
 

 

                                                                                                                          Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „ Powiat Tomaszowski 

stawia na kompetencje kluczowe na rynku pracy”. Dofinansowanie projektu 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego     Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 

 
Jakiekolwiek nazwy własne użyte w SIWZ są tylko przykładami pożądanej przez Zamawiającego konfiguracji 

produktów, które spełniają wymogi Zamawiającego. 
 

Zakup podręczników w ramach projektu. 

 

Lp Nazwa  Szczegółowy opis  Jedn. Ilość  
 GEOGRAFIA 

   

 1. Teraz matura2018 
Vademecum-
geografia. 

Zadania i arkusze maturalne służące podniesieniu 
kompetencji i umiejętności uczniów wyd. Nowa Era 
lub inne równoważne tematycznie. 

szt.    20 

 2. Teraz matura2018 
Vademecum-
geografia.  

Zadania i arkusze maturalne służące podniesieniu 
kompetencji i umiejętności uczniów wyd. Nowa Era 
lub inne równoważne tematycznie.  

szt.    20 

 3. Geografia-zeszyt 
ćwiczeń 

 mapy konturowe, wyd. Demart  lub  inne 
równoważne. 

szt.    20    

  J. NIEMIECKI    

 1. Repetytorium 
maturalne z języka 
niemieckiego. 

Podręczniki służące do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów, poziom podstawowy. wyd. 

Pearson lub inne równoważne tematycznie. 

szt.      8  

 2. Repetytorium z 
gramatyki języka 
niemieckiego 

Podręczniki służące do podniesienia kompetencji i 

umiejętności uczniów, Stanisław Bęza, wyd. PWN 
lub inne równoważne tematycznie. 

szt.      8 

  J. ANGIELSKI 

 1. Global Pre-
Intermediate   

Podręczniki /programy służące do podniesienia 

kompetencji i umiejętności uczniów, Lindsay 
Clandfield, Amanda Jeffries, Jackie McAvoy, Kate 
Pickering, Rebecca Robb Benne, wyd. Macmillan 
lub inne równoważne tematycznie.  
 

szt.     30 

 Global Pre-
Intermediate Ksi¹¿ka 
ucznia + eWorkbook 
Pack 
ISBN: 9780230033122 

   

 



 2. Ready for First    
 

 Podręczniki/programy służące do podniesienia 

kompetencji i umiejętności uczniów, Roy Norris, 

wyd. Macmillan  lub inne równoważne 

tematycznie.                                          

szt.    30  

 Ready for First 3rd 
Edition Ksi¹¿ka ucznia 
bez klucza + Macmillan 
Practice Online (+ 
audio) + eBook, ISBN: 
9781786327536                                           
  

   

                                                 

BIOLOGIA   
1. VADEMECUM  

MATURZYSTY. 
BIOLOGIA 

Podręcznik służący do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów, Autor: Pyłka-Gutowska Ewa. 

Liczba stron: 464 wyd. Adamantan lub inne 
równoważne tematycznie.                                          

szt.    8 

2. BIOLOGIA. ZBIÓR ZADAŃ. 
MATURA 2018. TOM 
1.POZIOM ROZSZERZONY 

Zbiór zadań tom 1 poziom rozszerzony  Opracowanie 

zbiorowe .Liczba stron: 476 wyd. Biomedica  lub 
inne równoważne tematycznie.                                         

szt.    8 

3. TABLICE  BIOLOGICZNE Podręcznik służący do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów Autor: Opracowanie zbiorowe. 
Liczba stron: 266 

 wyd. Podkowa lub inny równoważny 
tematycznie.                                          

szt.    8 

4. MAŁE TABLICE. 
BIOLOGIA 

Podręcznik służący do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów Autor: Opracowanie zbiorowe. 

Liczba stron: 72 wyd. Adamantan lub inne 
równoważne tematycznie.                                          

szt.    8 

5 MATURA  EDYCJA 
2018. BIOLOGIA. 
ZBIÓR ZADAŃ 
MATURALNYCH 

Zbiór zadań służący do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów Autor: Filipska 
Jadwiga, Jagiełło Małgorzata Liczba stron: 696, wyd. 
Omega lub inne równoważne tematycznie.                                         

szt.    8 

6 BIOLOGIA. ZBIÓR 
ZADAŃ. MATURA 
2018. TOM 2 

Zbiór zadań służący do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów Autor: Mieszkowicz 
Jacek, Ogiela Maksymilian, Bryś Maciej. Liczba 

stron: 434 wyd.Biomedica lub inne równoważne 
tematycznie.                                          

szt.    8 

7 BIOLOGIA. TRENING 
PRZED MATURĄ. 
DOŚWIADCZENIA 
BIOLOGICZNE W 
ZADANIACH 

Podręcznik służący do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów Autor: Bukała Barbara Liczba 
stron: 296 wyd. Omega lub inne równoważne 
tematycznie.                                          

szt.    8 

8 Atlas anatomiczny dla 
LO 

Atlas anatomiczny, kolorowy służący do podniesienia 
kompetencji i umiejętności uczniów  
+ 3 plakaty, LITERAT  lub inny równoważny 
tematycznie   

szt.    8 

 FIZYKA    
1. Teraz Matura 2018, 

Fizyka, Vademecum z 
zadaniami 

Podręcznik służący do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów, wyd.: Nowa Era lub inny 
równoważny tematycznie   

szt.    20 



2. Teraz matura 2018 
Fizyka, Zadania i 
arkusze maturalne 

Podręcznik służący do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów, wyd.: Nowa Era lub inny 
równoważny tematycznie   

szt.    20 

3 Teraz matura 2018 
Fizyka, Tuż przed 
egzaminem 

Podręcznik służący do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów, wyd.: Nowa Era lub inny 
równoważny tematycznie   

szt.    20 

 CHEMIA   
1. Matura 2018. Chemia. 

Zbiór zadań 
maturalnych. 

Zbiór zadań maturalnych służący do 
podniesienia kompetencji i umiejętności 
uczniów,.Barbara Pac, wyd. Omega  lub inne 
równoważne tematycznie.                                          

szt.    8 

2. Chemia – Zbiór zadań 
wraz z odpowiedziami. 
tom 1 i 2 

Zbiór zadań służący do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów, Dariusz Witowski, wyd. Nowa 
Matura  lub inne równoważne tematycznie.                                         

szt.    8 

 
3. 

 
Chemia. Wybór testów 

 
Podręcznik służący do podniesienia kompetencji i  
umiejętności uczniów, Andrzej Persona, Wyd. Medyk 
lub inny równoważny tematycznie   

 
szt. 

   
 8 
 

4. Matura 2018. Chemia. 
Zbiór zadań 
maturalnych. 

Zbiór zadań maturalnych służący do podniesienia 
kompetencji i umiejętności uczniów,. Barbara Pac, 
wyd. Omega   lub inny równoważny tematycznie.                                         

szt.    8 

5. Praca zbiorowa   
Chemia zbiór zadań . 
Matura 2018 tom 1 

Zbiór zadań  służący do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów, wyd. Biomedica lub inny 
równoważny tematycznie.                                          

szt.    8 

                                                                            

 MATEMATYKA   - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE 
1. Teraz matura 2018. 

Matematyka Zbiór 
zadań i zestawów 
maturalnych. 

Podręczniki służące do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów, poziom podstawowy, wyd. 
Nowa Era  lub inne równoważne tematycznie.                     

szt.    40 

2. Teraz Matura. 
Matematyka Arkusze 
maturalne  

Podręczniki służące do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów, poziom podstawowy, wyd. 
Nowa Era  lub inne równoważne tematycznie.                     

szt.    40 

3.  Matura z 
matematyki 2018 - 
poziom podstawowy 
i rozszerzony cz. I   

Podręczniki służące do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów, Andrzej Kiełbasa, wyd. 2000 
lub inne równoważne tematycznie.                                   

szt.    16 

4. Matura z 
matematyki 2018 - 
poziom podstawowy 
i rozszerzony cz. II   

Podręczniki służące do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów, Andrzej Kiełbasa, wyd. 2000 
lub inne równoważne tematycznie.                                   

szt.    16 

5.  Matura z 
matematyki 2018  
poziom podstawowy 
cz. I   

Podręczniki służące do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów, Andrzej Kiełbasa, wyd. 
Lubatka lub inne równoważne tematycznie.                     

szt.    24 

6. Matura z 
matematyki 2018  
poziom podstawowy 
cz. II   

Podręczniki służące do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów, Andrzej Kiełbasa, wyd. 
Lubatka   lub inne równoważne tematycznie.                     

szt.    24 

    MATEMATYKA – ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE 
    



1. Teraz matura 2018. 
Matematyka  Zbiór 
zadań i zestawów 
maturalnych 

Podręczniki służące do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów, Poziom rozszerzony, wyd. 
Nowa Era   lub inne równoważne tematycznie.                     

szt.    25 

2. Teraz Matura. 
Matematyka 
Arkusze maturalne 
 

Podręczniki służące do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów, Poziom rozszerzony,  wyd. 
Nowa Era   lub inne równoważne tematycznie.                     

szt.    25 

3. Matura z 
matematyki 2018  
poziom podstawowy 
i rozszerzony cz. I   

Podręczniki służące do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów, Andrzej Kiełbasa, wyd. 2000  
lub inne równoważne tematycznie.                                   

szt.    25 

3. Matura z 
matematyki 2018  
poziom podstawowy 
i rozszerzony cz. II   

Podręczniki służące do podniesienia kompetencji i 
umiejętności uczniów, Andrzej Kiełbasa, wyd. 2000  
lub inne równoważne tematycznie.                                   

szt.    25 

 


