
POMOCE MATEMATYCZNE 
Lp Nazwa produktu, zdjęcie, źródło Opis Ilość Cena jedn. Wartość 
1 BRYŁY SZKIELETOWE – ZESTAW DO 

BUDOWY: 
 
 
 

Zestaw manipulacyjny dla uczniów. 
Wielość otworów w kulkach pozwala łączyć je ze sobą za 
pomocą patyczków pod różnymi katami. 
Dzięki temu można tworzyć nie tylko graniastosłupy i 
ostrosłupy, lecz także bryły ścięte. 
Utworzone przez uczniów modele posłużą do omawiania 
pojęć geometrycznych, tj. krawędź, bok, powierzchnia, 
objętość itp. 
Zawartość: 
180 kolorowych kulek o średnicy 1,6 cm (każda kulka 
posiada 26 otworów), 180 patyczków o długości od 1,6 
do 7,5 cm wykonane z solidnego tworzywa 
Przykładowe rozwiązanie: 
http://www.pomocedydaktycznemerikon.pl/?978,bryly-
szkieletowe-zestaw-do-budowy 

1 kpl.   

2 ODCZAROWAĆ ALGEBRĘ - KLOCKI 
ALGEBRAICZNE DLA UCZNIA – 
KOMPLET A i B W PUDEŁKU: 

Zawartość: 
• 6 klocków "x2" (niebieskie - bok 65 mm) 
• 12 kloców "x" (niebieskie) 
• 25 klocków "1" (szare - bok 12 mm) 
• 6 klocków "y2" (żółte - bok 44 mm) 
• 12 kloców "y" (żółte) 
• 7 klocków "xy" (zielone) 
• klocki wykonane z dwukolorowego tworzywa 

(druga strona czerwona) 
• pudełko z tworzywa 

Przykładowe rozwiązanie: 
https://sklep.educarium.pl/odczarowac-algebre-
klocki-algebraiczne-dla-ucz,3,276995,31034 

24 kpl.   

3 TWIERDZENIE PITAGORASA – WERSJA 
DEMONSTRACYJNA: 

Zawartość: 
• 58 elementów z tworzywa (do podklejenia 

1 kpl.   



 
 

magnetyczną folią), 
• każdy komplet zapakowany w osobny worek, 
• zamykana walizka, 
• szczegółowa instrukcja. 

Przykładowe rozwiązanie: 
https://sklep.educarium.pl/twierdzenie-pitagorasa-
demonstracyjne,3,253744,23534 

4 MAGNETYCZNY POLYDRON – ZESTAW 
KLASOWY: 
 
 

Zestaw do tworzenia figur 2D i brył 3D, elementy łączą 
się ze sobą, tworząc konstrukcje jednocześnie stabilne, 
jak i łatwe do szybkiego rozłożenia. Magnetyczne 
połączenie funkcjonują niczym ruchome zawiasy. 
Doskonałe do ukazywania siatek brył przed ich 
złożeniem. Zachowują przyczepność do powierzchni 
tablic zielonych i białych. 
Komplet klasowy wzbogacony jest o trzy nowe figury: 
prostokąt, pięciokąt i trójkąt prostokątny 
równoramienny. Zawartość: 144 elementy w 5 
kształtach (60x trójkąt równoboczny 5,5 cm - 36x 
kwadrat 5,5 cm - 24x trójkąt prostokątny 
równoramienny 5,5 cm - 12x prostokąt 6 x 8,5 cm - 12x 
pięciokąt 6 cm) - 20 ścianek do zapisu suchościeralnego - 
zamykane wiaderko 
Przykładowe rozwiązanie: 
https://sklep.educarium.pl/magnetyczny-polydron-
zestaw-klasowy-5-figur,3,254995,29703 

1 kpl.   

5 KANTO - ZESTAW KONSTRUKCYJNY –
DEMONSTRACYJNY: 
 
 
 

Kanto to system konstrukcyjny, który pozwala tworzyć 
stabilne szkielety różnorodnych brył. Zbudowane 
modele mogą posłużyć omawianiu pojęć 
geometrycznych: krawędź, bok, kąt, wysokość, 
przekątna. podstawa itp. Duże elementy idealnie nadają 
się do prezentacji modeli brył całej klasie. 
Zawartość: 

1 kpl.   



• 69 elementów (20 kulek o śr. 6,5 cm, 44 patyki o 
dł. 40 cm). 

Przykładowe rozwiązanie: 
 https://sklep.educarium.pl/kanto-zestaw-
konstrukcyjny-demonstracyjny,3,254995,19953 

6 ARYTMETYKA I ALGEBRA – TABLICE 
MATEMATYCZNE: 
 
 

Zestaw tablic do wykorzystania na zajęciach matematyki 
drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV - VI szkoły 
podstawowej).  
W zestawie znajdują się takie tablice: 

• Działania arytmetyczne, 
• Prawa działań, 
• Rzymski system zapisu liczb, 
• Zbiory liczbowe, 
• Porównywanie ułamków zwykłych, 
• Działania na ulamkach zwykłych, 
• Ułamki dziesiętne, 
• Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 

10, 100, 1000..., 
• Działania pisemne na ułamkach dziesiętnych, 
• Liczby całkowite, 
• Działania na liczbach całkowitych, 
• Potęgi, 
• Pierwiastki, 
• Procenty, 
• Jednostki masy, 
• Kalendarz i czas, 
• Droga, prędkość czas, 
• Zestaw do tworzenia liczb w dziesiątkowym 

systemie pozycyjnym, 
• Zestaw do tworzenia ułamków dziesiętnych, 
• Zestaw do tworzenia liczb w systemie rzymskim. 

1 kpl.   

7 MORE TO MATH – ZESTAW BAZOWY 1- Zestaw przeznaczony jest dla 2 dzieci.  Składa się z 521 12 kpl.   



2 lub równoważny 
 
 

elementów umieszczonych z plastikowym 
pojemniku. 
Zestaw bazowy wykorzystywany razem z materiałami 
dla nauczycieli i aplikacją wspomagającą prowadzenie 
zajęć umożliwia uczniom klas 1-3 szkoły podstawowej 
ćwiczyć kompetencje rozwiązywania zadań 
matematycznych. Jeden zestaw zawiera elementy 
potrzebne dla dwóch uczniów. Klocki zostały 
umieszczone w pudełku z tacką,  separatorem klocków i 
dwoma minifigurkami – ekspertami ds rozwiązywania 
problemów – Mają i Maksem. 
W skład zestawu wchodzą: 

• skrzynka na cały zestaw 
• klocki 
• praktyczna taca do sortowania klocków 
• Max i Mia – klockowi pomocnicy w 

rozwiązywaniu problemów 
Przykładowe rozwiązanie: 
https://www.ceneo.pl/35933349#tab=spec  

8 SOROBAN – LICZYDŁO JAPOŃSKIE: Zawartość: liczydło o 17 rzędach - dl. 26 cm 
Na każdej kolumnie jest 5 koralików: 4 na dole i 1 na 
górze. Każdy dolny koralik ma wartość 1. Każdy górny 
koralik ma wartość 5. Przesuniecie tego koralika w dół to 
dodanie pięciu, a przesunięcie w górę to odjęcie pięciu. 
Podobny zapis liczb funkcjonuje w systemie rzymskim, 
gdzie wykorzystuje się pomocniczo system piątkowy.  
Zapisywanie liczb na sorobanie, jest zgodne z 
dziesiątkowym, pozycyjnym zapisywaniem liczb. Kolejno 
od prawej do lewej strony mamy kolumnę jedności, 
dziesiątek, setek, tysięcy, itd. 

24 szt.   

9 KOMPLET PRZYBORÓW 
GEOMETRYCZNYCH MAGNETYCZNYCH 

Wysokiej jakości przybory tablicowe dostępne w 
obszernym 6-elementowym komplecie ze wskaźnikiem. 

1 kpl.   



Z TABLICĄ: 
 
 

Przybory wraz z tablicą ścienną do powieszenia. 
Zawartość: 

• cyrkiel na przyssawkach, 
• linijka z podziałką cm/dm (100 cm), 
• kątomierz dwukierunkowy (50 cm), 
• ekierka równoramienna 90-45-45 (60 cm), 
• ekierka różnoboczna 30-60-90 (60 cm), 
• wskaźnik (100 cm), 
• tablica ścienna (wym. 102 x 55 cm) 

Przykładowe rozwiązanie: 
https://sklep.educarium.pl/eduline-6-komplet-
przyborow-geometrycznych-z-tab,3,273144,23632  

10 TEODOLIT SZKOLNY 
 
 
 

Lekki, wytrzymały teodolit to idealny przyrząd do 
zabrania w teren. Wysuwane nóżki, wskaźnik 
poziomowania zapewniający dobre ustawienie, skala o 
dokładności 1 stopnia. 
Maksymalna wysokość 125 cm, średnica podstawy 30 
cm 

2 szt.   

11 POLYDRON FRAME – ZESTAW 
KLASOWY – 8 FIGUR lub równoważny 
 
 
 

Zestaw klocków, które umożliwiają tworzenie 
konstrukcji z figur geometrycznych, umożliwiają wgląd 
do wnętrza zbudowanej bryły.  
Zawartość: 
460 elementów w 8 kształtach (80 kwadratów, 40 
pięciokątów, 20 sześciokątów, 160 trójkątów 
równobocznych małych, 20 trójkątów równobocznych 
dużych, 80 trójkątów prostokątnych, 40 trójkątów 
równoramiennych, 20 prostokątów), zamykane pudełko. 
Przykładowe rozwiązanie: 
https://sklep.educarium.pl/polydron-frame-zestaw-
klasowy-8-figur-460-el,3,273143,13226  

2 szt.   

12 BRYŁY 15 CM – PRZEZROCZYSTE Z 
PŁASZCZYZNAMI – 10 BRYŁ: 

Komplet brył geometrycznych przezroczystych, 
wewnątrz oznaczone najważniejsze płaszczyzny. 

1 kpl.   



 
 

Dodatkowo dwie siatki z giętkiej folii. 
Zawartość: 

• 10 brył o wys. 15 cm, 
• 2 siatki brył z tworzywa 

13 WIELOŚCIANY PEŁNE: Zestaw 17 brył z kolorowego tworzywa, wysokość 10 
cm. 

1 kpl.   

14 BRYŁY WPISANE – 6 SZTUK: 
 
 

Zawartość: 
• ostrosłup o podstawie czworokąta z wpisaną kulą 
• ostrosłup o podstawie trójkąta z wpisaną kulą 
• ostrosłup o podstawie sześciokąta z wpisaną kulą 
• graniastosłup o podstawie czworokąta z 

wpisanym ostrosłupem o podstawie czworokąta 
• graniastosłup o podstawie sześciokąta z 

wpisanym ostrosłupem o podstawie sześciokąta 
• graniastosłup o podstawie trójkąta z wpisanym 

ostrosłupem o podstawie trójkąta 
• wys. 17 cm 

1 kpl.   

15 KOŁO POMIAROWE Z LICZNIKIEM: 
 
 

Koło zaopatrzone w gumową oponę, która gwarantuje 
dokładność pomiaru. Uchwyt koła jest regulowany i 
można go dopasować do wzrostu ucznia lub nauczyciela.  

• licznik do 99.999 m, 
• gumowa opona, 
• regulowana rączka, 
• mocne tworzywo, 
• śr. koła 31,8 cm (podziałka centymetrowa). 

1 szt.   

16 UŁAMKOWE LISTWY – ZESTAW 
KLASOWY 20 TOREBEK: 
 
 

Duży zestaw klasowy zawiera 20 kompletów list 
ułamkowych. Listwy pozwalają wprowadzić 
najważniejsze zagadnienia związane z ułamkami: 
rozpoznawanie i nazywanie ułamków, skracanie i 
rozszerzanie ułamków, porównywanie i szeregowanie 
ułamków, dodawanie i odejmowanie ułamków. Każda 
torebka zawiera 51 elementów tworzących 9 listew 

1 kpl.   



dzielonych na części ułamkowe: 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 
1/6, 1/8, 1/10, 1/12. 
Zawartość: 

• 20 zamykanych torebek, 
• każda torebka zawiera 51 elementów z grubego, 
• lakierowanego kartonu, 
• wym. listwy 2,5 x 15 cm, 
• duże pudełko z 4 przegrodami do wygodnego 

przechowywania torebek, 
• instrukcja z kartami pracy do kopiowania. 

17 OŚ LICZBOWA MAGNETYCZNA: 
 
 

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. 
Zawartość: 

• magnetyczna mata o dł. 3 metrów, 
• 39 magnetycznych dwustronnych tabliczek ze 

strzałkami, 
• 38 magnesów w 4 kolorach w pudełku (30 sztuk 

o śr. 20 mm, 8 sztuk o śr. 30 mm). 

1 kpl.   

18 CUBICOLOR  
 
 
 

Kolorowa wersja Budowy cieni. Kostki są umieszczane 
tak, aby kolory od góry i z boków odpowiadały 
kolorowemu szablonowi. Im więcej kostek wchodzi w 
grę, tym 
trudniej będzie przypisać pasujące kolorowe kostki.  
Zawartość: 
• 9 lakierowanych kolorowych drewnianych kostek (4 x 
4 cm), 
• 20 ilustrowanych kart ze wzorami, zrobionych na 

1 kpl.   



mocnym, laminowanym kartonie, 
• 1 czysta karta wzoru, 
• 2 plastikowe klipsy do zabezpieczenia kart, 
• zestaw umieszczony w drewnianym pudełku z 
wysuwaną pokrywą, 
• instrukcja. 
Przykładowe rozwiązanie: 
https://www.arante.pl/cubicolor.html  

POMOCE DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH 
1 PROGRAM MULTIMEDIALNY DIDAKTA 

– JĘZYK NIEMIECKI lub równoważny 
 
 
 

Multimedialny program edukacyjny służący do 
przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do 
doskonalenia w zakresie gramatyki języka niemieckiego. 
Aplikacja umożliwia drukowanie ćwiczeń oraz testów, 
dzięki czemu istnieje możliwość rozwiązywania zadań 
poza komputerem. 

1 szt.   

2 PLANSZE INTERAKTYWNE DO NAUKI 
JĘZYKA NIEMIECKIEGO: 
 

Plansze interaktywne do języka niemieckiego dla szkół 
podstawowych to: 
- 300 zdjęć i 26 map (Niemcy, Austria, Szwajcaria  
i Liechtenstein) do 25 tematów. 
- Liczne nagrania audio oraz kolędy w formie karaoke. 
Wymagania sprzętowe: 
System operacyjny Windows 7 lub nowszy, 3 GB 
wolnego miejsca na dysku C. 

2 szt.   

3 GRA EDUKACYJNA DO NAUKI JĘZYKA 
NIEMIECKIEGO – KARTONIKI I 
PLANSZE: 
 

I Zestaw zawiera kartoniki z ilustracjami przedmiotów, 
zwierząt i pożywienia, które należy przyporządkować 
odpowiadającym podpisom w języku niemieckim.  
II Zestaw zawiera kartoniki z ilustracjami czynności oraz 
odpowiadające im podpisy w języku niemieckim. 
Zawartość:  
108 kartoników z fotografiami (7 x 7cm)  
108 kartoników z podpisami (3 x 7 cm)  
Kartoniki wykonane z tektury.  

2 szt.   



4 PLANSZE EDUKACYJNE Z RUCHOMYMI 
ELEMENTAMI DO NAUKI SŁOWNICTWA 
JĘZYKA NIEMIECKIEGO: 

Pomoc dydaktyczna do wykorzystania w początkowej 
fazie nauczania języka niemieckiego w zakresie 
słownictwa, przede wszystkim w szkołach 
podstawowych. W skład kompletu wchodzi 12 tablic 
podkładowych oraz plansze  
z elementami ruchomymi, które mocowane są na 
wymienionych tablicach za pomocą 'rzepów'. 
Przykładowe rozwiązanie: 
https://www.pomoceszkolne24.pl/JEZYK-NIEMIECKI-
cz-I-slownictwo/4408  

1 kpl.   

5 ZESTAW PLANSZ EDUKACYJNYCH DO 
NAUKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO: 
 

12 tablic dydaktycznych 60 x 85 cm Foliowane Listwa z 
zawieszką 
Zawartość zestawu: 
1. Kolory 
2. Podział dnia 
3. Drzewo genealogiczne 
4. Moja rodzina 
5. Liczby 
6. Zaimki pytające 
7. Pory roku 
8. Dni tygodnia 
9. Pogoda w Europie 
10. Pogoda 
11. Która godzina ? 
12. Podział roku 
Przykładowe rozwiązanie: 
https://www.pomoceszkolne24.pl/products/?query=J%
C4%99zyk+Niemiecki+-
+Kurs+podstawowy+Dla+klas+I-III&type=title  

1 kpl.   

6 GRA EDUKACYJNA DO NAUKI JĘZYKA 
NIEMIECKIEGO:  
 

Gra karciano-kościana na poziomie A2-B1, do nauki 
odmiany regularnych i nieregularnych czasowników. 
Gracze losują karty ilustrujące czasowniki w formie 

1 szt.   



bezokolicznika i rzucają jedną lub więcej z trzech kości: 
kość z zaimkiem, kość określająca czas czynności i kość 
rodzaju zdania - twierdzące, negatywne, pytające. Gracze 
następnie odmieniają czasownik zgodnie z tym co 
pokazano na kostce. 
Przykładowe rozwiązanie: 
https://www.pomoceszkolne24.pl/das-groe-spiel-der-
verben-gra-jezykowa/8882/  

7 PUZZLE EDUKACYJNE DO NAUKI 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO: 
 
 

Dwa zestawy do nauki języka angielskiego do pracy w 
grupie typu puzzle edukacyjne. 
Przykładowe rozwiązanie: 
https://www.pomoceszkolne24.pl/angielskie-
dobieranki-czytanie-ze-zrozumieniem/10999/ 
https://www.pomoceszkolne24.pl/angielski-w-grupie-
opisujemy-slowa/9963/  

1 kpl.   

8 GRA ASK DONT STRAY lub równoważna 
 
 

Gra do ćwiczenia umiejętności zadawania szybkich pytań  
i błyskawicznych odpowiedzi w różnych sytuacjach i w 
różny sposób. 
ZAWARTOŚĆ: 80 kart do gry, 10 kart aktywności, 
instrukcja 
Przykładowe rozwiązanie: 
https://www.pomoceszkolne24.pl/ask-dont-
stray/11546/ 

1 szt.   

9 BUDOWANIE ZDAŃ ANGIELSKICH – 
ZESTAW KLASOWY 
 

Zestaw spiralnych książeczek do nauki tworzenia zdań angielskich 

Książeczki podzielone na 6 kategorii: czasy, rzeczowniki 

nieregularne, zgodność podmiotu z orzeczeniem, zaimki 

dzierżawcze, przymiotniki i przysłówki, spójniki. Laminowane 

karty książeczek pozwalają na użycie pisaków suchościeralnych. 

Przykładowe rozwiązanie: 
https://www.pomoceszkolne24.pl/budowanie-zdan-
angielskich-gramatyczne-ksiazeczki-zestaw-
klasowy/11006/  

1 kpl.   



10 SZYBKIE ĆWICZENIA Z CZYTANIA ZE 
ZROZUMIENIEM I PISANIA (JĘZYK 
ANGIELSKI) 
 
 
 

Ćwiczenia rozwijające umiejętności szybkiego czytania 
ze zrozumieniem, interpretowania wykresów i 
schematów. Podzielone na 5 kategorii: "Diagrams, 
Charts, and Tables", "Cause and Effect", "Main Idea and 
Details", "Table of Contents, Index, Glossary & Title 
Page", "Headings, Subheadings, Bold Words, and 
Captions". Na odwrocie kazdej karty znajduja sie pytania 
z odpowiedziami do wyboru. Zawartość: 125 
dwustronnych kart, 5 kart odpowiedzi, instrukcja. Całość 
została zebrana w wygodnym do przechowywania, 
trwałym, lakierowanym, kartonowym pudełku.  
Przykładowe rozwiązanie: 
https://www.pomoceszkolne24.pl/szybkie-cwiczenia-z-
pisania/10022/  

1 kpl.   

11 PROGRAM MULTIMEDIALNY 
ANGIELSKI – NO PROBLEM – lub 
równoważny 
 

Multimedialny kurs do nauki SuperMemo UX, 
Kurs składa się z 12 obszernych lekcji. W każdej  
z nich nauka polega na pracy z tekstem, jego 
zrozumieniu oraz powtarzaniu wykorzystanego 
słownictwa i wyrażeń. Zawartość kursu: 
•Listen and Read – dialogi i czytanki,  
•New Words and Expressions – listy nowego słownictwa 
do trwałego zapamiętania, 
•Grammar – wykłady gramatyczne, 
•Commentaries – komentarze językowe i kulturowe, 
•Exercises – ćwiczenia leksykalne i gramatyczne. 
Przykłdowe rozwiązanie: 
https://www.pomoceszkolne24.pl/Angielski-No-
problem-Poziom-sredni/4425/  

1 kpl.   

12 PROGRAM MULTIMEDIALNY – 
PROFESOR HENRY 6.0 ROZUMIENIE ZE 
SŁUCHU I KONWERSACJE lub 
równoważny 

Program multimedialny do nauki języka angielskiego w 
oparciu o 1000 różnorodnych ćwiczeń, filmy wideo, 
obszerne nagrania, interaktywne dialogi (łącznie ponad 
100).  

1 szt.   



 
 
 

Program uczy zarówno rozumienia ze słuchu, jak i 
pisania oraz mówienia.  
Przykładowe rozwiązanie 
https://www.pomoceszkolne24.pl/profesor-henry-6-0-
rozumienie-ze-sluchu-i-konwersacje/11127/  

MEBLE 
Lp Nazwa produktu, zdjęcie Opis Ilość Cena jedn. Wartość 

1. 

ZESTAW SZAF I REGAŁÓW DO 
PRACOWNI MATEMATYCZNEJ  

 

Zestaw szaf i regałów do pracowni matematycznej 

składający się z 5 elementów: 

- 2 szafy z zamykanymi półkami (10 osobno wydzielonych i 

zamykanych szafek) o szerokości min 800cm i wysokości 

1960cm 

- 1 szafa z zamykanymi półkami o szerokości min. 800cm i 

wysokości 1960cm - regał aktowy szkolny, dwie szafki 

dwudrzwiowe, wewnątrz min4 półki. 

- 2 regały z zamykanymi półkami o szerokości min. 400cm i 

wysokości 1960 cm - regał szkolny, dwie szafki 

jednodrzwiowe jedna półka otwarta pomiędzy szafkami 

zamykanymi  

Przykładowe rozwiązanie: 

http://mebletron.com.pl/szafa-tj-12-1960x800x400.html     

http://mebletron.com.pl/szafa-tj-13-odziezowa-

1960x800x600.html 

http://mebletron.com.pl/szafa-tj-7-40-1960x400x400.html 

1 kpl.   

2.  BIURKO Biurko narożne – składające się z części biurowej - szafka 

zamykana i szuflada, oraz  regału podręczne do na 

akta/drukarkę itp, płyta 18 mm, obrzeże 2 mm. wym. min. 

1600 x 1400/60x750  

Przykładowe rozwiązanie: 

http://mebletron.com.pl/biurko-tron-9.html 

1 kpl.   

3.  ZESTAW STOLIK DWUOSOBOWY + 
2 KRZESŁA 

Zestaw stolik + 2 krzesła wykonane z rur metalowych 

malowanych proszkowo, krzesło z zaokrąglonym oparciem, 

12 kpl.   



 siedzenie i oparcie wykonane ze sklejki liściastej. Rozmiar 6-

7 

Przykładowe rozwiązanie: 

https://mebletron.com.pl/zestaw-stolik-zak-plus-b-2-osob-

2-krzesla-bolek.html 

 


