Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę pomocy dydaktycznych

„Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice” RPOP.09.01.01-16-051/15”
Pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć kształtujących kompetencje kluczowe
z matematyki w szkole podstawowej
Opis pomocy
/zakres merytoryczny,
Łączna cena
edukacyjny i
Cena
brutto (Ilość sztuk
Ilość sztuk
jednostkowa
/ zestawów/
przeznaczenie
Nazwa
/
za
kompletów x
Lp.
zestawów/
1 sztukę/
Cena
przedmiotu zamówienia
odpowiadające
kompletów
zestaw/
jednostkowa za
komplet
1sztukę/zestaw
potrzebom
/komplet
zamawiającego wymagania minimalne/
1.

2.

3.

5.

Linijka szkolna 15 cm plastikowa

Miara metalowa 3 m

Przyrządy do nauki o zbiorach i
okręgach

Klepsydra duża

LINIJKA
Linijka szkolna min. 15 cm
plastikowa
MIARA METALOWA
Miara zwijana 3 m,
- Chromowana i odporna na
wstrząsy obudowa z tworzywa
- Taśma pokryta folią ochronną,
która 10 -ciokrotnie przedłuża
trwałość podziałki
- minimum 2 nity mocujące zaczep
mierniczy
- Zaczep mierniczy na taśmie
umożliwia dokładny pomiar
wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: minimum 16
mm
- Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie
taśmy
- Posiada zaczep do paska
lub równoważny
PRZYRZĄDY DO NAUKI O
ZBIORACH I OKRĘGACH
Zestaw 15 plastikowych,
składanych okręgów służących jako
zbiory elementów. Średnica
okręgów: min. 25 cm, 3 kolory – po
5 sztuk z każdego.
lub równoważny
KLEPSYDRA DUŻA
Wysokość min. 16 cm - średnica
podstawy min. 7 cm
Odmierzany czas – 1 min.
Kolorowy piasek
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6.

7.

8.

Klocki przestrzenne

Ułamki – odcinki tablicowe
magnetyczne

Ułamki magnetyczne z
sortownikiem koła

KLOCKI PRZESTRZENNE
Kolorowe, plastikowe kulki łączone
poprzez patyczki.
Każda z kulek ma min. 30 otworów,
mnóstwo możliwości łączenia pod
różnymi kątami, a tym samym
nieograniczone możliwości
budowlane.
W zestawie patyczki o czterech
różnych długościach min: 4 cm, 6
cm, 9 cm i 14 cm. W zestawie min.:
- 32 kulki (średnica min.3 cm) w 4
kolorach,
- min. 34 patyczki.
lub równoważny
UŁAMKI – ODCINKI TABLICOWE
MAGNETYCZNE
Ułamkowe listwy wykonane z folii
magnetycznej w 9 różnych
kolorach.
Każda część ułamkowa wyrażona
jest innym kolorem i oznaczona
nadrukiem ułamka zwykłego: 1,
1/2, 1/3, 1/4,1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i
1/12. Dla każdego ułamka w
komplecie znajduje sie tyle części,
aby można złożyć z niego całość.
Zawartość: min. 51 elementów z
folii magnetycznej – min. 9 kolorów
Wszystkie elementy
uporządkowane na tablicy dają
wymiar minimalny 100 x 81 cm
lub równoważny
UŁAMKI MAGNETYCZNE Z
SORTOWNIKIEM KOŁA
Wykonane z elastycznego
tworzywa sztucznego pokrytego od
spodu na całej powierzchni
specjalną powłoką magnetyczną.
W zestawie sortownik
umożliwiający natychmiastowy
dostęp do każdego ułamka co
pozwala na swobodne operowanie
całą ich paletą „z ręki” podczas
zajęć przy tablicy.
SORTOWNIK
Minimalne wymagania:
Gabaryty> 44 cm x 22 cm grubość
2,5 cm
UŁAMKI
Tworzywo plastyczne –
przypominające grubą gładką
wykładzinę. Wszystkie wykonane
na bazie koła o średnicy 20 cm
grubość ok. 2 mm
Idealnie do siebie pasują, różniąc
się jedynie kolorami. Dodatkowo
każdy z ułamków jest opisany.
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W zestawie znajduje się
przynajmniej jedno koło i 50
ułamków: ½ 2 szt. 1/3 3 szt. ¼ 4 szt.
1/5 5 szt. 1/6 6 szt. 1/8 8 szt. 1/10
10 szt. 1/12 12 szt.

9.

10.

11.

12.

Tablica ceramiczna,
suchościeralna – biała
magnetyczna – tryptyk.

Nakładka tablicowa
magnetyczna zmywalna - kratka

Tablica na przybory

Duże liczydło szkolne

Powierzchnia ułamków jest gładka
zmywalna. Waga całości ok. 1,2 kg.
lub równoważny
TABLICA SZKOLNA CERAMICZNA –
tryptyk – biała – magnetyczna
Tablice typu Tryptyk o wymiarach
100x170/340cm
- powierzchnia magnetyczna
suchościeralna
- powierzchnia lakierowana
( gwarancja 10 lat )
- rama z profilu aluminiowego w
kolorze srebrnym
- zaokrąglone narożniki z szarego
tworzywa zwiększające
bezpieczeństwo
- tablica magnetyczna pozwala,
poza pisaniem po powierzchni
markerami suchościeralnymi, na
mocowanie plansz, informacji przy
pomocy magnesów
- w komplecie 2 uniwersalne
uchwyty do zawieszenia bloku na
skrzydle tablicy
- dodatkowo produkt posiada
wygodna półkę, która zmieści
wszelkiego rodzaju przybory
niezbędne podczas prezentacji
- tył tablicy wzmocniony blachą
ocynkową, wzmocnione zawiasy
- w zestawie: elementy mocujące
lub równoważny
NAKŁADKA TABLICOWA
MAGNETYCZNA ZMYWALNA KRATKA
Wymiary nakładki min: 80 cm x 96
cm. Na odwrocie zaopatrzona jest
w dwie taśmy magnetyczne o
szerokości ok. 4 cm.
TABLICA NA PRZYBORY
Tablica do przymiarów tablicowych.
W komplecie 4 kołki do zawieszenia
na ścianie.
DUŻE LICZYDŁO SZKOLNE
Duże liczydło szkolne, stojące,
drewniane, kulki lekkie plastikowe,
druty malowane proszkowo.
Kolor kulek: zielony lub czerwony
lub niebieski
Średnica kulek: min. 6cm
Wymiary minimalne:
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– szerokość – 84cm
– wysokość – 120cm

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przybory tablicowe - zestaw

Sześciany drewniane kolorowe

Zegar demonstracyjny
magnetyczny

Koło do mierzenia odległości

Zestaw 60 kolorowych plansz
matematycznych w formacie A3
+ program komputerowy na CD

Programy multimedialne do
matematyki – zakres szkoła
podstawowa.

PRZYBORY TABLICOWE
Magnetyczne przybory tablicowe.
zestaw - linijka długość min. 1 m, 2
ekierki różnokątne, kątomierz +
cyrkiel magnetyczny
SZEŚCIANY DREWNIANE
KOLOROWE
Kolorowe duże klocki wykonane z
estetycznego drewna. W zestawie
min. 100 sztuk; bok długości
min. 1,9 cm. Wykonane z drewna w
6 kolorach
lub równoważny
ZEGAR DEMONSTRACYJNY
MAGNETYCZNY
Duży zegar z tworzywa sztucznego
o średnicy minimum 41 cm.
Cztery mocne wbudowane
magnesy pozwalają przymocować
zegar do tablicy.
lub równoważny
KOŁO DO MIERZENIA ODLEGŁOŚCI
Za pomocą tego koła wykonanego z
solidnego plastyku, uczniowie
mogą mierzyć długie odległości.
Antypoślizgowe opony zapewniają
dokładny odczyt. Dzieci widzą i
słyszą pomiar za pomocą zapadki,
która "kliknie" po przekroczeniu
każdego metra.
lub równoważny
ZESTAW PLANSZ
MATEMATYCZNYCH
60 kolorowych, obustronnie
zafoliowanych, sztywnych plansz
poglądowych w formacie A-3 oraz
program komputerowy na płycie
CD (zawiera 60 kolorowych plansz i
60 ilustrowanych kart pracy, łącznie
200 – 300 ćwiczeń w zależności od
przedmiotu)
lub równoważny
np. „EduROM Matematyka” szkoła
podstawowa –
Zawiera minimum:.
* ponad 900 zagadnień,
* 100 filmów i animacji
* 387 nagrań
* 4300 zdjęć i innych ilustracji
* 1600 ćwiczeń
* 18 testów sprawdzających
* prawie 4000 multimedialnych
stron
oraz programy narzędziowe,
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19.

20.

21.

Multimedialny program
komputerowy do nauki
mnożenia

Zestaw 10 plansz
matematycznych

Zestaw tablic z arytmetyki i
algebry

przeznaczone do nauki
matematyki:
- Kalkulator
- Kalkulator pisemny- Definicje
- Wzory
- Figury płaskie
- Figury przestrzenne
- Biogramy
lub równoważny
np. program „Matematyka tabliczka mnożenia” - program
pozwala tworzyć wizualne
przykłady interaktywnych lekcji
matematyki w szkole podstawowej.
3 stopnie trudności
lub równoważny
np. Matematyka 10 plansz o wym.
minimalnych 100 x 70 cm.
W zestawie przynajmniej poniższe
pozycje:
1. Rodzaje kątów płaskich
2. Trójkąty
3. Czworokąty
4. Okrąg, koło
5. Pola i obwody figur płaskich
6. Pola i obwody figur
przestrzennych
7. Graniastosłupy
8. Ostrosłupy
9. Wielościany foremne
10. Bryły obrotowe
lub równoważny
np. Zestaw tablic z arytmetyki i
algebry
składający się z:
1 — Działania arytmetyczne
2a, 2b — Prawa działań
3 — Rzymski system zapisu liczb
4 — Zbiory liczbowe
5a, 5b, 5c, 5d, — Porównywanie
ułamków zwykłych
5e, - Działania na ulamkach
zwykłych
6a — Ułamki dziesiętne
6b — Mnożenie i dzielenie
ułamków dziesiętnych przez 10,
100, 1000...
6c — Działania pisemne na
ułamkach dziesiętnych
7a — Liczby całkowite
7b — Działania na liczbach
całkowitych
8 — Potęgi,
9 — Pierwiastki
10 — Procęty
11 — Jednostki masy
12 — Kalendarz i czas
13 — Droga, prędkość czas
— Zestaw do tworzenia liczb w
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22.

23.

Plansza - układ współrzędnych/
diagram kołowy

Bryły kule i półkule - zestaw

dziesiątkowym systemie
pozycyjnym
— Zestaw do tworzenia ułamków
dziesiętnych
— Zestaw do tworzenia liczb w
systemie rzymskim
lub równoważny
PLANSZA - UKŁAD
WSPÓŁRZĘDNYCH/ DIAGRAM
KOŁOWY
W skład zestawu wchodzą
minimum:
-diagram kołowy
-diagram do rysowania trójkątów
-diagram kwadratowy
Minimalny format: 140 x 100 cm
Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią
strukturalną o podwyższonej
wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z
zawieszeniem sznurkowym
lub równoważny
np. „Zestaw 6 brył
geometrycznych. 4 bryły
wykonane z przeźroczystego
tworzywa sztucznego
z zaznaczonymi płaszczyznami,
przekrojami, promieniami i
cięciwą”
2 bryły wykonane z
nieprzeźroczystego tworzywa przeznaczone do pisania
flamastrami suchościeralnymi,
4 bryły wykonane z
przeźroczystego tworzywa
sztucznego
z zaznaczonymi płaszczyznami,
przekrojami, promieniami i cięciwą.
wysokość brył: 12cm i 6cm
waga zestawu: 0,90 kg
w skład kul i półkul wchodzą:
> kula z zaznaczoną średnicą,
promieniem i cięciwą
> półkula z zaznaczonymi
promieniami
> kula z zaznaczonym przekrojem i
płaszczyznami
> półkula z zaznaczonymi
płaszczyznami
> kula do pisania flamastrami
suchościeralnymi
> półkula do pisania flamastrami
sucho ścieralnymi
lub równoważny
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24.

25.

26.

27.

Krzyż geometryczny –
demonstracyjny

Banknoty magnetyczne

Kalkulator szkolny zasilany
baterią oraz baterią słoneczną

Program edukacyjny,
multimedialny do zadań z
podstaw arytmetyki

KRZYŻ GEOMETRYCZNY –
DEMONSTRACYJNY
Pomoce dydaktyczna pozwalająca
uczniom budować wielokąty.
Zawartość: 2 drewniane listwy
połączone metalową śrubą o
długości min. 100 cm - wbudowane
magnesy umożliwiają mocowanie
do tablicy - 4 pasujące trwale gumy
lub równoważny
BANKNOTY MAGNETYCZNE
Magnetyczne monety i banknoty
demonstracyjne. Zezwolenie NBP.
W zestawie znaki matematyczne: +,
-, x, :, =. 81 elem. śr. monet od 6,4
mm do 9,6 cm, wym. banknotów:
od 20 x 10 do 24 x 12 cm.
lub równoważny
Kalkulator szkolny zasilany baterią
oraz bateria słoneczną
Kalkulator posiada funkcję
automatycznego wyłączania,
przycisk procenty, przycisk z
podwójnym zerem i trzy przyciski
pamięci.
Parametry
Minimalna liczba wyświetlanych
cyfr: 10
Liczba wyświetlanych wierszy: 1
lub równoważny
np. „Didakta Matematyka 1 Podstawy arytmetyki”
Program zawiera przykłady i
zadania pozwalające na ćwiczenie i
sprawdzenie wiadomości w
zakresach: liczby całkowite, liczby
ujemne, liczby dziesiętne i ułamki.
Jest przeznaczony dla dzieci z klas
1-6 na poziomie szkoły
podstawowej..
Ćwiczenia interaktywne ułatwiają
doskonalenie takich umiejętności,
jak: dodawanie, odejmowanie,
mnożenie i dzielenie oraz ćwiczenie
orientacji na osi liczbowej i
porównywanie jednostek.
Działy tematyczne:
- Dodawanie i odejmowanie dodawanie dwóch liczb,
odejmowanie dwóch liczb,
dodawanie i odejmowanie trzech
liczb
- Mnożenie i dzielenie - mnożenie
dwóch liczb, dzielenie dwóch liczb,
zadania z nawiasami
- Porównywanie liczb większa/mniejsza,
większa/mniejsza o ile?, oś
liczbowa
- Zadania wykonywane kolejno ?
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29.

Ćwiczenia z ułamków

Ćwiczenia z mnożenia do 100

piramida, pociąg
- Tabele - kwadrat 3x3, tabela
- Jednostki ? porównywanie
jednostek, gra memory
Program może być dostępny
online, nie trzeba go instalować,
ponieważ działa w dowolnej
przeglądarce, można go także
stosować na wszelkiego typu
tablicach interaktywnych.
Aplikacja umożliwia drukowanie
ćwiczeń oraz testów, dlatego
zadania można rozwiązywać poza
komputerem.
Ustawienia pozwalają na wybór
liczby przykładów do rozwiązania w
zakresie od 10 do 50.
lub równoważny
np. „Domino ułamkowe
arytmetyczne – dodawanie”
Domino wyróżnia się starannym
konceptem metodycznym, estetyką
i trwałością. Wszystkie elementy
domina wykonane są z tworzywa,
każda układanka zapakowana jest
w oddzielne pudełeczko i
umieszczona w drewnianym
pudełku. Każda układanka
wykonana jest w innej kolorystyce,
co ułatwia sortowanie i
porządkowanie. Uczniowie mogą
sami skontrolować poprawność
ułożenia, gdyż ostatni tafelek w
każdej układance powinien
pasować do pierwszego.
Zawartość: 150 tafelków
Całość w drewnianym pudełku.
lub równoważny
np. „Domino mnożenie do 100”
Zestaw 4 domin pozwala ćwiczyć
pamięciowe działania na mnożenie
w zakresie 100. Pomoc zawiera 96
tabliczek. Żółte tabliczki to
mnożenie przez 2 i 3. Czerwone
tabliczki to mnożenie przez 4 i
Zielone tabliczki to mnożenie przez
6 i 7. Niebieski tabliczki to
mnożenie przez 8 i 9.
Zawartość: 96 tafelków.
Całość w pudełku.
lub równoważny

1

1

Razem: (od poz. 1 do poz. 29)
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Pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć kształtujących kompetencje kluczowe
z matematyki w gimnazjum (zestaw dla 1 szkoły)
Opis pomocy
/zakres merytoryczny, edukacyjny i
Nazwa
Ilość sztuk /
Lp.
przedmiotu
zestawów/
przeznaczenie odpowiadające potrzebom
kompletów
zamówienia
zamawiającego wymagania minimalne/
1.

2.

3.

4.

Tablica ceramiczna,
suchościeralna – biała
magnetyczna – tryptyk.

Kalkulator naukowy

Konstrukcje Przestrzenne

Stojak do przechowywania
plansz

TABLICA SZKOLNA CERAMICZNA – tryptyk – biała – magnetyczna
Tablice typu Tryptyk o wymiarach 100 x 170/ 340cm
- powierzchnia magnetyczna suchościeralna
- powierzchnia lakierowana
( gwarancja 10 lat )
- rama z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym
- zaokrąglone narożniki z szarego tworzywa zwiększające
bezpieczeństwo
- tablica magnetyczna pozwala, poza pisaniem po powierzchni
markerami suchościeralnymi, na mocowanie plansz, informacji
przy pomocy magnesów
- w komplecie 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku na
skrzydle tablicy
- dodatkowo produkt posiada wygodna półkę, która zmieści
wszelkiego rodzaju przybory niezbędne podczas prezentacji
- tył tablicy wzmocniony blachą ocynkową, wzmocnione zawiasy
- w zestawie: elementy mocujące
lub równoważny
KALKULATOR NAUKOWY
Spełniający minimalne wymagania:
Wyświetlacz 15 i 10+2 znaków w linii, dwuwierszowy, 31 x 96 pkt
LCD, 252 Funkcje, ułamki zwykłe (naturalnie zapisywane), wynik z
pierwiastkiem, pierwiastek kwadratowy, sześcienny oraz
dowolnego stopnia (naturalnie zapisywane), kwadrat liczby,
sześcian i potęga o dowolnym wykładniku (naturalnie zapisywane),
logarytm dziesiętny i naturalny, funkcje trygonometryczne i
cyklometryczne, funkcje hiperboliczne i area, jednostki kąta: DEG,
RAD, GRA, zamiana >DEG>RAD>GRA>, notacja inżynierska i
wykładnicza, kombinacje i wariacje
Zasilanie bateryjne.
Wymiary min.: 135 x 80 x 160 mm
lub równoważny
np. „KONSTRUKCJE PRZESTRZENNE”
Konstrukcje Przestrzenne – minimum 54 szt.
Zestaw elementów do budowy przestrzennych brył
geometrycznych. Zestaw zawiera przewodnik dydaktyczny i
przykłady konstrukcji.
lub równoważny
STOJAK DO PRZECHOWYWANIA PLANSZ
Stojak - wieszak - jezdny
Dane techniczne produktu:
Kółka z zawieszkami: 15 szt.
Na jednej zawieszce można zawiesić maksymalnie do 3 plansz.
Wysokość min. 99 cm, max. 169 cm.
Długość dolna min. 87 cm, długość górna min. 89 cm - max. 143
cm
lub równoważny
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Plansza - układ
współrzędnych/ diagram
kołowy

PLANSZA - UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH/ DIAGRAM KOŁOWY
Wymiary: 140 x 100 cm
Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej
wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym
lub równoważny

Nakładka tablicowa
magnetyczna zmywalna kratka

NAKŁADKA TABLICOWA MAGNETYCZNA ZMYWALNA - KRATKA
Minimalny rozmiar gabarytowy nakładki: 79 cm x 95 cm. Na
odwrocie zaopatrzona jest w dwie taśmy magnetyczne o
szerokości minimum 4 cm.

Tablica na przybory

TABLICA NA PRZYBORY
Tablica do przymiarów tablicowych.
W komplecie 4 kołki do zawieszenia na ścianie.

Tablica obrotowa

Przybory tablicowe

Plansza matematyczna –
Zbiory - pojęcia i definicje

Programy multimedialne –
matematyka - gimnazjum

TABLICA OBROTOWA
Tablica obrotowa biała, na stelażu jezdnym - magnetyczna
wymiar min. 118 cm/98 cm.
Na wierzchu powłoka akrylowo-poliestrowa.
Trwała i odporna na zarysowania. Wykonana na ocynkowanej
blasze, magnetyczna.
Nadaje się do markerów do tablic białych.
PRZYBORY TABLICOWE
Magnetyczne przybory tablicowe. zestaw - linijka długość min. 1
m, 2 ekierki różnokątne, kątomierz + cyrkiel magnetyczny

PLANSZA MATEMATYCZNA – ZBIORY - POJĘCIA I DEFINICJE
Wymiary minimalne:
70 cm x 100 cm
Wykonanie:
Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana, wyposażona w
listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PROGRAMY MULTIMEDIALNE
np. „EduROM Gimnazjum- Matematyka dla klasy 1 2 3”.
Program zawiera minimum:
- ponad 1000 zagadnień
- kilkadziesiąt filmów i animacji
- 214 nagrań
- 1002 interaktywne ćwiczenia
- 24 testy sprawdzające
- ponad 2000 multimedialnych stron
oraz programy narzędziowe, przeznaczone do nauki matematyki:
- Kalkulator
- Kalkulator pisemny- Definicje
- Twierdza
- Biogramy
Dodatkowe opce programu:
Zapamiętaj – wykaz najważniejszych wiadomości, które należy
zapamiętać z danej lekcji;
Notatki – elektroniczny zeszyt, umożliwiający sporządzanie
własnych notatek;
Szukaj – narzędzie ułatwiające wyszukiwanie informacji według
kategorii i słów kluczowych;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Plansza matematyczna –
bryły obrotowe

Plansza matematyczna –
Czworokąty

Plansza matematyczna –
Działania na liczbach i
wyrażeniach

Plansza matematyczna –
Funkcja i jej własności

Plansza matematyczna –
Funkcja kwadratowa

Plansza matematyczna –
Funkcja liniowa

Plansza matematyczna –
Funkcja wykładnicza i
logarytmiczna

Plansza matematyczna –
Funkcje trygonometryczne

Plansza matematyczna –
Graniastosłupy

Plansza matematyczna –
Okrąg i koło

Zakładki – narzędzie umożliwiające zachowanie w pamięci
komputera najważniejszych lub najciekawszych stron w
programie.
Licencja 1-stanowiskowa
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – BRYŁY OBROTOWE
Wymiary minimalne: 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – CZWOROKĄTY
Wymiary minimalne: 70 cm x 100 cm Wykonanie:
Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana, wyposażona w
listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – DZIAŁANIA NA LICZBACH I
WYRAŻENIACH
Wymiary minimalne: 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – FUNKCJA I JEJ WŁASNOŚCI
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – FUNKCJA KWADRATOWA
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – FUNKCJA LINIOWA
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – FUNKCJA WYKŁADNICZA I
LOGARYTMICZNA
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE
Wymiary minimalne:
70 cm x 100 cm Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g.
Ofoliowana, wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – GRANIASTOSŁUPY
Wymiary minimalne: 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – OKRĄG I KOŁO
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Plansza matematyczna –
Ostrosłupy

Plansza matematyczna –
Podstawowe symbole
matematyczne

Plansza matematyczna – Pola
i objętości figur
przestrzennych

Plansza matematyczna – Pola
i obwody figur płaskich

Plansza matematyczna –
Potęgowanie i
pierwiastkowanie

Plansza matematyczna –
Procent

Plansza matematyczna –
Rodzaje kątów płaskich

Plansza matematyczna –
Trójkąty

Plansza matematyczna –
Twierdzenie Pitagorasa

Plansza matematyczna –
Ułamki

Plansza matematyczna –
Wielościany foremne

PLANSZA MATEMATYCZNA – OSTROSŁUPY
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – PODSTAWOWE SYMBOLE
MATEMATYCZNE
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – POLA I OBJĘTOŚCI FIGUR
PRZESTRZENNYCH
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – POLA I OBWODY FIGUR PŁASKICH
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm Wykonanie:
Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana, wyposażona w
listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – POTĘGOWANIE I
PIERWIASTKOWANIE
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – PROCENT
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – RODZAJE KĄTÓW PŁASKICH
Wymiary minimalne:
70 cm x 100 cm
Wykonanie:
Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana, wyposażona w
listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – TRÓJKĄTY
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – TWIERDZENIE PITAGORASA
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – UŁAMKI
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – WIELOŚCIANY FOREMNE
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

Plansza matematyczna –
Własności funkcji liniowej

Plansza matematyczna –
Własności funkcji
trygonometrycznych
zmiennej rzeczywistej

Plansza matematyczna –
Współrzędne punktu i
wektora

Plansza matematyczna –
Wzory skróconego mnożenia

Program edukacyjny,
multimedialny do zadań
geometrycznych

Program edukacyjny,
multimedialny do zadań z
algebry

PLANSZA MATEMATYCZNA – WŁASNOŚCI FUNKCJI LINIOWEJ
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm Wykonanie:
Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana, wyposażona w
listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – WŁASNOŚCI FUNKCJI
TRYGONOMETRYCZNYCH ZMIENNEJ RZECZYWISTEJ
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU I
WEKTORA
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
PLANSZA MATEMATYCZNA – WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA
Wymiary minimalne : 70 cm x 100 cm
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250g. Ofoliowana,
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
lub równoważny
np. „Didakta Geometria 2 - Obliczenia i pomiary”
obejmuje zadania z geometrii i orientacji przestrzennej.
Działy tematyczne:
- Figury i bryły - określanie figur geometrycznych
- Jednostki miar - długości, pola i objętości
- Kąty - szacowanie wielkości, zamiana stopni, pomiary
kątomierzem, obliczenia wielkości
- Pola i obwody - prostokąt, trójkąt, równoległobok, trapez, koło
- Objętości i powierzchnie -sześcian i prostopadłościan,
graniastosłup, walec, ostrosłup, stożek
- Trójkąt prostokątny - twierdzenie Pitagorasa, funkcje
trygonometryczne
Program może być dostępny online, nie trzeba go instalować,
ponieważ działa w dowolnej przeglądarce, można go także
stosować na wszelkiego typu tablicach interaktywnych.
Aplikacja umożliwia drukowanie ćwiczeń oraz testów, dlatego
zadania można rozwiązywać poza komputerem.
Ustawienia pozwalają na wybór liczby przykładów w zakresie od 5
do 25.
lub równoważny
np. „Didakta Matematyka 2 – Algebra”
zawiera ćwiczenia interaktywne obejmujące wyrażenia
algebraiczne np.: wartości wielomianów i ułamków, potęgowanie
iloczynów i różnice drugich potęg, rozwiązywanie prostych i
złożonych równań z niewiadomą w mianowniku, obliczenia z
procentami itp
Działy tematyczne:
- Wartość wyrażenia - wartość wyrażenia i ułamka
- Potęgowanie wyrażeń - potęgowanie iloczynu, druga potęga
dwumianu, różnica drugich potęg
- Działania na wyrażeniach ? dodawanie i odejmowanie z
nawiasami, mnożenie przez jednomian i wielomian, zamiana
wyrażeń na iloczyn
- Ułamki algebraiczne - upraszczanie wyrażenia, dodawanie i
odejmowanie, mnożenie i dzielenie
- Równania - proste, złożone z ułamkami, niewiadoma w
mianowniku, nierówności
- Procenty, wielkości proporcjonalne, proporcja - obliczenia
procentów w pamięci, zadania słowne na obliczanie procentów,
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39.

40.

Bryły przezroczyste z
podstawami

Wielkie bryły szkieletowe

wielkości proporcjonalne, proporcjonalność prosta i odwrotna
Program może być dostępny online, nie trzeba go instalować,
ponieważ działa w dowolnej przeglądarce, można go także
stosować na wszelkiego typu tablicach interaktywnych.
Aplikacja umożliwia drukowanie ćwiczeń oraz testów, dlatego
zadania można rozwiązywać poza komputerem.
Ustawienia pozwalają na wybór liczby przykładów w zakresie od 5
do 25
lub równoważny
BRYŁY PRZEZROCZYSTE Z PODSTAWAMI
Wysokie bryły wykonane z mocnego tworzywa. Stosunek
podstawy do wysokości wynosi zawsze 1:2.
Zawartość minimum: 10 brył o wys. min. 14 cm – wyjmowane
podstawy
lub równoważny
WIELKIE BRYŁY SZKIELETOWE
Graniastosłupy w kolorze granatowym: sześcian, prostopadłościan,
graniastosłup o podstawie trójkąta, graniastosłup o podstawie
sześciokąta
Ostrosłupy w kolorze zielonym: czworościan, ostrosłup o
podstawie trójkąta, ostrosłup o podstawie sześciokąta
Modele wykonane są z metalowych prętów, lakierowanych
proszkowo. Długości boków i wysokość brył jest proporcjonalna
względem siebie, co pozwala porównywać je ze sobą.
Zawartość: min. 7 szkieletów z metalu lakierowanego proszkowo wys. min. brył 30 cm. W zestawie kłębek wełny o wadze min. 50 g.
lub równoważny

41.

42

Gra matematyczna edukacyjna

Multimedialny generator
testów

np. Gra edukacyjna Blokus”
Gracze dostają zestawy 21 elementów czerwonych, niebieskich,
zielonych albo żółtych które kolejno układają na planszy.
Obowiązuje jedna zasada: każdy z kloców musi dotykać innego
klocka tego samego koloru, ale stykać się mogą tylko rogami!
Celem gry jest umieszczenie jak najwięcej liczy elementów na
planszy. Gra kończy się, gdy na planszy nie można umieścić już
żadnego klocka, a wygrywa gracz z najmniejszą ilością pozostałych
elementów.

1

1

4

Wymiary minimalne: 26,5x26,5x
4 cm
lub równoważny
np. „Eurotest 5 Matematyka dla Gimnazjum multimedialny
generator testów”
Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych
zadań wybranych przez nauczyciela. Do każdego testu można
wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający. Zadania
zostały opracowane zgodnie z "Podstawami programowymi
kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów".
Program obejmuje pełen zakres wiadomości dla klas 1-3
gimnazjum. Treść zadań jest spójna z zawartością większości
podręczników. Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu
trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków,
schematów, wykresów itp.
Zadania zostały pogrupowane w następujących działach:
1. Liczby rzeczywiste.
-Podstawowe działania w zbiorze liczb rzeczywistych.
-Potęgi i pierwiastki.
-Procenty
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Program edukacyjny,
multimedialny do zadań
geometrycznych

2. Wyrażenia algebraiczne.
-Działania na jednomianach i wielomianach.
-Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia.
-Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.
3. Równania i nierówności.
4. Układy równań.
5. Funkcje.
6. Figury geometryczne na płaszczyźnie.
-Podstawowe figury geometryczne. Kąty.
-Pole i obwód figury geometrycznej płaskiej.
7. Przekształcenia geometryczne.
-Symetria osiowa i środkowa.
-Przystawanie figur.
-Twierdzenie Talesa.
-Jednokładność i podobieństwo.
8. Związki miarowe w trójkącie.
-Trójkąty.
-Twierdzenie Pitagorasa.
-Funkcje trygonometryczne.
9. Figury przestrzenne. Pola i objętości.
-Graniastosłupy.
-Ostrosłupy.
-Bryły obrotowe.
10. Doświadczenia losowe.
lub równoważny
np. „Didakta Geometria 1 - zadania konstrukcyjne”
Ćwiczenia interaktywne podzielono według figur geometrycznych
oraz stopnia trudności na następujące działy tematyczne:
- Trójkąt 1 - prostsze konstrukcje z podziałem na dane 3 boki,
dane 2 boki i kąt oraz bok i 2 kąty
- Trójkąt 2 - trudniejsze konstrukcje z zastosowaniem wysokości i
środkowych
- Czworokąty - zadania ogólne dla czworokąta, równoległoboku i
trapezu
- Okrąg - 6 typów konstrukcji, sposoby rozwiązania różnią się w
zależności od podanych danych
- Styczne okręgu - prostopadłe i równoległe do prostej,
przechodzącej przez jeden punkt
Program może być dostępny online, nie trzeba go instalować,
ponieważ działa w dowolnej przeglądarce, można go także
stosować na wszelkiego typu tablicach interaktywnych.
Ustawienia pozwalają na wybór liczby przykładów - od 1 do 5
konstrukcji.
lub równoważny

Razem: (od poz. 1 do poz. 43)

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.
Dostawa obejmuje 4 zestawy do szkół podstawowych i 2 zestawy do gimnazjów (adresy podane w
zapytaniu ofertowym).
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