
 
 

Załącznik do SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

 

 

I. Oprogramowanie biurowe  – 25 szt. 

 

Kompletny pakiet oprogramowania biurowego musi spełniać następujące wymagania: 

 Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

a. pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika 

b. prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym 

umiejętności technicznych 

c. możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową 

(Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z 

poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany 

we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego 

monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 

 Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w 

ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 

a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 

b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 

Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(Dz.U.05.212.1766) 

c. umożliwia wykorzystanie schematów XML 

d. obsługuje w ramach standardu formatu podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 

załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

 Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb 

instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich 

szablonów do właściwych odbiorców.  

 W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające 

automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język 

makropoleceń, język skryptowy) 

 Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 

 Licencja musi być pozwalać na przenoszenie oprogramowania pomiędzy różnymi 

komputerami  zamawiającego 

 Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a) edytor tekstów  

b) arkusz kalkulacyjny  

c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 

d) narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 

e) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 

f) narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 

g) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 

kontaktami i zadaniami) 
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7. Edytor tekstów musi umożliwiać: 

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w 

zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością 

słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; 

b) wstawianie oraz formatowanie tabel;  

c) wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych;  

d) wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); 

e)  automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; a 

f) automatyczne tworzenie spisów treści;  

g) formatowanie nagłówków i stopek stron;  

h) sprawdzanie pisowni w języku polskim;  

i) śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników;  

j) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności;  

k) określenie układu strony (pionowa/pozioma);  

l) wydruk dokumentów;  

m) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z 

arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną;  

n) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy MS Word 2003 lub MS Word 2007 

z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów 

dokumentu; zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 

wprowadzaniem modyfikacji 

8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

a) Tworzenie raportów tabelarycznych;  

b) tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych;  

c) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz 

operacje na danych finansowych i na miarach czasu;  

d) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy 

danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice);  

e) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. 

Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i 

rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; 

f) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę 

wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych;  

g) wyszukiwanie i zamianę danych; wykonywanie analiz danych przy użyciu 

formatowania warunkowego;  

h) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie;  

i) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności;  

j) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; 

k) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku;  

l) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania MS Excel 2003 oraz MS Excel 2007, z uwzględnieniem poprawnej 

realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; 

m) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji 

9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:  

• prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego;  

• drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek;  
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• zapisane jako prezentacja tylko do odczytu;  

b) nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji;  

c) opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera;  

d) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań 

dźwiękowych i wideo;  

e) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; 

f) odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym 

arkuszu kalkulacyjnym;  

g) możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów;  

h) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym 

monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,  

i) pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS 

PowerPoint 2003 i MS PowerPoint 2007. 

10. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi umożliwiać: 

a) Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w formacie XML 

bez konieczności programowania;  

b) umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, daty, list 

rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do wypełnienia oraz 

przycisków;  

c) utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych kilku widoków 

z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych użytkowników;  

d) pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub z lokalnej bazy 

danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych; 

e) możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej;  

f) przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. webservice);  

g) wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten sposób 

dokumentu w pliku w formacie XML;  

h) podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu powstałego z jego 

wypełnienia 

11. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 

a) Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych;  

b) tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, 

biuletynów, katalogów;  

c) edycję poszczególnych stron materiałów;  

d) podział treści na kolumny;  

e) umieszczanie elementów graficznych;  

f) wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej;  

g) płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji;  

h) eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF;  

i) wydruk publikacji; możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w 

standardzie CMYK 

12. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 

a) Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie:  

• tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym 

tekstowych i liczbowych 

• relacji pomiędzy tabelami;  

• formularzy do wprowadzania i edycji danych; 

• raportów;  
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b) edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych; 

c) tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów;  

d) połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych 

zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym 

13. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 

kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; 

b) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy 

zablokowanych i bezpiecznych nadawców;  

c) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; 

d) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do 

określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i 

odbiorcy;  

e) oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia; 

f) zarządzanie kalendarzem;  

g) udostępnianie kalendarza innym użytkownikom;  

h) przeglądanie kalendarza innych użytkowników;  

i) zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne 

wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach;  

j) zarządzanie listą zadań;  

k) zlecanie zadań innym użytkownikom;  

l) zarządzanie listą kontaktów;  

m) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom;  

n) przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników;  

o) możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom 

 

 

II. Oprogramowanie biurowe  – 40 szt. 

 

Kompletny pakiet oprogramowania biurowego musi spełniać następujące wymagania: 

 Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

d. pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika 

e. prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym 

umiejętności technicznych 

f. możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową 

(Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z 

poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany 

we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego 

monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 

 Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w 

ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 

e. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 

f. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 

Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(Dz.U.05.212.1766) 

g. umożliwia wykorzystanie schematów XML 

h. obsługuje w ramach standardu formatu podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 

załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
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 Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb 

instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich 

szablonów do właściwych odbiorców.  

 W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające 

automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język 

makropoleceń, język skryptowy) 

 Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 

 Licencja musi być pozwalać na przenoszenie oprogramowania pomiędzy różnymi 

komputerami  zamawiającego 

 Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

h) edytor tekstów  

i) arkusz kalkulacyjny  

j) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 

k) narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 

l) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 

m) narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 

n) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 

kontaktami i zadaniami) 

8. Edytor tekstów musi umożliwiać: 

o) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w 

zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością 

słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; 

p) wstawianie oraz formatowanie tabel;  

q) wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych;  

r) wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); 

s)  automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; a 

t) automatyczne tworzenie spisów treści;  

u) formatowanie nagłówków i stopek stron;  

v) sprawdzanie pisowni w języku polskim;  

w) śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników;  

x) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności;  

y) określenie układu strony (pionowa/pozioma);  

z) wydruk dokumentów;  

aa) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z 

arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną;  

bb) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy MS Word 2003 lub MS Word 2007 

z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów 

dokumentu; zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 

wprowadzaniem modyfikacji 

9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

n) Tworzenie raportów tabelarycznych;  

o) tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych;  

p) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz 

operacje na danych finansowych i na miarach czasu;  

q) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy 

danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice);  
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r) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. 

Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i 

rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; 

s) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę 

wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych;  

t) wyszukiwanie i zamianę danych; wykonywanie analiz danych przy użyciu 

formatowania warunkowego;  

u) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie;  

v) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności;  

w) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; 

x) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku;  

y) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania MS Excel 2003 oraz MS Excel 2007, z uwzględnieniem poprawnej 

realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; 

z) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji 

10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

j) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:  

• prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego;  

• drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek;  

• zapisane jako prezentacja tylko do odczytu;  

k) nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji;  

l) opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera;  

m) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań 

dźwiękowych i wideo;  

n) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; 

o) odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym 

arkuszu kalkulacyjnym;  

p) możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów;  

q) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym 

monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,  

r) pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS 

PowerPoint 2003 i MS PowerPoint 2007. 

11. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi umożliwiać: 

i) Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w formacie XML 

bez konieczności programowania;  

j) umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, daty, list 

rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do wypełnienia oraz 

przycisków;  

k) utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych kilku widoków 

z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych użytkowników;  

l) pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub z lokalnej bazy 

danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych; 

m) możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej;  

n) przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. webservice);  

o) wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten sposób 

dokumentu w pliku w formacie XML;  

p) podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu powstałego z jego 

wypełnienia 
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12. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 

j) Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych;  

k) tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, 

biuletynów, katalogów;  

l) edycję poszczególnych stron materiałów;  

m) podział treści na kolumny;  

n) umieszczanie elementów graficznych;  

o) wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej;  

p) płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji;  

q) eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF;  

r) wydruk publikacji; możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w 

standardzie CMYK 

13. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 

e) Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie:  

• tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym 

tekstowych i liczbowych 

• relacji pomiędzy tabelami;  

• formularzy do wprowadzania i edycji danych; 

• raportów;  

f) edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych; 

g) tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów;  

h) połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych 

zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym 

14. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 

kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

p) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; 

q) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy 

zablokowanych i bezpiecznych nadawców;  

r) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; 

s) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do 

określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i 

odbiorcy;  

t) oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia; 

u) zarządzanie kalendarzem;  

v) udostępnianie kalendarza innym użytkownikom;  

w) przeglądanie kalendarza innych użytkowników;  

x) zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne 

wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach;  

y) zarządzanie listą zadań;  

z) zlecanie zadań innym użytkownikom;  

aa) zarządzanie listą kontaktów;  

bb) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom;  

cc) przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników;  

dd) możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom 
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III. Program do terapii logopedycznej – 1 szt. 

 

1. Program musi być przeznaczony do terapii logopedycznej, 

2. Program musi umożliwiać wykonywanie ćwiczeń wszystkich najczęściej zaburzanych 

przez dzieci głosek (dyslalia), wymowy bezdźwięcznej oraz kształtowania słuchu 

fonemowego, 

3. Program musi uwzględniać zasadę stopniowania trudności: pierwsze ćwiczenia muszą 

polegać na zapoznaniu dziecka z obrazkiem, jego wzorcem słuchowym i wzrokowym, 

ostatnie ćwiczenie musi być dynamiczne, wymagające umiejętności poprawnej wymowy, 

koncentracji uwagi i sprawności motorycznej, 

4. Program musi służyć do utrwalania zaburzonej głoski lub głosek w wyrazach w różnych 

pozycjach, 

5. Ćwiczenia w programie muszą być zintegrowane z ćwiczeniami tradycyjnymi zawartymi 

w zeszycie ćwiczeń, z możliwością ich wykorzystania przez dzieci czytające i 

nieczytające, 

6. Program musi mieć łatwą i czytelna obsługę; 

7. Program musi mieć ciekawa, współczesną szatę graficzną i dziecięcego lektora, 

8. Program musi mieć bogaty system pochwał słownych i reakcji na nieprawidłowe 

rozwiązania ćwiczeń, 

9. Program musi umożliwiać rejestrację postępów dziecka; 

10. Program musi posiadać moduł przeznaczony dla dzieci posiadających umiejętność 

czytania.  

11. Z każdą planszą programu zintegrowany musi być dźwięk informujący o poprawnym, 

bądź błędnym ułożeniu podpisu pod obrazkiem.  

12. W przypadku dobrze ułożonego wyrazu i wzrokowym utrwaleniu jego obrazu 

graficznego, dziecko musi być proszone o powtórzenie jego nazwy (utrwalenie wzorca 

słuchowego). 

13. Program musi umożliwiać terapeucie przeanalizowanie obrazka i ponownego 

wypowiedzenia jego nazwy; 

14. Jeżeli dziecko w trakcie pracy dostrzeże pomyłkę, program musi umożliwić usuniecie 

błędnie wpisanej litery, przenosząc ją w dowolne miejsce na ekranie i uzupełnić kratkę 

literą poprawną. 

15. Jeżeli dziecko kilkakrotnie źle ułoży podpis pod obrazkiem powinno móc skorzystać z 

wbudowanego modułu pomocy; 

16. Po zakończeniu gry na ekranie powinna pojawić się okienko statystyka informująca o 

czasie gry, ilości błędnych lub poprawnych odpowiedzi i korzystaniu z pomocy.  

17. Program musi zawierać moduł obrazkowy dla młodszych dzieci, wykorzystywany przy 

utrwalaniu wymowy głosek w wyrazach (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie); 

18. Program musi zawierać moduł pamięciowy, umożliwiający ćwiczenie trudnych głosek i 

pozwalający na porównywanie wymowy ze wzorcem podanym przez komputer.  

19. Program musi musi posiadać moduł ćwiczący również inne sprawności takie jak: 

spostrzegawczość wzrokową, pamięć, koncentrację uwagi. 

20. Program musi posiadać moduł umożliwiający utrwalanie różnicowania głosek 

opozycyjnych sz – s, cz – c, ż – z, dż – dz. dla dzieci, które potrafią czytać, a po 

instruktażu ze strony osoby dorosłej, tez dla dzieci młodszych.  

21. Program musi zawierać moduł, który oprócz ćwiczenia poprawnej wymowy, wyrabia u 

dziecka świadomość fonologiczną, ćwiczy refleks, koncentrację uwagi, spostrzegawczość 

wzrokową, a także ćwiczy również motorykę małą, wymagając precyzyjnych i szybkich 

ruchów myszką, aby trafić na właściwy obrazek; 
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22. Program musi zawierać moduł wykorzystywany w końcowych etapach terapii (np. w 

fazie automatyzacji wymowy). 

23. Program musi posiadać prosty rejestrator dźwięku, który umożliwia nagranie wymowy 

dziecka i porównanie jego wymowy np. na początku i końcu terapii 

24. Program musi posiadać ćwiczenia wymagające dobieranie obrazków w pary, według 

ćwiczonych głosek (najmniej dwie głoski np. s-c). 

25. Program musi posiadać ćwiczenia wymagające wskazania, który obrazek wśród 

pokazanych na ekranie, nie pasuje (pod względem wymowy) do pozostałych. 

26. Program musi posiadać ćwiczenia wymagające dopasowania nazwy obrazka do 

pokazanych w dolnej części ekranu liter. 

27. Program musi posiadać ćwiczenia wymagające ułożenia podpisu do obrazka z rozsypanki 

literowej. Po poprawnym ułożeniu przez dziecko podpisu lektor powinien wypowiadać 

nazwę obrazka, a zadaniem dziecka ma być powtórzenie jej. 

28. Program musi posiadać ćwiczenia dla dzieci nieczytających. Po odnalezieniu pary 

obrazków lektor wypowiada ich nazwę, a zadaniem dziecka jest powtórzenie jej. 

29. Program musi posiadać ćwiczenia dla dzieci w wieku 4-9 lat, wspomagające terapię 

logopedyczną i ćwiczenie wymowy głosek kierunkiem logopedy.  

30. Program musi posiadać grę zawierająca wyrazy dźwiękonaśladowcze i polegająca na 

dobieraniu w pary obrazków do pokazanych poniżej napisów. 

31. Program musi posiadać ćwiczenia stosowane gdy głoski są wymawiane poprawnie, ale są 

mylone, zamieniane lub nieużywane w mowie spontanicznej.  

32. Program musi posiadać ćwiczenia różnicowania słuchowego i kinestetycznego 

wypracowanych głosek.  

33. Program musi posiadać ćwiczenia słuchu fonemowego; 

 

IV. Program do wspomagania rozwoju – 1 szt. 

 

1. Program musi mieć formę multimedialnej bazy zawierającej zdjęcia, napisy, grafiki, 

dźwięki (nagrania lektora, onomatopeje i dźwięki otoczenia).  

2. Program musi umożliwiać wybór właściwego do terapii zakresu zasobów oraz pracę na 

odpowiednich zadaniach terapeutycznych; 

3. Program musi zawierać co najmniej prezentacje, ćwiczenia, test, memory; 

4. Program musi być przeznaczony do wykorzystania na zajęciach terapii logopedycznej, 

pedagogicznej, psychologicznej; 

5. Różnorodność zasobów programu musi umożliwiać pracę zarówno z osobami dorosłymi 

jak i dziećmi; 

6. Program musi umożliwiać wybór poszczególnych grup semantycznych; 

7. Program musi umożliwiać po zakończonej terapii, zapisać wyniki pracy pacjenta w celu 

bieżącego monitorowania procesu terapii i uzyskanych efektów; 

8. Program musi umożliwiać wybór i dodanie pacjenta, wskazanie zasobów, pracę 

terapeutyczną. 

9. Program musi umożliwiać edycję danych pacjenta, 

10. Program musi umożliwiać skanowanie i ustawienie jego parametrów przez osobę 

niepełnosprawna ruchowo maksymalnie dwóch przycisków; 

11. Program musi umożliwiać skanowanie wewnętrznych lub zewnętrznych elementów 

interfejsu użytkownika; 

12. Program musi umożliwiać zarządzanie zasobami poprzez wybór grupy semantycznej lub 

elementu grupy; 

13. Program musi umożliwiać powiększanie/odtwarzanie elementu zasobu jednocześnie 

chowając pozostałe elementy. 
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14. Program musi umożliwiać włączanie/wyłączanie komentarzy lektora do wykonanego 

działania przez pacjenta. 

15. Program musi umożliwiać po prawidłowym wskazaniu elementu zasobu,  automatyczne 

przejście do następnego zadania; 

16. Program musi umożliwiać wskazanie liczby elementów do wyboru; 

17. Program musi umożliwiać określenie kolejności wyświetlania wskazanych zasobów; 

18. Program musi umożliwiać wybranie elementów w kolejności ich występowania; 

19. Program musi umożliwiać sprawdzanie wiedzy za pomocą testu; 

20. Program musi umożliwiać ćwiczenie pamięci oraz kojarzenia par wybranych elementów 

 

V. Program do terapii wad wymowy – 1 szt. 

 

1. Program przeznaczony dla osób zawodowo zajmujących się terapią wad wymowy. 

2. Program musi zawierać prezentacje dotyczące powstawania głosek: rentgenogramy, 

labiogramy oraz palatogramy.  

3. Program musi umożliwiać spowolnianie i zatrzymywanie animacji oraz drukowania 

danego ekranu programu. 

4. Głoski prezentowane w programie muszą być pogrupowane na: samogłoski, spółgłoski 

półotwarte, spółgłoski szczelinowe, spółgłoski zwarto-szczelinowe oraz spółgłoski 

zwarto-wybuchowe; 

5. Program musi przedstawiać proces powstawania głosek.  

6. Program musi umożliwiać sprawdzenie umiejętności rozpoznawania głosek oraz 

zawierać praktyczne podsumowanie wyników badania; 

 

 

VI. Program z ćwiczeniami usprawniającymi mowę – 1 szt. 

 

1. Program musi zawierać zestaw ćwiczeń służącym wspieraniu terapii mowy oraz 

rozwijaniu umiejętności poprawnego wysławiania się.  

2. Program musi zawierać ćwiczenia poszczególnych narządów mowy oraz ćwiczenia 

łączące różne narządy, ćwiczenia dłoni, fonacyjne, oddechowe, ogólnoruchowe oraz 

masaże i stymulacje. 

3. Ćwiczenia musza być podzielone są na kategorie według typów zaburzeń oraz według 

ich rodzajów. 

4. W ramach podziału na typy zaburzeń, musi istnieć dodatkowy podział według skali 

trudności, co ma  ułatwić dobieranie odpowiednich ćwiczeń dla konkretnego pacjenta. 

5. Program musi być opracowany na bazie praktyki w gabinecie logopedycznym.  

6. Program musi zawierać autorskie pomysły oraz ćwiczenia dostępne w literaturze 

przedmiotu. 

7. Program musi zawierać minimum 300 ćwiczeń, które służą terapii mowy i umiejętności 

komunikowania się.  

8. Program musi zawierać co najmniej następujące kategorie ćwiczeń 

a) części twarzy; 

b) fonacyjne, 

c) dłonie, 

d) ćwiczenia z oporowaniem, 

e) masaże i stymulacje, 

f) ćwiczenia kinezjologiczne. 

9. Program musi zawierać co najmniej ćwiczenia do leczenia następujących typów 

zaburzeń: 
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a) afazja, 

b) dysartria, 

c) porażenie nerwu twarzowego, 

d) emisja głosu. 

 

VII. Program do ćwiczeń na materiale niewyrazowym i terapii dysleksji i  

dysortografii- 1 szt. 

 

1. Licencja wielostanowiskowa wieczysta.  

2. Program musi być przeznaczony dla dzieci młodszych klas szkoły podstawowej; 

3. Program musi zawierać co najmniej następujący zakres materiału: 

a) pismo obrazkowe, 

b) zapamiętywanie kolejności ułożenia podobnych elementów 

c) obwodzenie co najmniej liter p P, b, B, g, G, d, D, 

d) Znajdowanie różnic na obrazkach 

e) znajdowanie zadanych obiektów na obrazkach 

f) układanie figur geometrycznych z rozsypanych elementów, 

g) dobieranie brakującego elementu do układanki geometrycznej, 

h) układanki z puzzli. 

 

VIII. Słownik multimedialny polsko – angielski i angielsko – polski - 10 szt. 

 

1. Słownik musi zawierać minimum 700 000 wyrazów, 30 000 przykładów, 125 000 

tłumaczeń 

2. Słownik musi zawierać definicje słów wraz z przykładami ich użycia w języku 

angielskim.  

3. Słownik musi zawierać polskie tłumaczenia haseł jako dodatkową pomoc we właściwym 

zrozumieniu danego wyrazu.  

4. Do słownika musi być dołączony jest CD-ROM, który umożliwi usłyszenie wymowy 

angielskej i amerykańskiej podczas pracy z tekstem 

 

IX. Słownik multimedialny polsko – niemiecki i niemiecko – polski - 10 szt. 

 

1. Słownik musi być przygotowany zgodnie z najnowszymi zasadami leksykografii 

dwujęzycznej.  

2. Słownik musi zawierać: 

a) nowoczesne słownictwo ogólne; 

b) terminy specjalistyczne z ponad 90 dziedzin; 

c)  nazwy własne; 

d)  austriacyzmy,  

e) Helwetyzmy; 

f) niemieckie warianty regionalne; 

g)  jednoznaczne tłumaczenia; 

h)  najczęstsze stałe połączenia wyrazowe i typowe konstrukcje gramatyczne,    

 zilustrowane przykładami użycia; 

i)  zbiór idiomów i przysłów 

4. Słownik musi być przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników niezależnie od 

stopnia znajomości języka. 
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X.  Program multimedialny -  zestaw filmów kulturowych do pracy z  

uczniami szkół podstawowych i gimnazjów - 1 szt. 

 

1. Program musi ułatwiać wprowadzanie do lekcji wiedzy o krajach anglojęzycznych, 

2. Program musi zawierać arkusze z ćwiczeniami dla ucznia oraz notatki dla nauczyciela 

3. Program musi zawierać treści przeznaczone dla różnych poziomów zaawansowania 

4. Program musi posiadać podwójną ścieżką dźwiękową; 

5. Program musi umożliwiać włączanie i wyłączanie napisów w celu pracy nad 

umiejętnością słuchania; 

6. Program musi umożliwiać wprowadzanie elementów kultury krajów anglojęzycznych 

na lekcjach w szkole podstawowej i gimnazjum; 

7. Program musi zawierać filmy poświęconych różnym aspektom życia nastolatków w 

krajach anglojęzycznych 

 

XI. Zestaw programów multimedialnych do nauki matematyki – 1 kpl. 

 

1. Zestaw musi zawierać przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i 

sprawdzenie wiadomości co najmniej w zakresach: liczby całkowite, liczby ujemne, 

liczby dziesiętne i ułamki. 

2. Zestaw musi być przeznaczony dla dzieci z klas 1-6 na poziomie szkoły podstawowej. 

3. Ćwiczenia interaktywne musza ułatwiać doskonalenie takich umiejętności, jak: 

dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie oraz ćwiczenie orientacji na osi liczbowej 

i porównywanie jednostek. 

4. Zestaw musi zawierać ćwiczenia z zakresu: 

a) dodawania i odejmowania, w tym co najmniej: dodawanie dwóch liczb, odejmowanie 

dwóch liczb, dodawanie i odejmowanie trzech liczb,  

b)  mnożenia i dzielenia, w tym co najmniej mnożenie dwóch liczb, dzielenie dwóch 

liczb, zadania z nawiasami  

c) porównywania liczb, w tym co najmniej większa/mniejsza, większa/mniejsza o ile?, oś 

liczbowa  

d)  zadań wykonywanych kolejno, w tym co najmniej: piramida, pociąg  

5. Program musi współpracować z wszystkimi typami tablic interaktywnych. 

6. Program musi umożliwiać drukowanie ćwiczeń oraz testów, w celu ich rozwiązywania 

poza komputerem. 

7. Program musi umożliwiać wybór min. 50 przykładów do rozwiązania. 

8. Program musi zawierać tabele z wynikami dla każdego typu zadań, które będą  

informowały o najlepszych uczestnikach.  

9. Wszystkie wyniki uzyskane przez uczniów musza być wpisywane są do osobnego pliku, 

w którym zawarty będzie co najmniej: rodzaj rozwiązywanego zadania, data, godzina, 

liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi oraz ocena końcowa. 

10. Program musi zawierać przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i 

sprawdzenie umiejętności matematycznych z algebry dla klas 1-3 na poziomie 

gimnazjum. 

11. Program musi zawierać  ćwiczenia interaktywne obejmujące wyrażenia algebraiczne, w 

tym co najmniej:  

a)   wartości wielomianów i ułamków,  

b)   potęgowanie iloczynów i różnice drugich potęg,  

c)   rozwiązywanie prostych i złożonych równań z niewiadomą w mianowniku,  

d)  obliczenia z procentami  
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12. Podczas rozwiązywania zadań użytkownik musi mieć do dyspozycji kalkulator oraz 

miejsce na wykonywanie obliczeń. 

13. Program musi zawierać zadania konstrukcyjne pozwalające na samodzielne ćwiczenie i 

sprawdzenie wiadomości w zakresie konstrukcji podstawowych figur geometrycznych.  

14. Ćwiczenia interaktywne musza być podzielone według figur geometrycznych oraz stopnia 

trudności na działy tematyczne; 

 

XII. Oprogramowanie do nauki matematyki – 25 szt. 

 

1. Oprogramowanie musi stanowić multimedialną bazę wiedzy przeznaczoną dla klas                 

1-3 dawnego gimnazjum; 

2. Oprogramowanie musi obejmować cały materiał nauczania matematyki na poziomie 

dawnego gimnazjum; 

3. Oprogramowanie poza zasobem wiedzy, musi zawierać: 

      - wszechstronną analizę omawianych treści,  

      - programy narzędziowe;  

      - zdjęcia,  

      - trójwymiarowe animacje,  

      - filmy wideo  

      - interaktywne ćwiczenia; 

4. Oprogramowanie musi obejmować: 

      - 1000 zagadnień 

      - 20 filmów i animacji; 

      - 200 nagrań; 

      - 1000 ćwiczeń interaktywnych; 

      - 20 testów sprawdzających; 

      - 2000 stron multimedialnych; 

 

XIII. Oprogramowanie do retuszu fotografii cyfrowych – 25 szt. 

 

1. Oprogramowanie musi pozwalać na wykonywanie prostych i zaawansowanych 

poprawek obrazu i zastosowanie odpowiednich narzędzi.  

2. Program musi być prosty i intuicyjny w użyciu z wbudowanym trybem nauki.  

3. Program musi posiadać pasek narzędzi, dający dostęp do wszystkich narzędzi przy 

pomocy 

4. Program musi posiadać: 

a) zestaw filtrów, 

b) funkcję zaznaczania wektorami, 

c) różne typy pędzli, 

d) funkcję obsługi warstw, 

e) automatyczną opcję wypełniania, 

f) narzędzie do czyszczenia obrazu, 

g) narzędzie do tworzenia przezroczystych gradientów, 

h) narzędzie do usuwania efektu czerwonych oczu, 

i) generowanie animowanych plików, w tym co najmniej w formacie GIF; 

j) nakładanie masek, 

k) funkcję eksportu do ikon, 

l) funkcję dodawania, odejmowania zaznaczeń. 

 

 



 14 

XIV. Oprogramowanie do edycji filmów – 5 szt. 

 

a. Program musi umożliwiać zmontowanie filmu, który później będzie można 

opublikować w serwisach internetowych typu YouTube, Vimeo itp. 

b. Program musi umożliwiać edytowanie filmów nagranych w rozdzielczości, HD 

(1280x720) oraz Full HD (1920x1080). 

c. Program musi posiadać wstążkowy interfejs użytkownika; 

d. Wszystkie funkcje edytora wideo musza być posegregowane na zakładki tematyczne, 

aby usprawnić proces tworzenia własnych materiałów filmowych.  

e. Program musi umożliwiać tworzenie pokazów ze zdjęć (ang. slideshow), w oparciu o 

pliki graficzne zapisane w rozszerzeniu co najmniej BMP, GIF, JPEG, PNG i TIFF. 

f. Program musi umożliwiać import plików audio, wideo i graficznych z lokalnego i 

zewnętrznego dysku twardego, aparatu cyfrowego, kamery DV i HDV, karty pamięci 

flash oraz telefonu komórkowego po kablu USB.  

g. Program musi umożliwiać rejestracje obrazu wideo z kamery internetowej (webcam) 

podłączonej do komputera stacjonarnego i przenośnego.  

h. Program musi umożliwiać wycinanie niepotrzebnych fragmentów oraz dzielenie i 

łączenie klipów wideo.  

i. Program musi umożliwiać: 

a) nakładanie efektów i filtrów graficznych,  

b) stosowanie przejść oraz dodawanie napisów początkowych i końcowych, dla 

których można wybrać typ, rozmiar i kolor czcionki.  

c) Program musi obsługiwać mechanizm przeciągnij i upuść (ang. Drag&Drop). 

b. Program musi umożliwiać dodanie do montowanego klipu wideo własnej ścieżki 

dźwiękowej z pliku audio MP3, WAV i WMA oraz serwisów internetowych, w tym co 

najmniej AudioMicro, Free Music Archive i Vimeo.  

c. Program musi umożliwiać dostosowanie poziomu głośności dźwięku; 

XV. Oprogramowanie do projektowania graficznego – 5 szt. 

 

1. Program musi umożliwiać narzędzia do projektowania graficznego, układu stron oraz 

edycji zdjęć; 

2. Program musi pozwalać początkującym użytkownikom na proste i szybkie uzyskiwanie 

profesjonalnych rezultatów. 

3. Program musi zawierać narzędzia do tworzenia logotypów, broszur, grafik 

internetowych, reklam do serwisów społecznościowych; 

4. Program musi wspierać obsługę wyświetlania na kilku monitorach, wyświetlaczach o 

rozdzielczości 4K oraz rysika w tabletach w czasie rzeczywistym; 

5. Program musi umożliwiać wyszukiwanie czcionek i ich porządkowanie w celu doboru 

właściwego kroju pisma. 

6. Program musi umożliwiać zarządzanie zbiorami i krojami czcionek i korzystanie z nich 

bez konieczności instalowania.  

7. Program musi umożliwiać ukrywanie i pokazywanie obiektów w celu zarządzania 

złożonymi projektami. Funkcja musi pozwalać ukrywać poszczególne obiekty bądź ich 

grupy znajdujące się na warstwie bez konieczności ukrycia całej warstwy.  

8. Program musi umożliwiać kopiowanie, wklejanie i duplikację części istniejących 

krzywych w celu ponownego wykorzystania segmentów krzywych w tworzonych 

projektach. 

9. Program musi umożliwiać uzyskanie niedestruktywnego efektu rozmycia oraz 

dostosować stopień wtapiania cienia na krawędziach; 
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10. Program musi umożliwiać kontrolę postrzeganą, odległość obiektów i ich rozmiar 

względem tła oraz innych elementów; 

11. Program musi umożliwiać korygowanie i edycję zdjęć poprzez usuwanie 

niedoskonałości przez nakładanie otaczających kolorów i tekstur.  

12. Program musi umożliwiać osiągnięcie większej wydajność dzięki obszarowi roboczemu 

dostosowanemu do własnego toku pracy.  

13. Program musi umożliwiać dopasowanie obszaru projektowania poprzez zmianę 

wyglądu często używanych elementów jak kolor pulpitu i obramowań okien, ikony oraz 

rozmiar tekstu. 

14. Program musi posiadać wbudowany przewodnik dla użytkowników; 

15. Program musi umożliwiać osiągnięcie większej wydajności dzięki obszarowi 

roboczemu dostosowanemu do własnego toku pracy użytkownika; 

16. Program musi zawierać materiały i zasoby edukacyjne; 

17. Program musi umożliwiać utworzenie banera na podstawie zawartości strony lub 

wybranych obiektów na stronie internetowej; 

18. Program musi umożliwiać poszerzenie zbioru kreatywnych narzędzi, pobieranie 

aplikacji, modułów dodatkowych i rozszerzeń z internetu; 

19. Program musi posiadać minimum: 

a) 10 000 obrazków clipart; 

b) 2000 obrazków cyfrowych o wysokiej rozdzielczości,  

c) 1000 czcionek OpenType,  

d) 300 szablonów,  

e) 1000 wypełnień, ramek i deseni.  

20. Program musi umożliwiać tworzenie własnych narzędzi do automatyzacji za pomocą 

dostarczonego SDK (Software Development Kit) 

21. Licencja na program musi być wieczysta, niewygsająca 

22. W skład pakietu musza wchodzić aplikacje co najmniej do: 

a) tworzeni grafiki wektorowej i układu stron 

b) edycji zdjęć 

c) zarządzanie czcionkami TrueType i OpenType 

d) wyszukiwania zasobów 

e) przechwytywania zawartości ekranu 

f) projektowania witryn internetowych 

g) powiększania obrazów cyfrowych 

h) automatyzacji zadań 

i) automatyzacji zadań i tworzenie zaawansowanych makr 

j) tworzenia kodów paskowych w różnych formatach branżowych 

k) usprawnienie dwustronnego drukowania dokumentów 

l) importowania plików w formatach EPS i PS 

m) identyfikacji czcionek online 

XVI. Oprogramowanie logopedyczne – 1 pakiet 

1. Program musi zawierać ćwiczenia pomocne utrwalaniu głoski w wyrazach; 

2. Program musi być przeznaczony dla dzieci posiadających umiejętność czytania.  

3. Program musi umożliwiać wybieranie kolejnych liter i układanie podpisu do 

pokazanego na ekranie obrazka, przy pomocy kursora myszy; 

4. Program musi posiadać komunikaty dźwiękowe informujące o poprawnym, bądź 

błędnym ułożeniu podpisu pod obrazkiem; 

5. Program musi mieć mechanizm utrwalania wzorca słuchowego 
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6. Program musi umożliwiać  terapeucie przeanalizowanie obrazka; 

7.  Program musi umożliwiać  usunięcie błędnie wpisaną literę w przypadku 

zaobserwowania błędu dziecka; 

8. Program musi posiadać moduł statystyczny i moduł pomocy, dostępne po 

zakończonym ćwiczeniu 

9. Moduł statystyczny musi informować co najmniej co: o czasie gry, ilości błędnych lub 

poprawnych odpowiedzi i korzystaniu z pomocy.  

10. Program musi zawierać moduł obrazkowy przeznaczony do wykorzystania j przy 

utrwalaniu wymowy głosek w wyrazach (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie). 

11. Moduł musi umożliwiać ćwiczenie trudnych głosek i pozwalać na porównywanie 

wymowy ze wzorcem podanym przez komputer.  

12. Moduł musi umożliwiać ćwiczenia co najmniej takie jak: spostrzegawczość 

wzrokową, pamięć, koncentrację uwagi. 

13. Program musi zawierać moduł umożliwiający utrwalanie różnicowania głosek 

opozycyjnych sz – s, cz – c, ż – z, dż – dz.  

14. Moduł musi być przeznaczony dla dzieci, które potrafią czytać; 

15. Moduł musi umożliwiać wybór litery brakującej w wyrazie. 

16. Moduł musi emitować komunikaty głosowe; 

17. Program musi posiadać moduł umożliwiający: ćwiczenie poprawnej wymowy, 

wyrabianie u dziecka świadomości fonologicznej, ćwiczenie refleksu, koncentracji 

uwagi, spostrzegawczości wzrokowej, motoryki małej; 

18. Moduł musi wymagać precyzyjnych i szybkich ruchów myszką, aby trafić na 

właściwy obrazek, który znajduje się cały czas w ruchu. 

19. Moduł musi być dedykowany do używania na końcowych etapach terapii, w tym w 

fazie automatyzacji wymowy; 

20. Program musi być przeznaczony dla dzieci w wieku 4-9 lat.  

21. Ćwiczenia zawarte w programie muszą wspomagać terapię logopedyczną i ćwiczenie 

wymowy głosek u dzieci pod kierunkiem logopedy.  

22. Program musi zawierać ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia do pracy indywidualnej i 

pracy grupowej.  

23. Do programu musi być dołączone min. to kolorowych obrazków do ćwiczeń dla dzieci 

nie czytających. 

24. Do programu musi być dołączony materiał drukowany opisujący rozwój mowy 

dziecka, słuch fonemowy i fonetyczny oraz diagnozę i terapia seplenienia (szeregu sz, 

ż, cz, dż); 

25. Program musi zawierać moduł umożliwiający dobieranie obrazków w pary, według 

ćwiczonych głosek (min. dwie głoski). 

26. Program musi zawierać moduł umożliwiający wskazanie, który obrazek wśród 

pokazanych na ekranie, nie pasuje pod względem wymowy do pozostałych; 

27. Program musi zawierać moduł umożliwiający dopasowanie nazwy obrazka do 

pokazanych liter; 

28. Program musi zawierać moduł umożliwiający nagranie wymowy dziecka i 

porównanie jego wymowy na początku i końcu terapii; 

29. Do programu musi być dołączony zeszyt ćwiczeń zawierający ćwiczenia utrwalające 

głoskę w izolacji i w wyrazach (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie).  

30. Zeszyt musi wspierać również utrwalanie głoski w wyrażeniach i zdaniach; 

31. Zeszyt musi posiadać obrazki i teksty przeznaczone do wycięcia.  

a) Zeszyt musi posiadać co najmniej: 

b) 10 ćwiczeń narządów artykulacyjnych,  

c) 40 ćwiczeń do pracy indywidualnej z dzieckiem, 
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d) 5 ćwiczeń do pracy grupowej,  

e) 40 obrazków zawierające w swojej nazwie głoski s, z, c, dz. 

32. Do programu musi być dołączona książka o współpracy ortodontyczno-logopedycznej 

oraz terapii głosek s, z, c, dz. 

33. Pakiet musi zawierać zeszyt ćwiczeń utrwalających głoski ś, ź, ć, dź w wyrażeniach i 

zdaniach.  

34. Zeszyt musi umożliwiać pracę z tekstem i ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej oraz 

ćwiczenia do pracy grupowej z dziećmi utrwalające wymowę głosek ś, ź, ć, dź.  

35. Ćwiczenia musza być podzielone ze względu na:  

a) etap pracy korekcyjnej,  

b) ćwiczenia przeznaczone dla dzieci czytających oraz dla dzieci nieczytających,  

c) ćwiczenia do pracy indywidualnej i grupowej.  

36. Zeszyt musi posiadać obrazki i teksty przeznaczone do wycięcia. Polecenia do 

ćwiczeń znajdą Państwo w opracowaniu tekstowym; 

37. Pakiet musi zawierać programy: 

a) Program usprawniający wymowę głosek j, l, r oraz różnicujący je; 

b) Program zawierający ćwiczenia stosowane gdy głoski są wymawiane poprawnie, 

ale są mylone, zamieniane lub nieużywane w mowie spontanicznej; 

c) Program opracowany w celu zapobiegania trudnościom związanym z 

zaburzeniami słuchu fonemowego. 

 

XVII. Oprogramowanie do nauki ortografii – 1 pakiet 
 

1. Pakiet musi się składać z minimum 3 niezależnych aplikacji: 

2. W skład pakietu musi wchodzić aplikacja zawierająca testy w zakresie znajomości    

  zasad używania głosek: - u i ó,  h i ch, ż i rz; 

3. Aplikacja musi umożliwiać dobranie odpowiedniej litery do wyświetlonego wyrazu.  

4. Aplikacja musi umożliwiać określenie liczby pytań w teście w zakresie 10 - 100 oraz 

ilość czasu na odpowiedź 

5. Aplikacja musi zawierać min.  1000 wyrazów sprawiających najwięcej trudności; 

6. Aplikacja musi umożliwiać dodawanie własnych słów 

7. Program musi zawierać moduł, w którym udzielane są tylko odpowiedzi jaka powinna 

być litera w danym słowie oraz moduł umożliwiający sprawdzenie wiedzy z ortografii,  

8. Aplikacja musi określać czas na odpowiedź oraz analizować i podawać ilość dobrych i 

złych odpowiedzi.  

9. Pakiet musi zawierać aplikację wyświetlającą wyrazy pozbawione liter w celu ich 

uzupełnienia literami rz, ż, u, ó, h, ch oraz z pisownią łączną i rozdzielną.  

10. Aplikacja musi posiadać kilka poziomów, min. 700 słów i umożliwiać pomiar czasu 

odpowiedzi. 

11. Aplikacja musi przydzielać punkty w zależności od szybkości udzielenia odpowiedzi; 

12. W skład pakietu musi wchodzić co najmniej jedna gra komputerowa integrująca treści 

kształcenia wokół umiejętności językowych - pisania i czytania; 

13. Gra komputerowa musi być zgodna z celami edukacyjnymi i treściami "Podstawy 

programowej" dla I etapu edukacyjnego.  

14. Gra musi ułatwiać łagodne przejście od wychowania przedszkolnego do edukacji 

prowadzonej w systemie szkolnym,; 

15. Gra musi: 

a) kształcić integrację funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych 

b) pomagać szybciej zapamiętywać trudne wyrazy 

c) doskonalić umiejętność czytania 
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d)  pomagać dyslektykom przezwyciężyć trudności 

e) motywować trwale do udziału w zajęciach 

f)   systematycznie ćwiczyć uwag 

g) Intensyfikować i organizować kontakty z tekstem  

16. Pakiet musi być przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i musi służyć zarówno 

nauce ortografii, jak i wspomagać naukę czytania na poziomie elementarnym.  

17. Zastosowana metoda dydaktyczna musi umożliwiać wprowadzenie jej do pracy z 

wszystkimi dziećmi.  

18. Wykorzystywane w grze ikony musi pobudzać pamięć wzrokową, w celu poprawy 

sprawności ortograficznej 

19. Gra musi angażować i usprawniać koncentrację uwagi na materiale wizualnym, 

percepcję, pamięć i wyobraźnię wzrokową; 

20. Gra musi odwoływać się do prawopółkulowych strategii percepcyjnych, co jest  

pożądane we wczesnym okresie nauki czytania i pisania oraz w przypadkach dysleksji 

rozwojowej; 

 

XVIII. Oprogramowanie do terapii i diagnozy pedagogicznej – 1 pakiet 

 

1. Pakiet musi zawierać materiał, pozwalający na prowadzenie zajęć korekcyjno -

kompensacyjnych z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji; 

2. Pakiet musi zawierać: 

a) moduł diagnostyczny dla dzieci z  grupy ryzyka dysleksji\ 

b) moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6-8 lat. 

c) moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat  

d) moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8-10 lat 

3. Pakiet musi zawierać min.  

a) 500 interaktywnych ćwiczeń,  

b) 300 kart pracy do wydruku  

c) 60 filmów przedstawiających ćwiczenia ruchowe;  

4. Pakiet musi stanowić połączenie materiału interaktywnego,  specjalnie 

wyselekcjonowanych przez terapeutów publikacji książkowych oraz autorskich 

pomocy dydaktycznych; 

5. Pakiet musi umożliwiać archiwizowanie i drukowania dokumentacji 

6. Produkt może móc być stosowany zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak i 

grupowych 

7. Pakiet musi być przeznaczony do pracy z dziećmi nadpobudliwymi i   z obniżoną 

koncentracją uwagi; 

8. Pakiet musi posiadać: 

a) dyplomy i naklejki 

b) zestaw podkładów dźwiękowych na CD lub DVD, do zajęć ruchowych  

c) zestaw kolorowanek z ilustracjami  

d) zestaw pocztówek ortograficznych  

e) element ułatwiający diagniostykę (lateralizacja oka)  

f) nakładki na ołówek - wymuszające poprawne trzymanie i nacisk 

kładziony na narzędzie pisarskie 

 

XIX. Oprogramowanie komputerowe do terapii logopedycznej – 1 pakiet 

 

1. Pakiet musi wspierać terapię najczęściej występujących zaburzeń mowy u 

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym; 
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2. Pakiet musi zawierać min. 2500 interaktywnych ćwiczeń i 500 kart pracy 

zaprojektowanych zgodnie z metodyką postępowania terapeutycznego;  

3. Pakiet musi zawierać materiał językowy umożliwiający zachowanie tzw. 

czystości fonetycznej 

4. Pakiet musi mieć status produktu medycznego i spełniać wymagania europejskiej 

Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych  

5. Pakiet musi posiadać interfejs foniczny – nowość w wersji 2.0 - urządzenie 

opracowane przez specjalistów z Politechniki Gdańskiej, gwarantujące idealną 

jakość dostarczanego do programu sygnału dźwiękowego niezależnie od jakości 

sprzętu komputerowego.  

6. Pakiet musi zawierać mikrofon 

7. Pakiet musi zawierać drukarkę laserową 

8. Pakiet musi zawierać nakładki na mikrofon, umożliwiające jego higieniczne 

użytkowanie 

9. Pakiet musi zawierać przewodnik metodyczny zawierający scenariusze zajęć 

logopedycznych  

10. Pakiet musi zawierać Zestaw min. 100 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i 

wierszyków 

11. Pakiet musi umożliwiać rozpoczęcia pracy z dziećmi 2 i 3 letnimi; 

12. Pakiet musi umożliwiać prowadzenie zajęć grupowych; 

13. Pakiet musi u zawierać ćwiczenia z opozycji głoskowych, ćwiczenia kształcenia 

słuchu fonemowego, ćwiczenia dla dzieci z niepłynnością mówienia;  

14. Pakiet musi zawierać teksty automatyzujące użycie skorygowanych już głosek;  

15. Pakiet musi u umożliwiać zorganizowania zajęć z pragmatyki języka, takich jak: 

komunikacja, umiejętność zadawania pytań, nauka zrozumienia zasad 

rządzących komunikacją międzyludzką, doskonalenie umiejętności 

prawidłowego interpretowania dialogów prowadzonych w różnych kontekstach 

sytuacyjnych; 

16. Pakiet musi u umożliwiać jego zastosowanie w zajęciach profilaktycznych w 

przedszkolu. 

17. Pakiet musi zawierać materiał, pozwalający na prowadzenie zajęć korekcyjno -

kompensacyjnych z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji;  

18. Pakiet musi zawierać: 

a) moduł diagnostyczny dla dzieci z  grupy ryzyka dysleksji\ 

b) moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6-8 lat. 

c) moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat  

d) moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8-10 lat 

19. Pakiet musi zawierać min.  

a) 500 interaktywnych ćwiczeń,  

b) 300 kart pracy do wydruku  

c) 60 filmów przedstawiających ćwiczenia ruchowe;  

20. Pakiet musi stanowić połączenie materiału interaktywnego, specjalnie 

wyselekcjonowanych przez terapeutów publikacji książkowych oraz autorskich 

pomocy dydaktycznych; 

21. Pakiet musi umożliwiać archiwizowanie i drukowania dokumentacji 

22. Produkt może móc być stosowany zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak i 

grupowych 

23. Pakiet musi być przeznaczony do pracy z dziećmi nadpobudliwymi i   z obniżoną 

koncentracją uwagi; 

24. Pakiet musi posiadać: 
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a) dyplomy i naklejki 

b) zestaw podkładów dźwiękowych na CD lub DVD, do zajęć ruchowych  

c) zestaw kolorowanek z ilustracjami  

d) zestaw pocztówek ortograficznych  

e) element ułatwiający diagniostykę (lateralizacja oka)  

f) Nakładki na ołówek wymuszające poprawne trzymanie i nacisk ; 

 

XX. Oprogramowanie komputerowe do rozwoju funkcji poznawczych – 1 pakiet 

 

1. Program musi umożliwiać prowadzenie terapii poprzez gry komputerowe; 

2. Program musi zawierać gotowe gry skonfigurowane do rozwoju konkretnych obszarów 

funkcjonowania poznawczego.  

3. Program musi umożliwiać samodzielne grupowanie gier w zestawy,  

przyporządkowywanie zestawów do graczy; 

4. Program musi umożliwiać podgląd wyników graczy w postaci liczbowej i wykresów 

zmian wyników w czasie; 

5. Program musi być przeznaczony dla terapeutów: psychologów, pedagogów, lekarzy; 

6. Program musi umożliwiać: 

a) samodzielną pracę pacjenta/klienta, w tym również pracę zdalną, 

b) dopasowanie ustawień do potrzeb pacjenta/klienta poprzez ograniczenie lub 

wzbogacenie stymulacji sensorycznej; 

c) automatyzację zmiany poziomu trudności - system musi dopasowywać poziom 

trudności do wyników graczy, 

d) przetwarzanie wyników na wykresach. 

7. Program musi umożliwiać konfigurowanie gier w celu: 

a) zmiany procedury rozgrywki tak, aby ułatwić lub urozmaicić grę. 

b) kontroli stymulacji sensorycznej w terapii ADHD.  

c) użycia elementów celowo przeszkadzających w wykonywaniu zadań; 

d) modyfikacji poziomu trudności poprzez zmianę czasu reakcji i liczby odpowiedzi do 

wyboru; 

e) kontroli liczby komunikatów tekstowych i werbalnych w trakcie rozgrywki oraz 

sposobu prezentowania wyników gracza; 

f) dopasowania gratyfikacji występujących w grze; 

8. Program musi być podzielony na pakiety tematyczne dopasowane do rozwoju konkretnych 

kompetencji lub leczenia dysfunkcji.  

9. Program musi umożliwiać tworzenie własnych zestawów gier.  

 

XXI. Oprogramowanie do wspomagania rozwoju pamięci i koncentracji– 1 pakiet; 

 

1. Oprogramowanie musi być dostarczone na nośniku CD lub DVD;  

2. Ćwiczenia zawarte w programie muszą być dostosowane do wieku i możliwości każdego 

ucznia; 

3. Ćwiczenia muszą mieć formę interaktywnych gier z różnymi poziomami trudności; 

4. Nauczyciel musi mieć możliwość zmiany  i regulacji co najmniej takich parametrów jak:  

a) czas ekspozycji zadania,  

b) liczba pokazywanych elementów, kolorów czy figur; 

c) czas na  odpowiedź; 

5. Program musi posiadać zeszyty metodyczne dla edukacji wczesnoszkolnej i szkoły 

podstawowej (klasy 4-6) oraz oddzielny zeszyt z gotowymi scenariuszami szkolnych 

konkursów oraz nagrody motywujące dzieci do osiągania lepszych wyników; 
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6. Program musi być przystosowany do pracy indywidualnej przy stanowiskach 

komputerowych, jak i prowadzenia zajęć grupowych z rzutnikiem lub tablicą 

multimedialną; 

 

XXII. Oprogramowanie w postaci matematycznej gry edukacyjnej– typ I -1 pakiet; 

 

1. Oprogramowanie musi być wpisane na listę środków dydaktycznych zalecanych przez 

Ministra Edukacji Narodowej; 

2. Program musi zawierać ćwiczenia kształtujące praktyczne rozumienie roli cyfry setek, 

dziesiątek i jedności; 

3. Program musi umożliwiać praktyczne stosowanie własności działań oraz zrozumienie i 

zastosowanie własności odejmowania i dodawania; 

4. Program musi umożliwiać opanowanie tabliczki mnożenia, przyswojenie operacji 

dzielenia, rozwiązywanie zadań tekstowych oraz wykonywanie prostych działań na 

ułamkach. 

5. Program musi umożliwiać zapoznanie się z ćwiczeniami wykorzystującymi działania 

arytmetyczne do różnego rodzaju obliczeń związanych z mierzeniem długości i 

wyznaczaniem pojemności; 

6. Program musi umożliwiać wykonywanie przez dziecko obliczeń pieniężnych typu cena-

ilość-wartość; 

7. Program musi umożliwiać wykonywanie ćwiczeń z użyciem zegara, które kształtują u 

dziecka świadomość czasu w skali dnia i skali roku; 

8. Program musi umożliwiać zapoznanie się z konstruowaniem brył przestrzennych, 

szacowania ich wysokości i objętości oraz łączenia figur przestrzennych z ich 

podstawami; 

 

XXIII. Oprogramowanie w postaci matematycznej gry edukacyjnej– typ II -1 pakiet; 

 

1. Program musi utrwalać tabliczkę mnożenia oraz praktycznie wykorzystywać własności 

działań arytmetycznych na liczbach całkowitych i dziesiętnych; 

2. Program musi uczyć się stosowania zapisów tych działań, rozwiązywania zadań z jedną 

niewiadomą oraz wskazywać miejsce liczby w ciągu liczbowym; 

3. Program musi zawierać ćwiczenia wspomagające kształtowanie pojęcia liczby w 

aspekcie miarowym oraz wprowadzające pojęcia jednostek długości, takich jak: kilometr, 

metr, centymetr i milimetr.  

4. Ćwiczenia muszą rozwijać umiejętność określania wyników pomiarów i ich 

porządkowania; 

5. Program musi umożliwiać wykonywanie ćwiczeń utrwalających znajomość kształtów i 

własności figur płaskich, figur przestrzennych; 

6. Program musi zawierać zadania kształtujące wyobraźnię przestrzenną oraz rozwijające 

umiejętność określania położenia i ruchu względem punktu odniesienia. 

7. Program musi umożliwiać śledzenia postępów w nauce; 

8. Program musi posiadać stopniowalny poziom trudności zadań 

9. Program musi posiadać pomoc w formie dźwiękowej; 

 


