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POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18 

E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym 
 

Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach I rundy konkursu 
 

L.p. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Nr projektu 
E-materiały dydaktyczne do fizyki 

1. Politechnika Warszawska 
Fizyka w 950 kapsułkach - opracowanie zestawu 950 e-materiałów do fizyki 

(obszar tematyczny nr 1) 
POWR.02.10.00-00-6025/18 

E-materiały dydaktyczne do chemii 

1. GroMar Sp. z o.o. 
Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-

materiałów) dla uczniów uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i 
pięcioletniego technikum 

POWR.02.10.00-00-6045/18 

E-materiały dydaktyczne do biologii 

1. English Square Sp. z o.o. 
Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Biologii dla 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum 
POWR.02.10.00-00-6024/18 

E-materiały dydaktyczne do geografii 

1. English Square Sp. z o.o. 
Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu 
Geografia, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego 

technikum 
POWR.02.10.00-00-6046/18 
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E-materiały dydaktyczne do j. polskiego 

1. English Square Sp. z o.o. 
Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Język 

Polski, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum 
POWR.02.10.00-00-6044/18 

E-materiały dydaktyczne do historii 

1. Contentplus.pl 
Opracowanie e-materiałów dydaktycznych z historii w zakresie rozszerzonym 

dla szkół kończących się egzaminem maturalnym 
POWR.02.10.00-00-6027/18 

E-materiały dydaktyczne do filozofii 

1. English Square Sp. z o.o. 
Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu 
Filozofia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego 

technikum 
POWR.02.10.00-00-6035/18 

E-materiały dydaktyczne do wiedzy o społeczeństwie 

1. English Square Sp. z o.o. 
Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu 
Wiedza o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i 

pięcioletniego technikum 
POWR.02.10.00-00-6038/18 

E-materiały dydaktyczne do matematyki * 

1. GroMar Sp. z o.o. 
Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do  matematyki (1250 
e-materiałów) dla uczniów uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i 

pięcioletniego technikum 
POWR.02.10.00-00-6033/18 

E-materiały dydaktyczne do informatyki 

1. GroMar Sp. z o. o. 
Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do  informatyki (950 
e-materiałów) dla uczniów uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i 

pięcioletniego technikum 
POWR.02.10.00-00-6034/18 

 
* W ramach obszaru „E-materiały dydaktyczne do matematyki” dwóch Wnioskodawców uzyskało tę samą liczbę punktów. Jednak w związku 
z uzyskaniem przez Gromar Sp. z o.o. wyższej punktacji w zakresie kryterium nr 3.1 i 4.1 Trafność doboru i spójność zadań przewidzianych do realizacji 
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w ramach projektu, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu projekt ww. Wnioskodawcy został skierowany do negocjacji uzyskując najwyższą lokatę w 
ramach przedmiotowego obszaru tematycznego.   

 
 
 
 
 

 


