
Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia 

Lp. Nazwa Parametry / opis Nazwa Szkoły
Ilość dla danej 

szkoły

Ilość 

razem

Szkoła Podstawowa 

nr 26 (klasy 

Gimnazjum nr 2)

1

Szkoła Podstawowa 

nr 8 (klasy 

Gimnazjum nr 5)

2

Szkoła Podstawowa 

nr 11 (klasy 

Gimanzjum nr 7) 

2

Szkoła Podstawowa 

nr 53 (klasy 

Gimnazjum nr 10)

3

Szkoła Podstawowa 

nr 43 (klasy 

Gimnazjum nr 16)

2

Szkoła Podstawowa 

nr 48 (klasy 

Gimnazjum nr 20)

2

 Część 1 - Pomoce dydaktyczne do nauki matematyki i przedmiotów przyrodniczych

13

Przyrząd wraz z kompletem plastikowych ramek 

(16 sztuk) służący do pokazu powstawania brył 

obrotowych.

Skład zestawu:

* stelaż z ramieniem do mocowania ramek

* osłona

* zasilacz

* komplet plastikowych ramek - 16 sztuk

* komplet brył

waga: około 2,60 kg

Przyrząd do demonstracji 

brył obrotowych
1



Szkoła Podstawowa 

Specjlana nr 24 

(klasy Gimnazjum nr 

21)

1

2 Bryła obrotowa - zestaw

Bryły obrotowe - 10 szt, między innymi:

walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością, walec z 

płaszczyznami, stożek z zaznaczonymi przekątnymi i i 

wysokością, stożek z płaszczyznami, kula z 

płaszczyznami i przekątnymi, półkula do pisania 

flamastrami suchoscieralnymi. 

Wysokość brył: min. 7 cm.

Szkoła Podstawowa 

nr 43 (klasy 

Gimnazjum nr 16)

10 10

3

Zestaw brył 

geometrycznych 

transparentnych 

- zestaw

Zestaw 8 otwieranych brył geometrycznych wykonanych z 

przeźroczystego plastiku. Wszystkie bryły można 

napełniać płynem lub materiałem sypkim w celu 

porównywania objętości. Wszystkie posiadają kolorowe 

siatki, które wsuwa się w środek transparentnych brył. 

Zestaw wielofunkcyjny prezentujący bryły jednocześnie w 

trzech i dwóch wymiarach. Ścianki brył nie są klejone.

Bryły wielkości około 8 cm.

Szkoła Podstawowa 

nr 47 (klasy 

Gimnazjum nr 19)

8 8

Szkoła Podstawowa 

nr 47 (klasy 

Gimnazjum nr 19)

8

Szkoła Podstawowa 

nr 47 (klasy 

Gimnazjum nr 19)

8

Szkoła Podstawowa 

nr 43 (klasy 

Gimnazjum nr 16)

4

4

5

Bryła szkieletowa zestaw 

do budowy 

Bryły szkieletowe - zestaw do budowy. Zawartość 
zestawu: 180 kolorowych kulek o średnicy min. 1,6 cm 

(każda kulka posiada 26 otworów) i 180 patyczków o 

Bryła szkieletowa 10 cm 

- zestaw

Zestaw 17 przezroczystych brył o wysokość minimum 10 

cm, wykonanych z wysokiej jakości przeźroczystego szkła 

organicznego. Modele zaopatrzone w podstawę z 

ruchomym krążkiem dzięki czemu można je wypełnić 
wodą względnie jakimś drobnoziarnistym materiałem 

sypkim. Podstawy dla odróżnienia, wykonane z plastiku 

barwionego transparentnie.

12

11



Szkoła Podstawowa 

nr 26 (klasy 

Gimnazjum nr 2

3

Szkoła Podstawowa 

nr 47 (klasy 

Gimnazjum nr 19)

8

Szkoła Podstawowa 

nr 53 (klasy 

Gimnazjum nr 10)

3

7
Bryła szkieletowa duża
- zestaw

Duże bryły szkieletowe - 7 sztuk  z metalu lakierowanego 

proszkowo - wys. brył ok. 30 cm - kłębek wełny - odważnik 

50 g.  Długości boków i wysokość brył proporcjonalna 

względem siebie, co pozwali porównywać je ze sobą. 

Szkoła Podstawowa 

nr 11 (klasy 

Gimnazjum nr 7)

3 3

8
Bryła szkieletowa zestaw 

do budowy (duży)

Bryły szkieletowe –  zestaw do budowy. Zestaw składa się 

w sumie  z  69 elementów:

25 szt. kulek o średnicy min. 6 cm  z otworami

44 szt. rurek łącznikowych o długości min. 40 cm każda

waga zestawu  ok. 1,85 kg.

Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 24 

(klasy Gimnazjum 21)

1 1

Szkoła Podstawowa 

nr 43 (klasy 

Gimnazjum nr 16)

30

Szkoła Podstawowa 

nr 11 (klasy 

Gimnazjum nr 7)

10

Komplet trzech podstawowych brył szkieletowych 

wykonanych z odpowiednio grubego drutu o śred. min. 7 

mm

sześcian, a - min. 20 cm 

prostopadłościan: h- min. 40 cm 

ostrosłup o podstawie trójkąta a – min.20 cm.

Bryła szkieletowa z drutu

- zestaw
6

5 do budowy 
(każda kulka posiada 26 otworów) i 180 patyczków o 

długości od około 1,6 do 7,5 cm.

Szkoła Podstawowa 

nr 47 (klasy 

Gimnazjum nr 19)

10

Geoplan

Geoplan trygonometryczny - transparentny. 

Geoplan pozwala wprowadzić na konkrecie pojęcia 

związane z kołem i trójkątem wpisanymi w kwadrat. Łączy 

w sobie siatkę min. 11 x 11 cm oraz 

24-punktowy okrąg. Bok min. 23 cm 

11

11

509



Szkoła Podstawowa 

nr 8 (klasy 

Gimnazjum nr 5)

2

Szkoła Podstawowa 

nr 11 (klasy 

Gimnazjum nr 7)

2

Szkoła Podstawowa 

nr 43 (klasy 

Gimnazjum nr 16)

3

11 Konstrukcje przestrzenne

Zestaw przyborów do konstrukcji geometrycznych, 

przybory PCV magnetyczne. 

Cyrkiel tablicowy z tworzywa PVC: około 485 x 40 x 20 

/mm/,

Trójkąt 60 z tworzywa PVC: około 535 x 310 x 6,

Trójkąt 45 z tworzywa PVC: około 430 x 430 x 6,

Kątomierz z tworzywa PVC: około 510 x 285 x 6,

Liniał tablicowy z tworzywa PVC: około 1020 x 65 x 6,

Trójnóg cyrkla magnetyczny z tworzywa PVC: 

około 80 x 80 x 40,

Trójnóg cyrkla z gumkami z tworzywa PVC: 

około  80 x 80 x 40.

Szkoła Podstawowa 

nr 31 (klasy 

Gimnazjum nr 12)

4 4

Szkoła Podstawowa 

nr 11 (klasy 

Gimnazjum nr 7)

1

Szkoła Podstawowa 

nr 43 (klasy 

Gimnazjum nr 16)

1

Przyrząd geometryczny z 

tabliczką
10 7

Zestaw ułamków magnetycznych 100/10cm - wykonanne 

z magnetycznego tworzywa sztucznego, pokryte kolorową 

folią. Zestaw składa się z 51 elementów, a każdy pasek 

podzielony jest kolejno na ułamki:

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12.

Wymiary:

dł.około 100cm

szer. około 10cm.

Ułamki magnetyczne12 2

Przybory tablicowe w 5-elementowym komplecie ze 

wskaźnikiem, Przybory  wraz z tablicą ścienną do 

powieszenia. Zawartość zestawu:

tablica ścienna około 105x59 cm z elementami 

montażowymi, 

cyrkiel na przyssawkach, 

linijka 100 cm, 

kątomierz dwustronny 50 cm, 

ekierka równoramienna 90-45-45 st., 

ekierka 30-60-90 st., 

wskaźnik dł. około 90 cm.



13

Tablica z przyborami 

drewnianymi 

magnetycznymi

Tablica o wymiarach min. 1040 x 600 x 18 /mm/ 

Służy do mocowania:

Cyrkiel tablicowy na kredę magnetyczny: min. 485 x 40 x 

20 /mm/,

Trójkąt 60 magnetyczny: min. 535 x 310  x 8,

Trójkąt 45 magnetyczny: min. 430 x 430  x 8,

Kątomierz magnetyczny:  min. 510 x 285 x 8,

Liniał tablicowy magnetyczny: min.1020 x 65   x 8,

Trójnóg cyrkla z magnesami: min. 90 x 90 x 40.

Szkoła Podstawowa 

nr 47 (klasy 

Gimnazjum nr 19)

10 10

14
Tangram tablicowy 

magnetyczny

Tangram tablicowy magnetyczny, wymiary około 40x40 

cm, zawiera 4 kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty. 

Tangram magnetyczny do tablic białych i zielonych. 

Składa się z 28 części.

Szkoła Podstawowa 

nr 47 (klasy 

Gimnazjum nr 19)

5 5

Szkoła Podstawowa 

nr 26 (klasy 

Gimnazjum nr 2

8

Szkoła Podstawowa 

nr 52 (klasy 

Gimnazjum nr 4)

30

Szkoła Podstawowa 

nr 47 (klasy 

Gimnazjum nr 19)

15

Szkoła Podstawowa 

nr 11 (klasy 

Gimnazjum nr 7)

11

17
Zestaw magnesów 

sztabkowych

W zestawie min. 2 magnesy zatopione w plastiku- 

bieguny oznaczone za pomocą różnych kolorów, dł. min. 

8 cm.

Szkoła Podstawowa 

nr 47 (klasy 

Gimnazjum nr 19)

20 20

19 Zestaw magnesów

Magnes podkowiasty wymiar min. 10x5x2 cm Magnes 

sztabkowy min.  115x15x9mm. 

Zestaw składa się z 2 sztuk magnesów.

Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 24 

(klasy Gimnazjum nr 

21)

4 4

Zestaw trzech magnesów w kształcie podkowy - 3 sztuki o 

wym. 75 mm, 100 mm, 125 mm - stal chromowana - z 

jarzmem - dostarczane w etui.

Zestaw 3 magnesów16 26

15 Zestaw magnesów

Zestaw magnesów, kompasów i innych elementów do 

doświadczeń na lekcjach fizyki. Walizka z zawartością: 28 

elementów: sztabki magnetyczne Al-Ni-Co - krążki 

magnetyczne Al-Ni-Co z jarzmem - sztabki ferrytowe - 

krążki ferrytowe - podkowiaste magnesy ze stali 

chromowanej (z jarzmem) - magnes podkowiasty Al-Ni-Co 

z jarzmem - kwadraty z folii magnetycznej - dwustronne 

kompasy śr. min. 19 mm - czarne kompasy śr. min. 45 

mm - drążki magnetyczne chromowe - magnetyt .

38



20
Kolorowy drewniany 

tangram

Drewniane figury do układania różnych kształtów. 

Zest • 7 elem. • wym. min. 11 x 11 x 1,1 cm

Szkoła Podstawowa 

nr 52 (klasy 

Gimnazjum nr 4)

1 1

21 Magnes neodymowy

Magnes w kształcie niskiego walca o wym. szer. 20 mm  

wys. od 2,5 mm do 3,5 mm, powłoka metaliczna, osiowy 

kierunek magnesowania

Szkoła Podstawowa 

nr 47 (klasy 

Gimnazjum nr 19)

15 15

22
Zestaw do konstruowania 

molekuł
Zestaw zawiera 500 atomów w skali min. 3cm:100pm

Szkoła Podstawowa 

nr 42 (klasy 

Gimnazjum nr 15)

15 15

Szkoła Podstawowa 

nr 40 (klasy 

Gimnazjum nr 3)

1

Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 24 

(klasy Gimnazjum nr 

21)

1

24

Komplet 2 kostek 12-

polowych z                                                                                                                                                                          

figurami

Komplet 2 kostek 12-polowych z                                                                                                                                                                          

figurami, do wykorzystania podczas zajęć z rachunku 

prawdopodobieństwa.                                                                                                                                            

Kostki są transparentne i można je rzucać na płycie 

rzutnika. 

Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 24 

(klasy Gimnazjum nr 

21)

1 1

25

Pomoc do odbić 
symetrycznych i 

lustrzanych

Pomoc do odbić symetrycznych i lustrzanych.Pomoc 

bezpieczna, nietłukąca. Wymiary min. : 17 x 17 x 15 (H) 

cm.

Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 24 

(klasy Gimnazjum nr 

21)

1 1

26
Odkrywamy symetrię 

(pomoc edukacyjna)

Plastikowa baza o wym. minimalnych : 30 x 16 cm • 4 

plastikowe lustra o wym. 27 x 14 cm, 30 x 10 cm i 2 x 15 x 

10 cm • 64 kartonowe dwustronne karty pracy o wym. 15 x 

10 cm • 50 plastikowych elem. Geosticks o dł. od 3,3 cm 

do 14,8 cm • 30 plastikowych kształtów geometrycznych o 

wym. od 2,5 x 2,5 cm do 5 x 4 cm

Szkoła Podstawowa 

nr 43 (klasy 

Gimnazjum nr 16)

1 1

23 2

Wieże ułamkowe - ekwiwalentne. Pomoc wykonana z 

klocków, które można łączyć ze sobą tworząc wieże. 

Poszczególne wieże dzielą się na ułamki 1/1, 1/2, 1/3, 

1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i 1/12. 

Zawartość: 51 elementów do łączenia

Wieże ułamkowe



27
Magnetyczne jabłka - 

ułamki - jabłka ułamkowe

Jabłka ułamkowe. Zestaw zawiera jabłka podzielone w 

następujący sposób (razem 10 części):

    1 całe jabłko

    1 jabłko podzielone na pół (1/2)

    1 jabłko podzielone na 3 części (1/3)

    1 jabłko podzielone na 4 kawałki (1/4)

Pomoc dydaktyczna pozwala zapoznać się z pojęciem 

ułamków, jak również porównywania, odejmowania i 

dodawania ułamków. 

Szkoła Podstawowa 

nr 43 (klasy 

Gimnazjum nr 16)

1 1

28 Układanka geometryczna

Pomoc zawiera karty ze wzorami. 4 przedstawiają wzory 

zawierające obrysy wszystkich elementów składowych, 16 

prezentuje wzory z zaznaczonym konturem zewnętrznym. 

Zestaw  zawiera 20 kart formatu A4. Zestaw zawiera 

kształty do układanki.

Szkoła Podstawowa 

nr 43 (klasy 

Gimnazjum nr 16)

1 1

29
Figury geometryczne

- zestaw

Figury geometryczne - Zestaw zawiera 450 

transparentnych figur geometrycznych pozwalających na 

wykonanie szeregu ćwiczeń w zakresie geometrii. Figury 

wykonane są z wysokiej jakości przeźroczystego 

plastiku.W składa zestawu wchodzi 15 figur w różnych 

kolorach, razem 450 figur.Pomoc dydaktyczna umożliwia 

również dokonywanie demonstracji na rzutniku.Wymiary 

zestawu: 540x450x150mm, 

Szkoła Podstawowa 

nr 49 dla Dzieci 

Niedosłyszących 

(klasy Gimnazjum nr 

25)

1 1


