły gry i różne scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą
sugestie dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie

4

zajęć, dodatkową kostkę do gry, rozbudowaną instrukcję w języku
polskim.
lub równoważny
8.

Książki do nauki języka
angielskiego dzieci poprzez
śpiewanie, różne

Publikacje zawierające teksty piosenek oraz nagranie ich wykonania na
płycie cd. Piosenki dla dzieci, okazjonalne, świąteczne, różne rodzaje. np.
Angielski dla dzieci Piosenki
lub równoważny

5

9.

Ilustrowany słownik języka
angielskiego dla dzieci

Ilustrowany słownik języka angielskiego dla dzieci z płytą Cd. Zawiera co
najmniej 800 słów zgrupowanych w 50 blokach tematycznych. Na płycie
zawiera zestaw piosenek i mini dialogów.
lub równoważny

10

10.

Słownik podręczny angielskopolski i polsko-angielskie

Słownik obejmuje co najmniej40 000 słów i wyrażeń, oraz 20 000
przykładów użycia wyrazów w zdaniach angielskich, tabele z
objaśnieniami reguł gramatycznych, szczególnie trudnych dla Polaków
kolorowe planszame tematyczne, najbardziej przydatne idiomy i
czasowniki nieregularne, listę „false friends” - wykaz wyrazów, które
mają w obu językach podobną formę, lecz różnią się znaczeniem,
transkrypcję fonetyczną każdego hasła.
lub równoważny

10

11.

Lektury uproszczone – wersja
dla uczniów szkoły
podstawowej, różne tytuły z j.
angielskiego
Lektury uproszczone –
literatura faktu, różne tytuły z
j. angielskiego

np. Macmillan Children`s Readers, poziomy 4-6. Książki zawierają
słowniczek obrazkowy lub listę słów i dodatkowe ćwiczenia.
lub równoważny

18

np. Macmillan Factual Readers for Children. Książki pomagają w
interesujący i dostosowany do wieku uczniów szkoły podstawowej
sposób poznać otaczającą ich rzeczywistość.
Zawierają słowniczek z wyjaśnieniami najważniejszych słów.
lub równoważny

18

12.

13.

Kompendium gramatyczne –
poziom podstawowy z j.
angielskiego

English Grammar in Context Essential. Zbiór zasad gramatycznych z
ćwiczeniami interaktywnymi na płycie cd ułatwiającymi utrwalanie
materiału.
lub równoważny

1

14.

Kompendium gramatyczne –
poziom
średniozaawansowany z j.
angielskiego

English Grammar in Context Context Intermediate. Zbiór zasad
gramatycznych z ćwiczeniami interaktywnymi na płycie cd ułatwiającymi
utrwalanie materiału.
lub równoważny

1

15.

Multimedialna gra do nauki
języka angielskiego

np. Angielski. To jest proste! Program uczy słownictwa i zwrotów,
prawidłowej wymowy, rozumienia języka mówionego, zawiera: gry i
zagadki językowe, ćwiczenia gramatyczne, podręczny słowniczek.
lub równoważny

1

16.

Oprogramowanie do nauki
języka angielskiego –
uczniowie w wieku 10-13 lat.

17.

Oprogramowanie do nauki
alfabetu języka angielskiego

np. EuroPlus+ Angielski dla nastolatków.

1

Oprogramowanie w formie pełnego kursu językowego dla
początkujących - kształci wszystkie umiejętności językowe: mówienie,
pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu. Zawiera ćwiczenia gramatyczne i
fonetyczne, w tym ćwiczenia z systemem rozpoznawania i oceny
wymowy.
lub równoważny
np. Alfabet angielski. Oprogramowanie obejmuje 4 poziomy ćwiczeń
praktycznych wzbogaconych o dźwiękowe nagrania wymowy. Program

1

współpracuje z tablicami interaktywnymi.
lub równoważny

18.

Oprogramowanie do ćwiczeń
konwersacyjnych z j.
angielskiego

np. Języki obce – konwersacja. Oprogramowanie do wykorzystania na
tablicy interaktywnej, obejmuje różne działy tematyczne, np. ransport,
sport, ubrania
lub równoważny

1

Razem: (od poz. 1 do poz. 18)
Zestaw do Gimnazjum w Kamienniku – część 5 zamówienia
1.

zestaw podręcznik i ćwiczenia
do nauki języka angielskiego
w gimnazjum, poziom I (III
etap ed.)

np. Beyond A1+.
Podręcznik pozwala na rozwój wszystkich umiejętności językowych, jak
również strategii i kompetencji niezbędnych w procesie uczenia się.
Zakres leksykalny, m.in.
przedstawianie się, Liczby 1-100, kolory, kraje i narodowości, rodzina i
przyjaciele, codzienne czynności, części ciała, zwierzęta domowe,
przedmioty codziennego użytku, meble i części pokoju, sposoby
spędzania wolnego czasu, muzyka, sport praca, zawody, dom, meble i
wyposażenie domu, jedzenie i napoje, ubrania, pogoda, krajobraz, daty,
dni tygodnia, miesiące.
Zakres gramatyczny: m.in. Simple Present, Present Continuous, Past
Simple.
lub równoważny

6

2.

zestaw podręcznik i ćwiczenia
do nauki języka angielskiego
w gimnazjum, poziom II (III
etap ed.)

np. Beyond A2+.
Podręcznik pozwala na rozwój wszystkich umiejętności językowych, jak
również strategii i kompetencji niezbędnych w procesie uczenia się.
Zakres
leksykalny,
m.in.
przedstawianie
się
i innych osób, daty, dni tygodnia, narodowości przedmioty w klasie,
kolory, alfabet, miejsca w mieście, rodzina, przedmioty szkolne, ubrania i
akcesoria, sport i gry, czasowniki związane z grami, podróże, pogoda,
środki transportu, sklepy, pieniądze, rodzaje miar.
lub równoważny

6

3.

dwustronna plansza
edukacyjna –mapa Wielkiej
Brytanii +ciekawostki na
temat kraju
dwustronna plansza
edukacyjna –mapa USA
+ciekawostki na temat kraju

minimalny format min.100x150 cm/ 150 x 100cm, laminowana,
oprawiona w drewniane wałki z zawieszką.

1

minimalny format min.100x150 cm/ 150 x 100cm, laminowana,
oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

1

5.

dwustronna plansza
edukacyjna –mapa Kanady
+ciekawostki na temat kraju

minimalny format min.100x150 cm/ 150 x 100cm, laminowana,
oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

1

6.

dwustronna plansza
edukacyjna –mapa Australii
+ciekawostki na temat kraju

minimalny format min. 100x150 cm/ 150 x 100cm, laminowana,
oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

1

7.

dwustronna plansza
edukacyjna –plan Londynu
+ciekawostki na temat miasta

minimalny format min.100x150 cm/ 150 x 100cm, laminowana,
oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

1

8.

zestaw materiałów do
konwersacji z j. angielskiego

np. Macmillan Topics - dziesięć zeszytów w formie nowoczesnego
magazynu młodzieżowego ze starannie dobranymi tekstami do czytania.

1

4.

(10 zeszytów wraz z
poradnikiem dla nauczyciela)

9.

10.

lektury uproszczone, poziom
preintermediate i intermedia
te – dla gimnazjum z j.
angielskiego
Gra językowa do nauki stu
najważniejszych czasowników
angielskich oraz ich odmian
przez osoby i czasy.

Każda część obejmuje jeden z następujących zakresów tematycznych:
ludzie, miejsca, zwierzęta, sport, święta, środowisko naturalne,
komunikacja, rozrywka, zakupy i podróże. Pozycja obejmuje co najmniej
10 zeszytów i poradnik dla nauczyciela.
lub równoważny
np. z serii Penguin active reading, każda pozycja zawiera cd lub mp3
lub równoważny

np. The Great Verb Game gra językowa z polską instrukcją i
suplementem. Zestaw zawiera: karty z obrazkami różnych czynności oraz
bezokolicznikami czasowników opisujących te czynności, papierową
kostkę do gry z okolicznikami czasu, papierową kostkę do gry z zaimkami
osobowymi, papierową kostkę do gry z symbolami trybów zdania
broszurę metodyczną w języku angielskim opisującą reguły gry i różne
scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące
możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć, dodatkową
kostkę do gry, instrukcję w języku polskim.

10

4

lub równoważny

11.

Gra do nauki lub powtórki 66
podstawowych czasowników
angielskich oraz wyrażeń z ich
użyciem

np. gra językowa Verb Bingo, zestaw zawiera cd-rom, każdorazowe
kliknięcie na obrazek lub wyraz znajdujący się na planszy umożliwia
odsłuchanie nagranej wymowy danego czasownika, dzięki czemu gracze
mają możliwość poznania brzmienia i poprawnej artykulacji oraz
samodzielnego ćwiczenia wymowy poszczególnych słówek (na przykład
poprzez głośne ich powtarzanie).

4

lub równoważny

12.

13.

14.
15.

Książka dla osób ze
znajomością języka
angielskiego na
poziomie średniozaawansowanym , która w
zwięzły i przejrzysty
sposób przedstawia historię
Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej
Książka dla osób ze
znajomością języka
angielskiego na
poziomie średniozaawansowanym , która w
zwięzły i przejrzysty
sposób przedstawia historię
Wielkiej Brytanii
Słownik podręczny polskoangielski i angielsko-polski
Zestaw filmów
realioznawczych/
obszar anglojęzyczny

np. A Concise History of the United States

1

Książka zawiera również m.in. fragmenty dokumentów dotyczących
wybranych faktów historycznych, mapki, ilustracje oraz fotografie.
lub równoważny

np. A Concise History of Britain

1

Książka zawiera również m.in. fragmenty dokumentów dotyczących
wybranych faktów historycznych, mapki, ilustracje oraz fotografie.
lub równoważny
Słownik zawiera minimum: 46000 słów i wyrażeń, 63000 znaczeń oraz
22000 przykładów użycia wyrazów a zdaniach angielskich, kolorowe
tablice, wyjaśnienia gramatyki. Twarda oprawa.
np. Culture CLOSE-UP DVD,
z podwójną ścieżką dźwiękową: łatwiejszą i bardziej wymagającą. Filmom
towarzyszą arkusze dla ucznia oraz notatki dla nauczyciela na dwóch
poziomach.
lub równoważny

10

1

16.

Zestaw 4 zbiorów testów
gramatycznych z j.
angielskiego na różnych
poziomach zaawansowania

np. Test Your Vocabulary , seria zawierająca ćwiczenia wzbogacające
słownictwo. 4 poziomy: elementary, preintermediate, interediate,
upperintermediate zawierający minimum 60 testów w każdej części,
ilustracje, różnorodne zadania utrwalające, m.in. krzyżówki.

1

lub równoważny

17.

Leksykon współczesnej
gramatyki angielskiej

np. An A-Z of English Grammar & Usage. Alfabetycznie uporządkowany
leksykon współczesnej gramatyki angielskiej zawierający minimum 600
haseł ułożonych alfabetycznie, odsyłacze do zagadnień pokrewnych,
diagramy oraz dowcipne ilustracje pomagające w zrozumieniu trudnych
struktur, zagadnienia gramatyczne poparte autentycznymi przykładami,
wskazówki dotyczące między innymi stylu, intonacji, interpunkcji, pisania
e-maili oraz listów, omówienie różnic pomiędzy angielskim brytyjskim
a amerykańskim.

1

lub równoważny

18.

Podręcznik do ćwiczeń
gramatycznych – poziom I

np. Macmillan English Grammar in Context. W książce struktury
gramatyczne są wprowadzane i ćwiczone w kontekstach zaczerpniętych z
różnych dziedzin nauki, w tym: historii, geografii, literatury, fizyki czy
nauk społecznych, a reguły gramatyczne poparto przykładami użycia w
języku codziennym, co ułatwia zapamiętywanie i przyswajanie nowych
informacji.
lub równoważny

1

19.

Książka realioznawcza
uzupełniona ćwiczeniami –
Wielka Brytania

np. Graded Readers - England. Książka zawiera ćwiczenia na słownictwo
i gramatykę, ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu, słowniczek oraz
audio CD z nagraniami wszystkich tekstów.
lub równoważny

1

20.

Książka realioznawcza
uzupełniona ćwiczeniami –
Stany Zjednoczony

np. Graded Readers - United States of America. Książka zawiera
ćwiczenia na słownictwo i gramatykę, ćwiczenia sprawdzające
rozumienie tekstu, słowniczek oraz audio CD z nagraniami wszystkich
tekstów.
lub równoważny

1

21.

Książka realioznawcza
uzupełniona ćwiczeniami –
Wielka Brytania

np. Graded Readers - Australia. Książka zawiera ćwiczenia na
słownictwo i gramatykę, ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu,
słowniczek oraz audio CD z nagraniami wszystkich tekstów.
lub równoważny

1

Razem: (od poz. 1 do poz. 21)
Zestaw do Gimnazjum w Pakosławicach – część 6 zamówienia
1.

zestaw podręcznik i ćwiczenia
do nauki języka angielskiego
w gimnazjum, poziom II (III
etap ed.)

np. Beyond A1+.
Podręcznik pozwala na rozwój wszystkich umiejętności językowych, jak
również strategii i kompetencji niezbędnych w procesie uczenia się.
Zakres leksykalny, m.in. przedstawianie się, Liczby 1-100, kolory, kraje i
narodowości, rodzina i przyjaciele, codzienne czynności, części ciała,
zwierzęta domowe, przedmioty codziennego użytku, meble i części
pokoju, sposoby spędzania wolnego czasu, muzyka, sport praca.
lub równoważny

6

2.

zestaw podręcznik i ćwiczenia
do nauki języka angielskiego
w gimnazjum, poziom II (III
etap ed.)

np. Beyond A2+.
Podręcznik pozwala na rozwój wszystkich umiejętności językowych, jak
również strategii i kompetencji niezbędnych w procesie uczenia się.
Zakres leksykalny, m.in. przedstawianie się i innych osób, daty, dni

14

tygodnia, narodowości przedmioty w klasie, kolory, alfabet, miejsca w
mieście, rodzina, przedmioty szkolne, ubrania i akcesoria, sport i gry,
czasowniki związane z grami, podróże, pogoda, środki transportu, sklepy,
pieniądze, rodzaje miar.
lub równoważny

3.

zestaw podręcznik i ćwiczenia
do nauki języka niemieckiego
w gimnazjum, poziom I (III
etap ed.)

np. deutsch.com 1/1
Dzięki wykorzystaniu interesujących dla gimnazjalistów tematów i
autentycznych tekstów (np. wpisy na portalach internetowych, forach,
chatach, blogach) uczniowie poznają prawdziwe życie ich
niemieckojęzycznych rówieśników. Edycja polska zawiera polskie
komentarze gramatyczne, wskazówki dla ucznia, jak się uczyć i polecenia
w Zeszycie ćwiczeń oraz dodatkowo niemiecko-polską listę słówek.
lub równoważny

6

4.

zestaw podręcznik i ćwiczenia
do nauki języka niemieckiego
w gimnazjum, poziom II (III
etap ed.)

np. deutsch.com ½
Dzięki wykorzystaniu intersujących dla gimnazjalistów tematów i
autentycznych tekstów (np. wpisy na portalach internetowych, forach,
chatach, blogach) uczniowie poznają prawdziwe życie ich
niemieckojęzycznych rówieśników. Edycja polska zawiera polskie
komentarze gramatyczne, wskazówki dla ucznia, jak się uczyć i polecenia
w Zeszycie ćwiczeń oraz dodatkowo niemiecko-polską listę słówek.
lub równoważny

14

5.

Książka realioznawcza
dotycząca geografii, kultury i
historii Austrii, Szwajcarii,
Liechtensteinu i Luxemburga.

np. Ősterreich, die Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg in allen
Facetten. Uzupełnieniem tekstów kulturoznawczych są quizy i ćwiczenia
leksykalno-gramatyczne.

1

6.

Materiały uzupełniające do
nauki języka niemieckiego
w gimnazjum

lub równoważny
np. Das ist was. Publikacja zawiera płytę CD z nagraniami potrzebnymi do
ćwiczeń z rozumienia ze słuchu. Służy uzupełnieniu i poszerzenie
słownictwa, a także przedstawieniu jego zastosowań w różnych
sytuacjach komunikacyjnych.

7.

Repetytorium z języka
niemieckiego

lub równoważny
np. Gimnazjalne Abc. Egzamin z języka niemieckiego. Poziom
podstawowy i rozszerzony + CD
lub równoważny

8.

Repetytorium z języka
niemieckiego - czasy

9.

Repetytorium do egzaminu
gimnazjalnego z języka
niemieckiego

10.

Repetytorium leksykalnotematyczne z języka
niemieckiego

1

1

Pozycja zawiera - dokładne omówienie czasów w języku niemieckim,
zwięzłe podsumowania istotnych zagadnień,
wybór czasowników o wielorakim znaczeniu, wybór czasowników
mocnych i mieszanych urozmaicony zestaw ćwiczeń z kluczem
test sprawdzający wiedzę o czasach lub równoważny

1

Repetytorium zawiera wszystkie typy tekstów i ćwiczeń
charakterystycznych dla egzaminu gimnazjalnego i umożliwia
powtórzenie słownictwa i zagadnień gramatycznych z głównych
obszarów tematycznych zarówno na poziomie podstawowym jak i
rozszerzonym lub równoważny

1

Nowoczesne repetytorium leksykalno-tematyczne umożliwia naukę
ponad 3000 słów, wyrażeń i kolokacji na poziomie średnio
zaawansowanym (A2-B1 wg klasyfikacji Rady Europy), a także trening
wymowy.

1

Zestaw (książka + płyta CD audio) lub równoważny

11.

Intensywny multimedialny
kurs języka niemieckiego dla
początkujących

np. Meine ersten schritte in Deutsch. Intensywny kurs języka
niemieckiego dla początkujących. Co najmniej 6 płyt CD audio + płyta
mp3 + podręcznik
lub równoważny

1

12.

Intensywny multimedialny
kurs języka niemieckiego dla
poczatkujących,
średniozaawansowanych i
zaawansowanych

np. Mobilny niemiecki. Kein problem!+ Poziom podstawowy, średni i
zaawansowany A1-C1 . Zawartość zestawu:

1

13.

Fiszki do języka niemieckiego,
różne

np. Fiszki 1000. Z niemieckim w świat, i inne,
lub równoważny

5

14.

Glosariusz idiomów
niemieckich.

Zawiera min.5000 idiomów niemieckich, wybór barwnych wyrażeń i
zwrotów frazeologicznych powszechnie używanych we współczesnym
języku niemieckim.
lub równoważny

1

15.

Multimedialny słownik
polsko-niemiecki i niemiecko
–polski.

Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki dostępny w programie do
zainstalowania na dysku komputera oraz równoległego korzystania z
pendrive’a na dowolnych komputerach.

2

3 płyty CD-ROM z kursami multimedialnymi
3 podręczniki
3 kody umożliwiające korzystanie z kursów na dowolnej kombinacji 2 z 3
platform: PC, smartfonu i tabletu z systemem Android
3 zestawy nagrań w formacie MP3, wykonane przez profesjonalnych
lektorów niemieckich, umożliwiające słuchanie tekstów i powtarzanie
słownictwa – ponad 5 godzin nagrań
dialogi i teksty do czytania oraz słuchania
różnorodne ćwiczenia leksykalne i gramatyczne
objaśnienia gramatyczne, językowe i kulturowe
trener wymowy, umożliwiający nagranie własnej wypowiedzi i
porównanie jej z poprawną wymową pod kątem intonacji i akcentu
słowniczek obejmujące słownictwo całego kursu.
lub równoważny

Zawiera łącznie co najmniej 500 000 niemieckich i polskich znaczeń,
zwrotów, fraz, idiomów; specjalistyczne terminy oraz słownictwo o
różnym zabarwieniu stylistycznym i emocjonalnym; austriacyzmy,
helwetyzmy i warianty regionalne; przykłady użycia, nagrania wymowy
wyrazów hasłowych;

16.

Podręcznik do konwersacji z
języka niemieckiego

17.

Gramatyka niemiecka z
ćwiczeniami dla
początkujących

lub równoważny
np. Audio kurs. Niemiecki. Konwersacje . Książka +cd. Zestaw zawiera
nagrania profesjonalnych lektorów, ciekawe i praktyczne dialogi,
naukę prowadzenia swobodnych rozmów w języku niemieckim,
słówka i praktyczne zwroty na każdą okazję, zapis nagrań wraz z
tłumaczeniami, ćwiczenia utrwalające z kluczem odpowiedzi.
lub równoważny

1

1
Zbiór zasad gramatycznych z praktycznymi ćwiczeniami, odpowiedni dla
uczniów gimnazjum.
lub równoważny

18.

Gramatyka niemiecka z
ćwiczeniami dla
średniozaawansowych.

Zbiór zasad gramatycznych z praktycznymi ćwiczeniami, odpowiedni dla
uczniów gimnazjum.
lub równoważny

1

19.

Samouczek do nauki języka
niemieckiego zawierający
teksty zaczerpnięte z życia
codziennego.

np. Codziennik niemiecki. Książka zawierająca codzienne porcje
informacji, zwrotów oraz idiomów do systematycznej nauki języka,
podane w formie lekkiej i zabawowej.
lub równoważny

1

20.

Gra językowa z o tematyce
podróżniczej, w której gracze
ćwiczą budowanie zdań w
języku niemieckim z użyciem
wylosowanych czasowników,
trybów zdań i wyrażeń
czasowych.

np. Bau den Satz. Zestaw zawiera:-planszę do gry, karty,- kostki do gry:-z
numerami oznaczającymi liczbę pól, o które ma przeskoczyć pionek, z
zaimkami osobowymi, z trybami zdania,instrukcję w języku niemieckim,
dodatkową kostkę do gry,- instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

1

21.

Gra językowa służąca do
nauki słownictwa
niemieckiego.

np. Bilder Bingo
Zestaw zawiera co najmniej: karty z umieszczonymi po jednej stronie
obrazkami, a po drugiej stronie wyrazami, plansze (każda plansza
zawiera po jednej stronie pola z obrazkami, a po drugiej pola z
wyrazami)-broszurę metodyczną w języku niemieckim opisującą reguły
gry i różne scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie
dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć,
dodatkową kostkę do gry, rozbudowaną instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

1

22.

Gra językowa do nauki
słownictwa niemieckiego

np. Bis Deutsch. Zestaw zawiera: - karty z obrazkami oraz z wyrazami),
-broszurę metodyczną w języku niemieckim opisującą reguły gry i różne
scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące
możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć,
-dodatkową kostkę do gry,-rozbudowaną instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

1

23.

Gra językowa do nauki stu
najważniejszych czasowników
niemieckich oraz ich odmian
przez osoby i czasy.

np.
Das
große
Spiel
mit
Verben.
Zestaw
zawiera:
-karty z obrazkami różnych czynności oraz bezokolicznikami czasowników
opisujących te czynności, papierową kostkę do gry z okolicznikami
czasupapierową kostkę do gry z zaimkami osobowymi -papierową kostkę
do
gry
z
symbolami
trybów
zdania
-broszurę metodyczną w języku niemieckim opisującą reguły gry i różne
scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące
możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć,
-dodatkową kostkę do gry,-rozbudowaną instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

1

24.

Gra językowa umożliwiającą
opanowanie 40
najważniejszych nazw
zawodów w języku
niemieckim.

np.
Das
Spiel
der
Berufe.
Zestaw
zawiera:
-karty (w tym karty z nazwami zawodów, z opisami zawodów, oraz z
ilustracjami zawodów)-broszurę metodyczną w języku niemieckim
opisującą reguły gry i różne scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz
zawierającą sugestie dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry
w trakcie zajęć,-dodatkową kostkę do gry,-rozbudowaną instrukcję w
języku polskim.
lub równoważny

1

25.

Gra językowa służąca do
nauki liczebników
niemieckich od 1 do 100.

np. Das Zahlenspiel. Zestaw zawiera:- karty (każda z kart zawiera po
jednej stronie liczebnik zapisany cyfrą, a po drugiej stronie słownie),
plansze (każda plansza zawiera po jednej stronie pola z liczebnikami

1

zapisanymi cyfrą, a po drugiej pola z liczebnikami zapisanymi słownie) broszurę metodyczną w języku niemieckim opisującą reguły gry i różne
scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące
możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć,
-dodatkową kostkę do gry,-rozbudowaną instrukcję w języku polskim.
lub równoważny
26.

Gra językowa ukierunkowana
na naukę podstawowego
słownictwa języka
niemieckiego związanego z
domem, oraz tworzenie
prostych zdań.

np. EliKit- Das Haus
Zestaw zawiera: karty formatu co najmniej 20x20 cm, 24 plansze,
plakietki, pisak, gąbkę do ścierania, twardą kartonowa teczka
lub równoważny

1

27.

Gra językowa ukierunkowana
na naukę podstawowego
słownictwa języka
niemieckiego związanego z
jedzeniem, oraz tworzenie
prostych zdań.

np. EliKit – Essen. Zestaw zawiera: karty formatu co najmniej 20x20 cm,
plansze, plakietki, pisak, gąbka do ścierania, twarda kartonowa teczka
lub równoważny

1

28.

Gra językowa ukierunkowana
na naukę podstawowego
słownictwa języka
niemieckiego związanego z
ubraniami, oraz tworzenie
prostych zdań.

np. EliKit –Kleidung.
Zestaw zawiera: karty formatu co najmniej 20x20 cm, 24 plansze,
plakietki, pisak, gąbkę do ścierania, twardą kartonowa teczka
lub równoważny

1

29.

Gra służącą do nauki
niemieckich nazw części
garderoby, przedmiotów,
rzeczy osobistych i
akcesoriów zabieranych w
podróż i stanowiących
typową zawartość walizki,
plecaka lub torby podróżnej.

np.
Wir
packen
unseren
Koffer
–
Zestaw
zawiera:
plansze z umieszczonymi po jednej stronie przykładowymi listami rzeczy
do spakowania oraz ilustracjami różnych ubrań, przedmiotów i
akcesoriów, karty z ilustracjami ubrań, przedmiotów i akcesoriów oraz
ich nazwami,instrukcję w języku niemieckim, dodatkową kostkę do gry,
rozbudowaną instrukcję w języku polskim.
lub równoważny

1

30.

Oprogramowanie do tablicy
interaktywnej z języka
niemieckiego

np. Didakta – język niemiecki
Multilcencja szkolna, aplikacja umożliwia drukowanie kart pracy.
Program służący do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do
doskonalenia w zakresie gramatyki języka niemieckiego (Rzeczowniki i
zaimki – rozpoznawanie rodzaju, odmiana rzeczownika, odmiana z
rodzajnikiem określonym i nieokreślonymCzasowniki – czas teraźniejszy
czasowników prostych, posiłkowych oraz modalnych, tryb rozkazujący,
czasowniki rozdzielnie złożonePrzyimki i ich konstrukcja – przyimki do
określania czasu, przyimki wyrażające ruch lub stan spoczynku, inne
przyimki, Liczebniki i czas – formalne i nieformalne odczytywanie czasu,
wypełnianie liczebników ze słuchuSzyk zdania – szyk wyrazów w zdaniu,
wybór
dobrej
odpowiedzi,
dyktando
zdań
pojedynczych
Słownictwo – przeczenie kein x nicht, antonimy przymiotników, grupy
słów, tłumaczenie słów).
lub równoważny

1

31.

Plansze dydaktyczne różne/język niemiecki

Plansze o wymiarach min.70 x 100cm, kartonowe, przedstawiające
zagadnienia gramatyczne i zbiory tematyczne (np. warzywa i owoce)

6

32.

Plansza dydaktyczna czas/język niemiecki

Plansza edukacyjna dwustronna – czas, format min.100x150 cm,
laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

1

33.

Plansza edukacyjna
dwustronna – ciekawostki o
Austrii
Plansza edukacyjna
dwustronna - ciekawostki o
Niemczech
Lektury uproszczone – ksiązki
krajoznawcze, różne, /język
niemiecki

Plansza edukacyjna dwustronna – ciekawostki o Austrii, format 100x150
cm, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

1

Plansza edukacyjna dwustronna – ciekawostki o Niemczech, format
100x150 cm, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką

1

np. Die Lerche aus Leipzig. Publikacje w języku niemieckim dostosowane
stopniem trudności do możliwości uczniów początkujacych i
średniozaawansowanych
lub równoważny

8

Lektury uproszczone –
klasyka, różne, /język
niemiecki

np. Kaspar Hauser Publikacje w języku niemieckim dostosowane
stopniem trudności do możliwości uczniów początkujacych i
średniozaawansowanych
lub równoważny

8

34.

35.

36.

Razem: (od poz. 1 do poz. 36)

1. Do podręczników do nauki języka angielskiego i niemieckiego Dostawca dostarczy na własny koszt (w terminie
dostawy) komplety dla nauczyciela – do każdej szkoły na każdy zamawiany poziom jeden zestaw składający się z
podręcznika i ćwiczeń (ucznia), poradnika dla nauczyciela i nagrań audio ( o ile wszystkie dostępne nagrania nie są
dołączone do książek uczniowskich). W przypadku braku poradnika dla nauczyciela do danego tytułu należy zapewnić
nauczycielowi inną pozycję wspomagającą jego pracę dydaktyczną.
2. W ramach jednej części zamówienia dany tytuł, pozycja, rodzaj pomocy może wystąpić tylko raz (np. w cz.
6 pozycje 6 - 10 nie mogą być tożsame)
3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia
(parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż
podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów
równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia

