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1 Urządzenie interaktywne FlySky  

Nowoczesne technologie mają ogromny wpływ na nasze życie codzienne, w tym na 
edukację. Nie warto od nich uciekać, ale umiejętnie z nich korzystać, tak aby stały się 
wsparciem w dydaktyce. Urządzenie interaktywne oraz dedykowane pakiety udowadniają, 
że technologia i dydaktyka mogą iść ze sobą w parze, a, co więcej, motywować dzieci do 
nauki i wspierać nauczycieli w ich wychowawczej misji.  
 

 
 

 

  Jasność: 3 200 ANSI Lumen 
Rozdzielczość: 800 x 600 SVGA 
Żywotność lampy (tryb standard): do 10 000 h 
Procesor: AMD 
Dysk SSD: 120 GB 
Zasilanie: 230 V 
Interfejsy: USB, VGA, MiniJack, Ethernet 
Moduł Wi-Fi: tak, w zestawie 
Moc głośników: 2 x 20/30 W (moc RMS/ obciążenie maksymalne) + wbudowany 
wzmacniacz 
Wymiary (cm): 35 x 24,5 x 38 
Waga (kg): 9,5 

  Gwarancja: 2 lata 

1 724741 23% 
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2. Pakiet 9 gier "Zabawy ze zwierzętami" 

Pakiet 9 gier. Cykl aplikacji dla najmłodszych użytkowników, pozwalający na zapoznanie 

się ze stworzeniami zamieszkującymi różne kontynenty. 

1 szkol.rad2

24 

23% 

3. Pakiet 8 gier "Kodowanie 1" 
 
Pakiet 8 gier. Cykl aplikacji, wprowadzających w świat kodowania i logicznego myślenia. 

1 szkol.rad2

25 

23% 

4. Pakiet 7 gier "Zabawa 1" 

 

Pakiet 7 gier. Cykl aplikacji, wykorzystujących zabawę w formie ruchu i aktywności 

fizycznej. 

1 szkol.rad2

26 

23% 

5. Pakiet 5 gier "Matematyka 1" 

 

Pakiet 5 gier. Cykl aplikacji pomagających rozwijać wiedzę i umiejętności matematyczne. 

1 szkol.rad2

27 

23% 

6. Laptop Acer TravelMate P2 TMP215-53 i5 

 
Model TravelMate P2 wyposażony w elegancką, trwałą obudowę w matowej czarni waży 

zaledwie 1,6 kg, ma poniżej 20 mm grubości oraz łączy w sobie styl i funkcjonalność. Ekran 

IPS FHD wyróżnia się zwiększoną jasnością, większym kontrastem i niezwykle dokładnymi 

kolorami dzięki nowym, węższym ramkom, które zapewniają zarówno elegancki wygląd 

jak i bardziej wydajną pracę. Procesor Intel® Core pozwala na przyśpieszenie możliwości 

jednoczesnego wykonywania wielu zadań, a dysk SSD daje gwarancje płynności. 

 

 

 

2 734194 23% 



 

 
Grupa MAC Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000047059 w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 

NIP: 657-008-22-45, REGON: 008149990, kapitał zakładowy w wysokości 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w całości opłacony. 
S t r o n a  | 3 

1 

43.750 zł 

LP NAZWA PRODUKTU 
LICZBA 

SZT. 
INDEKS Z 
OFERTY 

VAT 

Wyświetlacz: 15,6” FHD IPS  
Rozdzielczość: 1 920 x 1 080  
Procesor: Intel® Core i5-1135G7 (2.4 GHZ, 8MB cache)  
Pamięć RAM: 8 GB DDR4  
Pamięć wewnętrzna: 256 GB PCIe NVMe SSD  
Napęd: brak  
Karta graficzna: Intel® Iris® Xe Graphics  
Komunikacja:  
1 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 Gen. 1, 1 x USB typ-C  
D-SUB, HDMI, 1 x RJ-45  
złącze słuchawkowe/mikrofonowe, DC-in - wejście zasilania  
WiFi 802.11, Bluetooth 5.1, wbudowane głośniki, wbudowana kamera  
Łączność: bezprzewodowa/przewodowa  
System: Windows 10 Pro  
Wymiary (cm): 36,3 x 25,5 x 2  
Waga (kg): 1,8  
Gwarancja: 3 lata 

 

7. Laptop Acer TravelMate P2 TMP215-53 i3 
 
Zwiększ wydajność pracy dzięki połączeniu większej mocy obliczeniowej, mobilności i 
trwałości, a także wielu przydatnym funkcjom biznesowym i zaawansowanym opcjom 
łączności. Wydajny procesor Intel Core i3 pozwala na wydajną, komfortową i szybką pracę. 
Dzięki zastosowaniu w produktach TravelMate mocnej baterii, nie musisz obawiać się o 
utratę mocy podczas pracy. 

 
 
Wyświetlacz: 15,6” FHD IPS  
Rozdzielczość: 1 920 x 1 080  

2 734193 23% 
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Procesor: Intel® Core i3-1115G4 (1.7GHz, 3.0 GHz, 6MB Cache)  
Pamięć RAM: 8 GB DDR4  
Pamięć wewnętrzna: 256 GB PCIe NVMe SSD  
Napęd: brak  
Karta graficzna: Intel® Iris® Xe Graphics  
Komunikacja:  
1 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 Gen. 1, 1 x USB typ-C  
D-SUB, HDMI, 1 x RJ-45  
złącze słuchawkowe/mikrofonowe, DC-in - wejście zasilania  
WiFi 802.11, Bluetooth 5.1, wbudowane głośniki, wbudowana kamera  
Łączność: bezprzewodowa/przewodowa  
System: Windows 10 Pro  
Wymiary (cm): 36,3 x 25,5 x 2  
Waga (kg): 1,8  
Gwarancja: 3 lata 

8. Program Zajęcia logopedyczne 1 mTalent 

 

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami 
sprawności językowej.  

Ponad 3400 ćwiczeń interaktywnych i 800 kart pracy. 

Do czego służy?  

Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na 
celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym związanych. 

Z czego się składa?  

Z blisko 2000 ekranów interaktywnych, ponad 400 kart pracy, przewodnika metodycznego 
oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. 

Dla kogo?  
Dla logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem 
sprawności językowej dziecka. 

 

 

 

1 717101 23% 
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9. Program Matematyka 1 mTalent 

 

Zestaw ponad 600 interaktywnych ćwiczeń, wspomagających myślenie i umiejętności 
matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie i dzieci 
z dyskalkulią. 

 

Do czego służy?  

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-
wyrównawczych, a także innych, mających na celu kształtowanie i nabywanie umiejętności 
matematycznych na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I-III) lub 
wyrównawczo w klasach starszych. 

Z czego się składa?  

Z ponad 600 ekranów interaktywnych, więcej niż 200 kart pracy, przewodnika 
metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. 

Dla kogo?  

Dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem dzieci w 
nabywaniu przez nie sprawności w zakresie liczenia i myślenia matematycznego. 

 

1 717102 23% 

10. Program Zajęcia logopedyczne 2 mTalent 

 

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami 
sprawności językowej.  

Ponad 3400 ćwiczeń interaktywnych i 800 kart pracy. 
 

Do czego służy?  

Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na 
celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym związanych. 

 
Z czego się składa?  

Z blisko 1500 ekranów interaktywnych, prawie 400 kart pracy, przewodnika 
metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. 

Dla kogo?  
Dla logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem 
sprawności językowej dziecka. 

 

1 721289 23% 
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11. Program Trudności w pisaniu 1 mTalent 

 

Specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz 
nauki pisania i rozwijania motoryki małej. Ponad 1000 ćwiczeń interaktywnych oraz 
setki kart pracy do wydruku. 

 

Do czego służy?  

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i 
dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w 
tym z symptomami dysgrafii lub obniżonym napięciem mięśniowym) oraz jako narzędzie 
profilaktyczne przygotowujące dzieci do nauki pisania, wspomagające tradycyjną naukę 
pisania liter. 

Z czego się składa?  
Z blisko 1000 ekranów interaktywnych, prawie 100 kart pracy, przewodnika 
metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. 

Dla kogo?  

Dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności 
w zakresie motoryki i umiejętności pisania. 
 

1 717105 23% 

12. Program Ortografia 1 mTalent 

 

Zestaw 1000 interaktywnych ćwiczeń, kształcących świadomość ortograficzną i 
poprawną pisownię. 
 

Do czego służy?  

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-
wyrównawczych, a także na lekcjach mających na celu kształtowanie świadomości 
ortograficznej i poprawnej pisowni 
Z czego się składa?  

Blisko 1200 ekranów interaktywnych, więcej niż 200 kart pracy, przewodnika 
metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. 

Dla kogo?  
Dla nauczycieli, logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz 
podnoszeniem sprawności językowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności 
w pisaniu zgodnym z zasadami ortografii. 

1 721290 23% 
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13.  Program Percepcja wzrokowa mTalent 

 

Zestaw ponad 600 interaktywnych ćwiczeń, wspomagających usprawnianie i rozwój 
percepcji wzrokowej, a także 
wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze wzrokowym. 

 

Do czego służy?  

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, 
dydaktyczno-wyrównawczych i innych, mających na celu kształtowanie i usprawnianie 
percepcji wzrokowej. 

Z czego się składa?  

Z ponad 600 ekranów interaktywnych, więcej niż 200 kart pracy, przewodnika 
metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. 

Dla kogo?  
Dla terapeutów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie 
percepcji wzrokowej (np. dzieci z grupy ryzyka dysleksji). 

1 717103 23% 

14. Program  Autyzm mTalent  

 

Pakiet dwóch programów (Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna + Mowa w 
kontekście społecznym), zawierający interaktywne ćwiczenia do pracy z uczniami ze 
spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną,                  
niedokształceniem mowy o typie afazji i innymi problemami komunikacyjnymi, 
wynikającymi z zespołów genetycznych. 

 

Do czego służy?  
Do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych, terapeutycznych i dydaktycznych 

prowadzonych indywidualnie lub w małych grupach. 

Z czego się składa?  

Z ponad 1500 ekranów interaktywnych, kart pracy, przewodnika metodycznego oraz 
zestawu dodatkowych pomocy i publikacji autorskich 
Dla kogo?  

Dla terapeutów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością 
intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi. 

1 729798 23% 
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15.  Program Percepcja słuchowa mTalent 

 

Zestaw ponad 600 interaktywnych ćwiczeń, wspomagających usprawnianie i rozwój 
percepcji słuchowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze 
słuchowym. 

 

Do czego służy?  

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycznych, 
rewalidacyjnych i innych,  
mających na celu kształtowanie i usprawnianie percepcji słuchowej. 

Z czego się składa?  

Z ponad 600 ekranów interaktywnych, więcej niż 200 kart pracy, przewodnika 
metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. 

Dla kogo?  
Dla terapeutów pedagogicznych, logopedów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem 
sprawności w zakresie percepcji słuchowej. 
 

1 717104 23% 

16.  Program  Percepcja słuchowa 2 mTalent 

 

Bogaty zestaw 500 interaktywnych ćwiczeń, wspomagających usprawnianie i rozwój 
wyższych funkcji słuchowych, a także rozwój uwagi i pamięci opartej na analizatorze 
słuchowym dzieci w wieku 5+. 

 

Do czego służy?  
Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycznych, 
rewalidacyjnych i innych, mających na celu stymulację wyższych funkcji słuchowych. 

Z czego się składa?  

Z ponad 700 ekranów interaktywnych, kart pracy, przewodnika metodycznego oraz 
zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. 

Dla kogo?  

Dla terapeutów pedagogicznych, logopedów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem 
sprawności w zakresie percepcji słuchowej, w tym wyższych funkcji słuchowych. 

1 729799 23% 
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17. Dmuchajka – czteropak 

 

• 4 dmuchajki w kolorze naturalnym, czerwonym, zielonym i niebieskim, wykonane z 
drewna bukowego o średnicy 6 cm i wysokości 5 cm,  
• 4 piłeczki styropianowe o średnicy 2,5 cm,  

• 4 słomki. 

 

 
 
 

2 702009 23% 

 ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY: 43.750 ZŁ 

 


