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NAZWA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA J. M. ILOŚĆ

1 bibuła filtracyjna Bezfosforanowe bibuły filtracyjne do analizy okrągłe "twarde" o grubości min. 0,17 mm, średnica min. 125 mm, pakowane po 100 sztuk zestaw 1

2 filmy edukacyjne
Pakiet pięciu filmów DVD z konspektami przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej. Tematem pakietu jest ASERTYWNOŚĆ. Czas trwania każdego 

filmu – ok 10min. 
zestaw 1

3 filmy edukacyjne

Film edukacyjny na płycie DVD dla przeprowadzenia godzin wychowawczych z uczniami. Film przestrzega przed sięganiem po produkty zawierające 

substancje psychoaktywne, jakimi są dopalacze. W filmie  komentarz specjalisty z danej dziedziny. 

Czas trwania filmu - min. 20 minut

Czas trwania komentarza - max. 20 minut

szt. 1

4 filmy edukacyjne

Film edukacyjny na płycie DVD dla przeprowadzenia godzin wychowawczych z uczniami. Film DVD opowiadający o agresji słownej i czynnej podzielony na 

część dla uczniów i część dla nauczycieli. W filmie  komentarz specjalisty z danej dziedziny. 

Czas trwania filmów ok. 30 minut.

szt. 1

5 filmy edukacyjne

Film edukacyjny na płycie DVD dla przeprowadzenia godzin wychowawczych z uczniami. Film porusza trzy problemy: presji grupy - która skutkuje 

wagarami, tolerancji i cyberprzemocy. Do filmu dołączone są trzy konspekty do przeprowadzenia zajęć z uczniami. W filmie  komentarz specjalisty z danej 

dziedziny. 

Czas trwania filmu min. 20 minut + komentarz do każdego tematu.

szt. 1

6 filmy edukacyjne
Film edukacyjny na płycie dvd zawierający materiały dotyczące wychowania w zdrowiu . Film zawiera trzy tematyczne odcinki. 

Czas trwania filmu min. 45 minut.
szt. 1

7 filmy edukacyjne
Film edukacyjny na płycie dvd zawierający materiały dotyczące dobrego wychowania. Film składa się z min. 18 części, w tym min. 16 scen. Każda scena 

trwa około 5 minut. 
szt. 1

8 Chemiczne domino
Zawartość: skrzynka wykonana z drewna w wymiarach max. 17,5 x 10,5 x 5,5 cm; min. 30 drewnianych elementów o wymiarach max. 4 x 8 cm. Każdy z 

nich, tak jak w tradycyjnym dominie podzielony jest na dwa pola. Na jednym jest wzór chemiczny, a na drugim współczesna nazwa.
zestaw 1

9 stojak do przechowywania map Stojak na mapy do przechowywania w pionie na płycie z kółkami. Rozmiar min.  900 x 400 x 700 cm. szt. 1

10
stojak do zawieszania map 

regulowany

Metalowy statyw do prezentacji map, rozkładany, wykonany z aluminium. W podstawie szeroko rozstawiany trójnóg, dodatkowo wzmacniany 

poprzecznymi rozporami. Wszystkie nogi zakończone są nakładkami antypoślizgowymi. Wysokość statywu regulowana dzięki samozaciskowej blokadzie. 

Wymiary: od 710 do 2000mm 

szt. 1

11 kalorymetr

Przyrząd złożony jest z dwóch naczyń aluminiowych odseparowanych od siebie kołnierzem z tworzywa sztucznego oraz izolatorem styropianowym. 

Posiada pokrywę z przezroczystego tworzywa wyposażoną w dwa gniazda elektryczne połączone ze spiralą grzejną, otworem z korkiem do osadzenia 

termometru oraz otworem pod mieszadło.

W skład zestawu wchodzą: 

- naczynie zewnętrzne aluminiowe o wym. wew. min. Ø100 x 100 mm

- naczynie wewnętrzne aluminiowe o wym. wew. min. Ø60 x 70 mm

- pokrywa

- elementy separujące

- mieszadło aluminiowe

- spirala grzejna z przyłączem

- termometr alkoholowy

zestaw 4
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12
Biodegradalność - zestaw 

dydaktyczny

Zestaw zawierający komplet materiałów, które podlegają biodegradacji oraz jeden pojemnik.

 Zestaw zawiera min.:  1  pojemnik, 6 ramek z klipsem, 6 ramek z otwartą ramką w kształcie klatki, 6 ramek z zamkniętym pojemniczkiem, 3 miedzianych 

płytek w kształcie litery T, 3 aluminiowych płytek w kształcie litery T, 3 wycinków z puszki aluminiowej w kształcie litery T, 24 kartoników w kształcie litery 

T, 24 rozpuszczalnych w zimnej wodzie płytek plastikowych, 24 rozpuszczalnych w ciepłej wodzie płytek plastikowych, szybko biodegradujących, kawałek 

taśmy filmowej kawałek filmu biodegradowalnego

zestaw 1

13
czarne przewody łączeniowe z 

końcówkami bananowymi
przewody łączeniowe koloru czarnego, miedziane w izolacji, długość min. 50cm, zakończenia wtykiem bananowym 4mm z obu stron szt. 25

14
czaszka składana wersja 

anatomiczna

Model anatomiczny czaszki człowieka z ręcznie namalowanymi numerami poszczególnych kości oraz zaznaczonymi miejscami przylegania mięśni (kolor 

czerwony) oraz ich zaczepów (niebieski). Pokrywa czaszki jest zdejmowana w celu przedstawienia jej wewnętrznej budowy. Dolna szczęka jest połączona 

stawowo i wyjmowana. Zęby są indywidualnie odlewane co pozwala na realistyczne przedstawienie uzębienia. Wszystkie połączenia, szwy, szczeliny, 

otwory są przedstawione realistycznie. Czaszka ukazuje ponad 140 detali anatomicznych.

szt. 1

15
czerwone przewody 

łączeniowe z końcówkami 
przewody łączeniowe koloru czerwonego, miedziane w izolacji, min. długosć 50cm, zakończenia wtykiem bananowym 4mm z obu stron szt. 25

16 demineralizotor wody

Demineralizator przepływowy z kolumnami jonitowymi do uzdatniania i demineralizacji wody wodociągowej. Ciśnienie zasilania wodą z sieci 

wodociągowej 2-10 bar. Sterowanie elektroniczne, automatyczne na podstawie wskazań wbudowanego konduktometru. Ciśnieniowy zbiornik na 

uzdatnioną wodę o poj. co najmniej 10 L. Konieczność wyposażenia w prefiltr mechaniczny. Wraz z akcesoriami podłąaczniowymi do sieci wodociągowej 

(króćce, reduktory, węże itp), oraz min. 2 zapasowe zestawy kolumn jonitowych i 4 zapasowe prefiltry wstępne.

zestaw 1

17 detektor promieniowania

Podręczny licznik Geigera opracowany specjalnie do zastosowań w szkołach i innych instytucjach edukacyjnych. Posiada wbudowany detektor 

promieniowania gamma (pomiar z kapturkiem umieszczonym na tubie) oraz promieni alfa i beta (pomiar przy odsłoniętej tubie). Przy zastosowaniach 

demonstracyjnych istnieje możliwość podłączenia dodatkowego dużego wyświetlacza (wymaga odrębnego zamówienia). Zasilanie jednostki pomiarowej: 

bateria 9V.

Dane techniczne:

- czułość na promieniowanie alfa, beta i gamma

- min. 8 okresów pomiarowych (1, 10, 20, 30, 40, 50, 60 lub 100 s)

- wyświetlanie dawki (μSv /h) w odniesieniu do Cs-137

- wartość max, min i średnia dla μSv /h i CPS.

szt. 1

18 duży układ okresowy

Duży, kolorowy układ okresowy pierwiastków chemicznych o wymiarach min. 175 cm x 100 cm, w postaci foliowanej planszy oprawionej w drążki i 

sznurek do zawieszenia na ścianie. Przedstawione na nim zostały następujące informacje o pierwiastkach: symbol chemiczny, nazwa i liczba atomowa, 

stopień utleniania, masa atomowa, konfiguracja elektronowa, a także charakter tlenku, temperatura topnienia i wrzenia, wartość jonizacji oraz gęstość i 

elektroujemność. Plansza jest bardzo wyraźna i czytelna, tak by była widoczna z ostatniej ławki w klasie

szt. 1

19 zestaw do chemii organicznej

Duży zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej 

Zestaw zawiera min. 190 elementyów, umożliwiające budowę bardzo szerokiej gamy struktur. W zestawie znajdują się modele takich pierwiastków jak 

węgiel, wodór, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale oraz min. 3 rodzaje łączników symbolizujących wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, 

podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe).Z elementów zestawu można budować m.in.: cząsteczki (np. wodoru, chloru, tlenu, ozonu, azotu, fosforu, 

siarki, węgla - różne odmiany alotropowe), wodorki (np. sodu, magnezu, krzemu oraz chlorowodór, amoniak, metan, woda, siarkowodór), chlorki i 

fluorki, tlenki metali, tlenki niemetali, kwasy, jony metali, związki.

szt. 1

20 Elektromagnes - zestaw
Zestaw dydaktyczny pozwalający zaprezentować zależność pomiędzy magnetyzmem a elektrycznością.

Zasilanie prądem stałym: 1,5 do 3V /max. 3A
zestaw 1

21 elektroskop dwulistkowy
Obudowa elektroskopu: ścianki boczne oraz podstawa wykonane są z metalu. Ścianka przednia oraz tylna są szklane. Wewnątrz obudowy znajdują się 

dwa, zawieszone przegubowo, aluminiowe listki. Wymiary min.: 21 x 9 x 24 cm
szt. 5



22 energia odnawialna

W skład zestawu wchodzą m.in.: odwracalne ogniwo paliwowe na podstawie, podwójne pojemniki na podstawie oznaczone H2 i O2 do magazynowania 

wodoru i tlenu wytwarzanych w procesie elektrolizy, rurki i przewody połączeniowe, śmigło na podstawce, turbina wiatrowa, pojemnik na baterie oraz 

ogniwo fotowoltaiczne (tzw. bateria słoneczna).

Wymiary elementów:

Pojemniki na wodę: min. wysokość 7 cm

Ogniwo fotowoltaiczne: min. wysokość 15 cm

zestaw 1

23 fizyka ciał stałych mechanika
Zestaw zawiera min. 25 różnych elementów, m.in. równię, wózek, dynamometr, odważniki z haczykami, krążki, dzięki którym można przeprowadzić 15 

doświadczeń z zakresu mechaniki ciał stałych. Dostarczany w walizce o wymiarach: min. 270 x 210 x 50 mm
zestaw 5

24
generator funkcji 5 MHz 

cyfrowy

 Parametry generatora:

    liczba kanałów: 1

    maksymalna częstotliwośc przebiegu: 5MHz

    próbkowanie : 125MSa/s

    14 -bit rozdzielczość pionowa

    długość przebiegu: 16kpts

    generowane przebiegi: sinusoida, prostokąt, trójkąt, impuls, szum Gaussa + 46 typów przebiegów arbitralnych

    kompletny zestaw funkcji modulacji: AM, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, PWM, Sweep, Burst

    synchroniczne wyjście sygnału, wejście zewnętrznego wyzwalacza

    konstrukcja jest oparta na bezpośredniej syntezie cyfrowej DDS

    komunikacja: USB Device, USB Host

    oprogramowanie EasyWave

    kolorowy wyświetlacz o parametrach min.: TFT LCD 3,5'' o rozdzielczości 320x240

szt. 1

25 Generator van de Graffa

Generator Van de Graffa z akcesoriami z pełną elektrodą kulistą (nie siatką) do demonstracji w szkole zjawisk z zakresu elektrostatyki (min. średnice 

elektrod 15 i 10 cm). Elektroda kulista rozładowująca nie jest wbudowana w podstawę, ma izolowany uchwyt i min. 4-mm gniazda połączeniowe. Pas 

wykonany z gumy silikonowej o wysokim stopniu izolacji. Max napięcie na elektrodzie kulistej: 200 kV; min. długość iskry 60 mm Model zasilany 

elektrycznie (220 V AC, 50 Hz).

zestaw 1

26 grzałka 1000W grzałka elektryczna do demonstracji szkolnych o mocy 1000W z przewodem zasilajacym o długości min. 3m szt. 1

27 grzałka 300W grzałka elektryczna do demonstracji szkolnych o mocy 300W z przewodem zasilajacym o długości min. 3m szt. 1

28 igła magnetyczna na Igła magnetyczna na podstawce z tworzywa Wysokość: min. 11cm, Długość igły: min. 13cm szt. 5

29
kamerton z pudlem 

rezonansowym 2000 Hz

Kamerton na drewnianym pudle rezonansowym bez obciążnika 

Kamerton, 1 młoteczek - częstotliwość: 2000 Hz, długość kamertonu: min. 170 mm, pudło rezonansowe: min. 175 mm x 100 mm x 55 mm. 
szt. 1

30
kamerton z pudłem 

rezonansowym 1 Hz

Kamerton na drewnianym pudle rezonansowym bez obciążnika 

Kamerton, 1 młoteczek - częstotliwość: 1 Hz, długość kamertonu: min. 170 mm, pudło rezonansowe: min. 175 mm x 100 mm x 55 mm. 
szt. 1

31
kamerton z pudłem 

rezonansowym 440 Hz

Kamerton na drewnianym pudle rezonansowym bez obciążnika 

Kamerton, 1 młoteczek - częstotliwość: 440 Hz, długość kamertonu: min. 170 mm, pudło rezonansowe: min. 175 mm x 100 mm x 55 mm. 
szt. 1

32

klosz próżniowy z 

manometrem i dzwonkiem 

elektrycznym

Klosz szklany wyposażony w manometr, dostarczany jest wraz z podstawą i gumową uszczelką, co efektywnie zwiększa wydajność procesu 

odprowadzania powietrza z klosza.

Średnica zewnętrzna klosza max. 190mm, średnica wewnętrzna max. 172mm.

Budzik zasilany bateriami.

zestaw 1

33
komplet do doświadczeń z 

ciepła

W składa kompletu wchodzą m.in. dylatoskop, kalorymetr, przyrząd do liniowego przewodzenia ciepła, przewodniki ciepła, termoskop, odwadniacz, 

pierścień Gravesanda, przyrząd do konwekcji ciepła, aktynometr, inne pomoce dydaktyczne, szkło i sprzęt laboratoryjny, baterię słoneczną, radiometr 

Croocke'a, czujnik bimetaliczny. Dostarczany w walizce o wymiarach: min. 460 x 330 x 150 mm

zestaw 1



34
komplet do doświadczeń z 

elektrostatyki

W skład wyrobu wchodzą: elektroskop, elektrofor, pręt szklany, pręt metalowy, pręt ebonitowy, wahadło elektryczne, statyw izolacyjny, podstawa 

obrotowa do lasek (prętów), butelka lejdejska, rozbrajacz, folia aluminiowa, neonówka. Całość dostarczana w estetycznym pudełku z wydzielonymi 

przegrodami. Wymiary: min. 320 x 380 x 110 mm

zestaw 1

35
komplet do 

elektromagnetyzmu

Za pomocą kompletu można wykonać następujące doświadczenia:obserwacja pola magnetycznego magnesów trwałych; wzajemne oddziaływanie 

magnesów; metale w polu magnetycznym; obserwacja pola magnetycznego wokół przewodników, w których płynie prąd stały; wyznaczanie kierunku i 

zwrotu siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik z prądem w polu magnetycznym; wyznaczanie kierunku i zwrotu sił elektrodynamicznych 

działających na dwa przewodniki z prądem; zachowanie się cewki z prądem w polu magnetycznym; wzbudzanie prądu w obwodach z cewką za pomocą 

pola magnetycznego.

Konstrukcja elementów kompletu umożliwia przeprowadzenie doświadczeń na projektoskopie.

Wymiary - min. 400 x 300 x 100 mm

Ciężar - max. 2,5 kg

zestaw 1

36 komplet do nauki o prądzie
Zestaw pomocy naukowych umożliwiających tworzenie układów, za pomocą których możemy wywołać i wielokrotnie powtarzać zjawiska fizyczne z 

dziedziny magnetyzmu i elektryczności. Dostarczany w dwóch walizkach metalowych o wymiarach: min. 460 x 330 x 150 mm
zestaw 1

37 komplet fantomów

Zestaw szkoleniowy 4 fantomów ze wskaźnikami RKO-AED

Zestaw składa się z:

4 fantomów ze wskaźnikiem RKO/AED, min. 50 maseczek ochronnych oraz nylonowej torby transportowej.

zestaw 1

38 komplet magnesów szkolnych
W skład kompletu wchodzą m.in. magnesy sztabkowe, pierścieniowe, podkowiaste, płytkowe, cylindryczne, taśma magnetyczna, uchwyt z haczykiem, 

pręty metalowe, zwory i inne elementy, umieszczone w wydzielonych przegrodach w pudełku plastikowym o wymiarach: min. 270 x 175 x 45 mm
zestaw 1

39
kuweta do drgań i ruchu 

falowego

Pomoc dydaktyczna do demonstracji właściwości i zjawiska rozchodzenia się fal. Zestaw składa się co najmniej z: modułu stroboskopowego, dysku 

stroboskopowego (z przysłonami), poprzeczki do montowania modułu stroboskopowego, prętów montażowych, elektromagnetycznego wibratora, 

dźwigni do przenoszenia drgań z mocowaniem, wspornika wibratora z regulacją wysokości, płaskiego zwierciadła, ekranu projekcyjnego z akcesoriami do 

montażu, kuwety,  końcówek do generacji drgań, przeszkód i przeźroczystych kształtek, przewodów łączeniowych, przewodowego pilota do zdalnego 

sterowania, butelki z rozcieńczalnikiem, zakraplacza,  instrukcji montażu i obsługi. Całość umieszczona jest w pudełku. Statyw-trójnóg, wyposażony w 

śrubę dociskiem, przystosowany do prętów o średnicy 10mm. Odlew żeliwny, posiada gumowe stopki.

zestaw 2



40
labdyski do przeprowadzania 

eksperymentów

Specyfikacja urządzenia do pomiarów biologiczno-chemicznych; Urządzenie z wbudowanymi na stałe czujnikami umożliwiające pomiar:

ciśnienia barometrycznego Zakres: 300 do 1100 mb  Dokładność: ±2.5 mB

ciśnienia powietrza Zakres: 0 do 300 kPa  Dokładność: ±2.5 kPa

przewodności Zakres: 0 do 20 ms Dokładność: ±2 %

pH Zakres: 0 do 14 pH  Dokładność: ±2%

oznaczania tlenu w wodzie Zakres: 0 do 14mg/l  Dokładność: ±8%

kolorymetrii Zakres: 10 do 90% przezroczystości (3 kolory)  Dokładność: ±5 %

pomiaru mętności Zakres: 0 do 1000 NTU  Dokładność: ±10%

natężenie światła Zakres: 0 do 55,000 lx  Dokładność: ±15%

temperatury otoczenia Zakres:  -10 do 50 °C Dokładność: ±1 °C

temperatury za pomocą termopary Zakres: -200 do 1200°C  Dokładność: ±2%

temperatury cieczy i ciał stałych Zakres: -25 do 125 °C  Dokładność: ±2°C

wilgotności Zakres: 0 do 100 %RH  Dokładność: ±6 % (10%-90%RH)

pulsu Zakres: 0 do 200 bpm Dokładność ±1 digit

współrzędnych GPS (długość i szerokość) Dokładność: ±3m

prędkości GPS i kąta GPS

Wbudowany GPS, pozwalający na pomiary szerokości, długości i kąta GPS oraz prędkości GPS i ich uwzględnienie w pomiarach z pozostałych czujników. Urządzenie rozbudowane o czujniki zewnętrzne tego 

samego producenta takie jak: Czujnik do pomiaru przyspieszenia i siły w 3 kierunkach, Czujnik do pomiaru napięcia prądu, Czujnik do pomiaru natężenia prądu, Czujnik do pomiaru stężenia CO2, Czujnik do 

pomiaru pulsu,  Czujnik do pomiaru pola magnetycznego, Czujnik do pomiaru pojemności płuc, Foto-bramka; Współpraca z komputerem (wspierane Systemy operacyjne: Windows, MAC, Linux) umożliwiająca 

prezentacje w czasie rzeczywistym dokonywanych pomiarów w postaci wykresów liniowych, słupkowych, tabel oraz mierników.

Współpraca z tabletami (wspierane Systemy operacyjne: iOS, Android 4.1 i wyższy) umożliwiająca prezentacje w czasie rzeczywistym dokonywanych pomiarów w postaci wykresów liniowych, słupkowych, tabel 

oraz mierników. Możliwość dokonywania kilku pomiarów jednocześnie (min. 5); Pamięć umożliwiająca zapisywanie  dokonywanych pomiarów (min. 10 pomiarów po 28 000 każdy) i przenoszenie ich w dowolnym 

momencie do komputera/tabletu. Tryb pracy autonomicznej (tryb pracy bez komputera) – dokonywanie pomiarów bez udziału komputera

Sterowanie funkcjami urządzenia z wykorzystaniem przycisków samego urządzenia).  Wbudowany wyświetlacz:

Maksymalna szybkość pobierania próbek min 24,000/sek

Rozdzielczość zbierania próbek min. 12-bit

Komunikacja bezprzewodowa z komputerem/tabletem – Bluetooth (minimum 3.0)

Komunikacja przewodowa  z komputerem- USB (minimum 2.0)

Urządzenie pomiarowe zasilane akumulatorem ładowanym za pomocą zasilacza sieciowego.

Automatyczna kalibracja i test czujników

Stopka umożliwiająca ustawienie urządzenia pod kątem 45 stopni

Waga urządzenia max. 400 gr.

szt. 2

41 licznik Geigera-Mullera

Licznik Geigera-Müllera stworzony specjalnie do zastosowań szkolnych, z wbudowanym rejestratorem danych do zapisu wartości pomiarowych. 

Nieskomplikowana obsługa dzięki wbudowanemu czujnikowi i prostemu menu. Nasadzana ochronna pokrywa umożliwia pomiar promieniowania 

gamma, po jej zdjęciu można również wykonywać pomiary promieniowania alfa i beta. Czas pomiaru można nastawić na stałe czasy bramkowania (1, 10, 

20, 30, 40, 50, 60 lub 100 s). Urządzenie można skonfigurować w taki sposób, że w czasie aktualnego pomiaru będzie wyświetlana ostatnia wartość 

pomiarowa. Wyświetlacz można nastawić na µSv/h odnoszące się do Cs-137. Można wyświetlać wartość maksymalną, minimalną i średnią arytmetyczną 

w µSv/h lub impulsach na minutę. Do zasilania urządzenia potrzebna jest bateria 9 V.

Wymiary:

230 x 90 x 35 mm

szt. 1

42 Lupa Lupa okularowa 10x wysuwana szt. 2

43 lupa szklana o średnicy 50mm Lupa powiększająca z rączką wykonana z tworzyw sztucznych. Powiększenie min. 4x. Średnica soczewki 50 mm. szt. 3

44 Lupa szkolna średnica 10 cm Lupa w oprawie z tworzywa sztucznego. Średnica 10cm. szt. 4



45 ława optyczna

Komplet składający się z elementów optycznych i montażowych oraz oryginalnej ławy optycznej. Umożliwia wykonanie wielu eksperymentów z optyki - 

rozchodzenie światła, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewkę, obraz otrzymany na ekranie: ogniskowa i środek optyczny, zaćmienia 

Słońca i Księżyca,cień, półcień otrzymywanie prostej wiązki światła, załamanie światła w wodzie, rozszczepienie światła białego za pomocą pryzmatu, 

reflektor, aparat fotograficzny. Skład zestawu: cztery soczewki w oprawie o długości ogniskowej + 5cm, + 10cm, + 18cm, -15cm, zwierciadło wklęsłe, 

pryzmat, zwierciadło szklane, matówka, szkło przeźroczyste, komplet przesłon (6 sztuk), naczynko w kształcie prostokąta, pierścień zaciskowy (2 szt.), 

gniazdo oświetlacza, gniazdo blokujące (5 sztuk), uchwyt widełkowy (2 sztuki), oprawa, kulka Ø 10 mm na pręcie, kulka Ø 25 mm na pręcie, stolik, 

podpora belki, oświetlacz, belka ławy optycznej.

Wymiary - min. 100 x 150 x 1160 mm

zestaw 2

46 łuk odruchowy

Schemat działania łuku odruchowego - drogi, jaką przebywa impuls nerwowy od receptora bodźca poprzez neuron czuciowy, kojarzeniowy oraz ruchowy 

do efektora. Łuk odruchowy składa się z: receptora, dośrodkowej drogi doprowadzającej do neuronów czuciowych, ośrodka nerwowego, drogi 

odprowadzającej do efektora. W łuku odruchowym impuls nerwowy z receptora zawsze wędruje neuronem czuciowym do ośrodkowego układu 

nerwowego. Łuk nerwowy jest podłożem fizjologicznym reakcji na bodźce. Wykonany z wysokiej jakości materiałów umieszczony na tablicy. 

zestaw 1

47 łyżka do spalań
W skład kompletu wchodzą: łyżeczka do spalań, łyżeczka do spalań zgięta pod kątem 90, łyżeczka do spalań zgięta pod kątem 60, szpatułka podwójna 

prosta, szpatułka podwójna zgięta, szpatułka z końcem do posypywania i rozdrabniania
zestaw 1

48 magnes podkowiasty
Zestaw dwóch bardzo silnych magnesów w kształcie podkowy zatopionych w plastiku. Bieguny oznaczone za pomocą czerwonego i niebieskiego koloru 

oraz za pomocą liter ( N i S ). Wymiary: min. 130mm
zestaw 2

49 magnes sztabkowy prosty
Zestaw dwóch bardzo silnych magnesów zatopionych w plastiku. Bieguny oznaczone za pomocą czerwonego i niebieskiego koloru oraz za pomocą liter ( 

N i S ). Wymiary: min. 130 x 40 x 10mm
zestaw 2

50 maszyna elektrostatyczna

Maszyna służy do otrzymywania wysokiego napięcia i jest niezbędnym przyrządem przy nauce elektrostatyki.

Jest stosowana w szkołach podstawowych i średnich wszelkich typów jako przyrząd demonstracyjny.

Umożliwia m.in. przeprowadzanie nastepujących doświadczeń: iskra i jej własności, fizjologiczne działanie iskry, działanie ciepłe iskry, 

jonizacyjne działanie płomienia, rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika, działanie ostrzy, linie sił pola elektrycznego, 

efekty świetlne w ciemnośc, doświadczenie z rurką próżniową, 

Wymiary – min. 305 x 345 x 345 mm, Ciężar – max. 3.4 Kg.

szt. 3

51

mechaniczna pompka 

próżniowa do klosza 

próżniowego

mechaniczna pompka próżniowa do Klosza próżniowego z manometrem i dzwonkiem elektrycznym szt. 1

52 miernik uniwersalny cyfrowy
Wyświetlacz 3 i 3/4 cyfry, DCV 0.4-1000V, DCA 0.4mA-10A/20A, ACV 0.4-1000V, ACA 0.4mA-10/20A, R 400-40MΩ, pojemność C 500nF-3000uF, f 5k-

1Mhz, test diód, test ciągłości obwodu, holster, autowyłączanie po 30min, zasilanie 2xLR03. Automatyczna zmiana zakresów
szt. 1

53 Mieszkańcy Bałtyku - plansza Plansza dydaktyczna o wymiarach min. 70 x 100 cm, jednostronna, pokryta obustronnie folią. Plansza oprawiona w półwałki z drewna szt. 1

54 Mieszkańcy jeziora - plansza Plansza dydaktyczna o wymiarach min. 70 x 100 cm, jednostronna, pokryta obustronnie folią. Plansza oprawiona w półwałki z drewna szt. 1

55 Mieszkańcy lasów - plansza Plansza dydaktyczna o wymiarach min. 70 x 100 cm, jednostronna, pokryta obustronnie folią. Plansza oprawiona w półwałki z drewna szt. 1

56 Mieszkańcy pól i łąk - plansza Plansza dydaktyczna o wymiarach min. 70 x 100 cm, jednostronna, pokryta obustronnie folią. Plansza oprawiona w półwałki z drewna szt. 1

57 Mieszkańcy Tatr - plansza Plansza dydaktyczna o wymiarach min. 70 x 100 cm, jednostronna, pokryta obustronnie folią. Plansza oprawiona w półwałki z drewna szt. 1

58 model DNA
Model składany z segmentów: cytozyny , guaniny , adeniny i tyminy wyprofilowanych tak, że tylko właściwe elementy pasują do siebie. Wymiary min.: 12 

x 12 x 46 cm
szt. 1



59 model komórki roślinnej
Model komórki roślinnej na podstawie. Pomoc dydaktyczna idealnie nadaje się do demonstracji podczas zajęć.

Wymiary min.: 30x20x51cm
szt. 2

60 model komórki zwierzęcej
Model komórki roślinnej na podstawie. Pomoc dydaktyczna idealnie nadaje się do demonstracji podczas zajęć.

Wymiary min.: 30x20x51cm
szt. 1

61 model krtani
Model anatomiczny krtani, rozbierany, dzielony na dwie połowy. Przedstawia:krtań, kość gnykową, tchawicę, wiązadła, mięśnie, nerwy, naczynia 

krwionośne, tarczycę. Model umiesczony na podstawie. Wymiary min.: 90x90x140mm, Waga max.: 0,15kg
szt. 2

62 model mózgu 5 części
Model przedstawia mózg ludzki naturalnej wielkości, rozkładany na 5 części - dwie połówki, lewa rozkładana dalej na płaty czołowy i ciemieniowy, 

polityczny i skroniowy, pień oraz móżdżek.
szt. 1

63 model nerki Naturalnej wielkości. Po rozłożeniu prezentuje budowę wewnętrzną nerki. Na stojaku. Wymiary min.: 20 x 12 x 12 cm. szt. 1

64 model oka
Powiększony 4-krotnie w stosunku do naturalnych rozmiarów. Rozkładany na 6 części: błonę twardówkową (2), błonę naczyniówki oka (2), ciecz szklistą, 

soczewkę. Na stojaku. Wymiary min.: 13 x 14 x 21 cm.
szt. 1

65 Model oka
Model anatomiczny oka ludzkiego sześciokrotnie powiększony umieszczony na podstawie. Wyjmowane części modelu to: rogówka, tęczówka i soczewka,  

ciało szkliste. Wymiary min.: 17x17x17cm
szt. 1

66 Model procesu oddychania
Model przyrządu do demonstracji procesu oddychania wykonany jest z przezroczystego klosza bez dna, wewnątrz którego na rurce w kształcie litery 

"Y"zamocowane są baloniki. Klosz zamykany jest arkuszem gumy. Model wyjaśnia pracę płuc - proces wdechu i wydechu. Wymiary min.: 100x90mm
szt. 1

67 model rozwoju kukurydzy

W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 6 naturalnych okazów przedstawiających etapy wzrostu i rozwoju kukurydzy:

1 - ziarno

2 – kiełkowanie (korzeń pierwotny i koleoptyl)

3-5 – wzrost pochewki liściowej (koleoptylu) i liścienia   

6 – młoda roślina

Blok opakowany w kieszeń bąbelkową i umieszczony w zamykanym tekturowym pudełku. 

Wymiary pomocy dydaktycznej min.: 16,5 x 7,7 x 1,8 cm.

szt. 3

68 model serca Serce – model serca naturalnych rozmiarów 2 częściowy, wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie. szt. 1

69 model serca
Model serca naturalnej wielkości, rozkładany na 4 części (zdejmowana przednia ściana oraz ścianki przedsionka) – widoczne komory, przedsionek, żyła i 

tętnice. Na podstawie. Wymiary min.: 14 x 13 x 28 cm.
szt. 1

70 model serca - 3 ruchome częśc
Model serca powiększony w stosunku do naturalnej wielkości, rozkładany na 3 części – widoczne komory, przedsionki, żyła i tętnice oraz zastawki. 

Wymiary min.: 32 x 21 x 18 cm. 
szt. 1

71
Model serca ludzkiego 

pompowany

 Łatwy w użyciu model wykorzystujący pompkę do demonstracji podstaw przepływu krwi przez serce oraz płuca. Pokazuje w jaki sposób płuca oraz serce 

współpracują ze sobą. Nie brudzi, płyn pozostaję zamknięty w środku. Wymiary min.: 30cm  x 27cm x 12cm
szt. 1

72
Model serce naturalnych 

rozmiarów
Serce – model serca naturalnych rozmiarów 2 częściowy, wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie. szt. 1

73 model skóry człowieka

Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model  wycinka skóry 

ludzkiej powiększonej 70 razy. Unikalny model anatomiczny przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Poszczególne 

warstwy skóry są rozdzielone, a jej ważniejsze struktury, jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są 

szczegółowo. Pomoc dydaktyczna wykorzystywana w szkołach na lekcjach biologii i przyrody. Wysokiej jakości model anatomiczny, ułatwiający poznanie 

anatomii człowieka.

Wymiary min.: 22x21x11.5cm

szt. 5

74
Model stawu z przekrojem, 

kolanowy
Ruchomy, zmniejszony (1/2 naturalnej wielkości) model stawu, umieszczony na stojaku wraz z przekrojem podłużnymi. szt. 2

75
Model stawu z przekrojem, 

łokciowy
Ruchomy, zmniejszony (1/2 naturalnej wielkości) model stawu, umieszczony na stojaku wraz z przekrojem podłużnymi. szt. 1



76
Model stawu z przekrojem, 

ramiennego
Ruchomy, zmniejszony (1/2 naturalnej wielkości) model stawu, umieszczony na stojaku wraz z przekrojem podłużnymi. szt. 1

77 model szkieletu człowieka

Szkielet o naturalnych rozmiarach, umieszczony na stabilnym stojaku z łatwo odczepialnymi kończynami. W skład szkieletu powinny wejść: 1) CZASZKA 

złożona z 22 kości połączonych szwami z mozliwością otwarcia puszki mózgowej i zapoznania się z budową wewnętrzną. 2) Trzy spośród zębów dolnej 

szczęki: trzonowy, kieł i siekacz, które można wyjąć. 3) KRĘGOSŁUP złożony z kręgów: 7 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, kości krzyżowej, kości 

ogonowej i międzykregowych dysków. 4) KLATKA PIERSIOWA zbudowana z 24 kości żebrowych i mostka. 5) MIEDNICA w której skład wchodzą po dwie 

kości: biodrowe, kulszowe oraz łonowe. 6) KOŃCZYNY GÓRNE złożone z 64 kości. 7) KOŃCZYNY DOLNE składające się z 62 kości. 

szt. 2

78 model ucha
Model ucha powiększony 4-krotnie w stosunku do naturalnej wielkości, z przekrojem ucha wewnętrznego – widoczne jego elementy: błona bębenkowa z 

młoteczkiem, kowadełko oraz błędnik. Na podstawie. Wymiary min.: 34 x 16 x 19 cm.
szt. 1

79 Model ucha 3-częściowy model ucha powiększony 2-krotnie w stosunku do naturalnej wielkości. Na podstawie. Wymiary min.: 37 x 24 x 19 cm. szt. 1

80
Model zęba trzonowego z 

próchnicą

Model powiększony ok. 10-krotnie w stosunku do naturalnych rozmiarów. Rozkładany na 2 części. Na podstawie. 

Wymiary min.: 19 x 12 x 12 cm.
szt. 1

81 modele brył Bryły geometryczne - ostrosłupy i graniastosłupy (6 szt.) Wysokość brył geometrycznych min. 18 cm zestaw 2

82 modele brył

Zestaw 10 różnych brył geometrycznych o wzorcowej wysokości 15 cm, wykonanych z przezroczystego plastiku: stożek, kula, półkula, walec, sześcian, 

prostopadłościan, graniastosłupy prawidłowe - trójkątny i sześciokątny, ostrosłupy prawidłowe - trójkątny i czworokątny. Wszystkie bryły posiadają 

otwory do napełniania płynem lub materiałem sypkim w celu porównywania objętości. Podstawy brył są kolorowe, ale także transparentne. Kolory 

podstaw odpowiadają kolorom brył z Zestawu 10 kolorowych brył.

zestaw 2

83 modele brył obrotowych

Bryły geometryczne - bryły obrotowe:

    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 suchościeralnymi

Wysokość brył min. 18 cm

zestaw 5

84 modele narządów Powiększony model płuc, krtani oraz serca. 6 części. Zamocowany na podstawie. Wymiary min.: 37cm x 25cm x 13cm zestaw 2

85 modele narządów
Model anatomiczny oka w przekroju trzykrotnie powiększony, złożony z: obu połówek twardówki z rogówką oraz mięśniami oka, obu połówek 

naczyniówki z tęczówką i siatkówką, soczewki, ciała szklistego. Montowany do podstawy stałej. Wymiary min.: 9x9x15cm, Ciężar max.: 0,1 kg.
szt. 1

86

monitor do pomiaru 

parametrów różnych energii 

odnawialnych

Monitor z wyświetlaczem LCD (2 linie) podłączany do komputera (PC, Windows XP / Vista / 7) przez port USB współpracuje z wszystkimi czterema 

powyższymi modelami. Dokonuje pomiarów i wyświetla (w jęz. angielskim!) na wyświetlaczu lub monitorze komputera wartości takich parametrów jak 

(w nawiasach zakresy): napięcie (0-28 V DC, prąd stały), natężenie prądu (0-1 A DC), moc (0-28 W), praca/energia (0-65535 J), oporność (Ohm) oraz RPM 

(obroty/minutę, 200-2500) turbin wiatrowych. Dołączone oprogramowanie (w jęz. angielskim!) umożliwia wyświetlanie danych w postaci wykresów, 

kodowanie ich kolorami, zapamiętywanie itp. Wymiary urządzenia min.: 8,5 x 12,5 cm.

szt. 1

87 Mózg - model

Mózg - model mózgu z arteriami 8 części. Model mózgu wykonany z tworzywa sztucznego. Model posiada zaznaczone naczynia krwionośne.

Wymiary: Wysokość min.: z podstawą - 13cm; bez podstawy 11cm. Długość min.: 17 cm. Szerokość min.: 15 cm

Ciężar max.: 1,5kg

szt. 1

88
Obieg wody w przyrodzie – 

model symulator

Model obiegu wody w przyrodzie. Model 3d. Model odwzorowuje teren: góry,rzekę, morze. Model składa się również z chmury. Model zawiera pojemnik 

na wódę i lód. Dzięki ich wypłenieniu oraz nagrzaniu lampą (imitacja słońca) odwzorowuje naturalne zachowanie wody w przyrodzie. Materiały, z których 

wykonany jest model nie są szkodliwe dla dzieci - model przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym  do 16. roku życia. 

szt. 1



89
Obieg wody w przyrodzie - 

plansza

Plansza dydkatyczna prezentująca schemat obiegu wody w przyrodzie. Rozmiar planszy min.: 65-75x100-115 cm. Materiały, z których wykonana jest 

plansza nie są szkodliwe dla dzieci - plansza przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym  do 16. roku życia. 
szt. 1

90
obwody elektryczne - płyta do 

demonstracji obwodów elekt.

Pomoc dydaktyczna służąca do prezentacji obwodów elektrycznych oraz wykonywania ćwiczeń na obwodach elektrycznych. Pomoc dydaktyczna będzie 

wykorzystywana do prezentacji podstawowych praw z zakresu elektryczności (np. Prawo Ohma). Całość jest przystosowana do pracy zarówno ucznia z 

nauczycielem jak i samodzielnej pracy ucznia. Zestaw składa się przynajmniej z: płyty montażowej, wyłącznika obrotowego, wiatraczka, oporników (min. 

1 szt. 50ohmów oraz min. 1 szt. 100 ohmów), przekaźnika, żarówek, mierników uniwersalnych oraz okablowania. Wymiar płyty (min-max w cm) 340-

370x230-250. Zasilanie możliwe zarówno na baterie jak i ze źródła zewnętrznego.

zestaw 1

91
opornica suwakowa 160W, 

1000Ω

Opornica suwakowa szkolna o mocy 160W zakres oporu od 0-1000Ω w obudowie z tworzywa sztucznego, zaciski zakręcane z możliwością podłaczenia 

przewodami o końcówkach bananowych śr.4mm
szt. 1

92
opornica suwakowa 160W, 

100Ω

Opornica suwakowa szkolna o mocy 160W zakres oporu od 0-100Ω w obudowie z tworzywa sztucznego, zaciski zakręcane z możliwością podłaczenia 

przewodami o końcówkach bananowych śr.4mm
szt. 1

93
opornica suwakowa 160W, 

10Ω

Opornica suwakowa szkolna o mocy 160W zakres oporu od 0-10Ω w obudowie z tworzywa sztucznego, zaciski zakręcane z możliwością podłaczenia 

przewodami o końcówkach bananowych śr.4mm
szt. 1

94 oscyloskop

Oscyloskop z wyświetlaczem TFT min. 8 cali, 2 kanały, pamięć 10M na kanał, interfejs VGA, USB, LAN, możliwość zasilania z akumulatora, funkcja autoset 

i autoscale, menu w języku polskim, maksymalne napięcie wejściowe 400V, czułość wejściowa 2mV-10V/dz, czas narastania <3,6ns, próbkowanie w 

czasie rzeczywistym 1GSa/s, podstawa czasu 2ns-100s, izolacja kanałów 50Hz 100:1, 10MHz 40:1, dokładność 3%+0,05dz, pomiary: Vpp, Vavg, RMS, 

Frequency, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Width, Overshoot, Preshoot, Risetime, Falltime, +Width, -Width, +Duty,-Duty, Delay A narastające B, Delay 

A opadające B; falomierz. Oprogramowanie na płycie CD, instrukajca obsługi w języku polskim, przewody: USB, zasilający.

szt. 1

95
pakiet do badania zawartości 

CO2 w wodzie

Zestaw przeznaczony do oznaczania zawartości dwutlenku węgla w wodzie metodą miareczkowania przy użyciu wskaźnik: fenoloftaleiny. Zestaw 

umożliwia wykonanie minimum 80 testów. Zakresy: 0..10 mg/l (ppm) CO2, 0..50 mg/l (ppm) CO2, 0..100 mg/l (ppm) CO2.
zestaw 1

96 pałeczki
Komplet pałeczek do zajęć z fizyki do wykonywania doświadczeń z elektrostatyki. Komplet składa się min. z: 3 pałeczek ebonitowych, 2 akrylowych, 1 

szklanej. Minimalna długość  każdej pałeczki 25 cm. Do kompletu dołączone są: materiał oraz futerko do pocierania.
zestaw 1

97 pałeczki akrylowe
Zestaw pałeczek akrylowych do zajęć z fizyki do wykonywania doświadczeń z elektrostatyki. Zestaw składa się z min. 8 pałeczek o długości minimum 25 

cm.
zestaw 1

98 pałeczki ebonitowe
Zestaw pałeczek ebonitowych do zajęć z fizyki do wykonywania doświadczeń z elektrostatyki. Zestaw składa się z min. 8 pałeczek o długości minimum 25 

cm.
zestaw 1

99 pałeczki szklane Zestaw pałeczek szklanych do zajęć z fizyki do wykonywania doświadczeń z elektrostatyki. Zestaw składa się z min. 8 pałeczek o długości minimum 25 cm. zestaw 1

100
pakiet do nauki rachunku 

prawdopodobieństwa

Pakiet zawiera m. in. model Binostat przeznaczone do demonstracji zagadnień z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, w tym m.in. próby losowe / 

rozkład losowy, rozkład dwumianowy.
zestaw 2

101 pęsety metalowe Zestaw pęset metalowych do modelowania np. gum paste, min. 8 sztuk, min. 4 różne końcówki pęset. zestaw 2

102 planetarium szkolne

Ogromna mapa gwiazd dla grup i całych klas. Pokojowe planetarium wyświetla dzięki projekcji LED prawdziwe gwieździste niebo na sufit o powierzchni 

min. 160 x 210 cm (odstęp max. 200 cm). Przez system szklanych soczewek przy pomocy 2 szybek projekcyjnych następuje projekcja 8000 ciał niebieskich 

i 61 obrazów gwiazd bez zniekształceń. Dzięki pokrętłu można ustawić wygląd nieba w określony dzień i określoną godzinę. Dodatkowo 2 szybki 

projekcyjne ( 1 z okazałym gwieździstym niebem, 1 z liniami konstelacji i określeniami łacińskimi gwiazd), 1 CD-ROM zapisem mapy gwiazd "cartes du 

ciel" i elementarzem do 12 konstelacji zodiakalnychMateriał: Futerał i płaska nóżka z tworzywa sztucznego. Rozmiar: średnica min. 16cm, wysokośc min. 

19 cm. Wymaga 3 1,5 V cienkich baterii.

szt. 1

103
plansza w kratkę (nakładka na 

tablicę)

Nakładka na tablicę magnetyczną, suchościeralna w kratkę. Wymiar min.-max. tablicy  90-105x80-95. Plansza umożliwia korzystanie pisaków 

suchościeralnych. Moduł kratki 5 cm.
szt. 5



104 plansze z wzorami

Zestaw plansz dydaktycznych składający z: planszy w kratkę o wymiarach min. 160x120 cm, laminowana z możliwością pisania po niej pisakami 

suchościeralnymi, możlwość zawieszenia - 1 sztuka, planszy tematycznej na zajęcia z matematyki: zbiory i definicje zbiorów (podstawowe definicje i 

działania), pokryta folią bezbarwną spowalniającą płowienie kolorów, możliwość pisania po niej pisakami suchościeralnymi, możliwość zawieszenia, min. 

wymiar 70x100 cm. - 2 sztuki, planszy tematycznej na zajęcia z matematyki: wzory skróconego mnożenia, pokryta folią bezbarwną spowalniającą 

płowienie kolorów, możliwość pisania po niej pisakami suchościeralnymi, możliwość zawieszenia, min. wymiar 70x100 cm. - 2 sztuki, planszy tematycznej 

na zajęcia z matematyki: własności funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej, pokryta folią bezbarwną spowalniającą płowienie kolorów, 

możliwość pisania po niej pisakami suchościeralnymi, możliwość zawieszenia, min. wymiar 70x100 cm. - 1 sztuka, planszy tematycznej na zajęcia z 

matematyki: potęgowanie i pierwiastkowanie, pokryta folią bezbarwną spowalniającą płowienie kolorów, możliwość pisania po niej pisakami 

suchościeralnymi, możliwość zawieszenia, min. wymiar 70x100 cm. - 2 sztuki, planszy tematycznej na zajęcia z matematyki: pola i objętości figur 

przestrzennych, pokryta folią bezbarwną spowalniającą płowienie kolorów, możliwość pisania po niej pisakami suchościeralnymi, możliwość zawieszenia, 

min. wymiar 70x100 cm. - 2 sztuki, planszy tematycznej na zajęcia z matematyki: podstawowe symbole i oznaczenia matematyczne, pokryta folią 

bezbarwną spowalniającą płowienie kolorów, możliwość pisania po niej pisakami suchościeralnymi, możliwość zawieszenia, min. wymiar 70x100 cm. - 1 

sztuka, planszy tematycznej na zajęcia z matematyki: okrąg i koło, pokryta folią bezbarwną spowalniającą płowienie kolorów, możliwość pisania po niej 

pisakami suchościeralnymi, możliwość zawieszenia, min. wymiar 70x100 cm. - 1 sztuka, planszy tematycznej na zajęcia z matematyki: funkcja 

wykładnicza i logarytmiczna, pokryta folią bezbarwną spowalniającą płowienie kolorów, możliwość pisania po niej pisakami suchościeralnymi, 

możliwość zawieszenia, min. wymiar 70x100 cm. - 2 sztuki, planszy tematycznej na zajęcia z matematyki: funkcja i jej własności, pokryta folią bezbarwną 

spowalniającą płowienie kolorów, możliwość pisania po niej pisakami suchościeralnymi, możliwość zawieszenia, min. wymiar 70x100 cm. - 2 sztuki, 

planszy tematycznej na zajęcia z matematyki: funkcja liniowa, pokryta folią bezbarwną spowalniającą płowienie kolorów, możliwość pisania po niej 

pisakami suchościeralnymi, możliwość zawieszenia, min. wymiar 70x100 cm. - 2 sztuki, planszy tematycznej na zajęcia z matematyki: funkcja 

kwadratowa, pokryta folią bezbarwną spowalniającą płowienie kolorów, możliwość pisania po niej pisakami suchościeralnymi, możliwość zawieszenia, 

min. wymiar 70x100 cm. - 2 sztuki, planszy tematycznej na zajęcia z matematyki: trójkąty, pokryta folią bezbarwną spowalniającą płowienie kolorów, 

możliwość pisania po niej pisakami suchościeralnymi, możliwość zawieszenia, min. wymiar 70x100 cm. - 1 sztuka, 

zestaw 1

105 plansze 

Zestaw tematycznych plansz dydaktycznych na zajęcia z chemii składający się z tematów: szereg aktywności metali, budowa atomu, skala pH, odczyn 

roztworu - barwy wskaźników w różnych środowiskach. Każda z plansz pokryta folią bezbarwną spowalniającą płowienie kolorów, możliwość 

zawieszenia, min. wymiar 50x70 cm.

zestaw 1

106 pHmetr Phmetr kieszonkowy - zakres pomiaru pH: 0-14 pH, dokładność 0,2 pH, wyświetlacz LCD szt. 2

107
płyny i gazy-zestaw 

demonstracyjny

Zestaw do prezentowania doświadczeń z zakresu mechaniki płynów i gazów, służący do nauki podstawowych praw z zakresu płynów i gazów. W skład 

zestawu wchodzi co najmniej: manometr wodny otwarty, model baroskopu cieczowego, przyrząd do demonstracji prawa Clapayrona, przyrząd do 

demonstracji prawa Pascala, nurek Kartezjusza, przyrząd do demonstracji prawa Archimedesa, zestaw ciężarków o jednakowej masie, naczynie 

przelewowe.

zestaw 1

108
płytka ceramiczna z 

wgłębieniami
Płytka ceramiczna z min. 12 wgłębieniami. Komplet składa się z min. 30 sztuk płytek. zestaw 1

109 podgrzewacz kuchenny
Płyta indukcyjna jednopalnikowa ceramiczna, 10-stopniowy zakres temperatury, dla naczyń o średnicy od 12 do 26 cm, moc min.-max 1800-2000, 

rozmiar max. 280-300x250-270 mm
szt. 1

110 Pory roku Plansze przyrodnicze 4 pory roku miesiące i ważne daty. Dwustronne zalaminowane plansze edukacyjne. Wymiary min.: 61 x 86 cm zestaw 1



111 preparaty mikroskopowe

Preparaty mikroskopowe: Histologia i nauka o człowieku: 1. jednowarstwowy nabłonek walcowaty z rzęskami, przekrój poprzeczny przez jajowody świni, 2. ścięgno krowy, p.w. Tkanka łączna włóknista zwarta, 3. mięsień ludzkiego serca, p.p. i 

p.w. Rozgałęzione włókna mięśniowe, wstawki, 4. węzeł chłonny świni, p.p., 5. przełyk (oesophagus) kota, p.p., 6. p.p. dna żołądka kota. Gruczoły żołądkowe, 7. jelito grube kota, p.p. Barwienie komórek śluzowych, 8. trzustka (pancreas) 

świni, p.p., 9. tarczyca świni, p.p. nabłonek gruczołowy, 10. nadnercza kota, p.p. części korowej i rdzeniowej, 11. plemniki (spermatozoidy) byka, rozmaz, 12. komórki nerwu ruchowego. Rozmaz z rdzenia kręgowego, 13. kresomózgowie 

człowieka, p.p. komórek piramidowych, 14. skóra człowieka, przekrój przez skórę dłoni, * Włóknista tkanka łączna ssaka o utkaniu regularnym * Chrząstka szklista ssaka, przekrój poprzeczny tkanki chrzęstnej * Tkanka tłuszczowa ssaka. 

Wybarwione komórki tłuszczowe * Mięśnie gładkie ssaka, przekrój poprzeczny i wzdłużny * Włókna nerwowe, wyizolowane. Wybarwione tlenkiem osmu * Krew żaby, rozmaz. * Tętnica i żyła ssaka, przekrój poprzeczny * Wątroba świni, 

zraziki wątrobowe, przewody żółciowe * Jelito cienkie kota, przekrój poprzeczny błony śluzowej, tkanki mięśniowej * Płuco kota, przekrój poprzeczny pęcherzyków płucnych, oskrzelików; Zoologia  1. Distomum hepaticum (Fasciola), motylica 

wątrobowa, c.o., 2. Taenia spec., tasiemiec, dojrzałe segmenty (proglotydy), c.o., 3. Culex pipiens, komar pospolity, głowa i aparat gębowy samicy, 4. Culex pipiens, głowa i zredukowany aparat gębowy samca. 5. Cimex lectularius, pluskwa 

domowa, c.o., * Paramaecium, pantofelek * Euglena * Sycon, morska gąbka wapienna, przekrój poprzeczny * Dicrocoelium lanceolatum, motyliczka wątrobowa, w całości * Taenia saginata, tasiemiec nieuzbrojony, proglotydy (segmenty) * 

Trichinella spiralis, włosień kręty, przekrój mięśnia * Ascaris, glista ludzka, przekrój poprzeczny ciała samicy * Pająk, odnóże w całości. Odnóże zakończone ruchomym pazurem * Pająk, gruczoły przędne w całości. Kądziołki przędne * Apis 

mellifica, aparat gębowy typu gryząco-liżącego * Apis mellifica, odnóże z koszyczkiem * Periplaneta, karaluch, aparat gębowy typu gryzącego * Tchawki owada. Sieć rozgałęzionych rurek służących do oddychania * Plamka oczna owada, 

przetchlinki owadów * Apis mellifica, aparat żądłowy z woreczkiem jadowym, w całości * Pieris, motyl, część skrzydła z łuskami * Asterias, rozgwiazda, przekrój poprzeczny ramienia. Budowa szkarłupni;Cytologia i genetyka 1. mitochondria w 

komórkach wątroby lub nerek, specjalnie przygotowane i zabarwione 2. aparat Golgiego w zwoju rdzeniowym, specjalnie przygotowane i zabarwione 3. chloroplasty, specjalnie przygotowane i zabarwione 4. ziarna aleuronowe, przekrój przez 

bielma (endosperma) rącznika (Ricinus) 5. magazynowanie, ukazane przy pomocy barwienia przeżyciowego błękitem trypanowym przekroju wątroby lub nerek 6. DNA w jądrach komórkowych, barwione metodą Feulgena 7. DNA i RNA, 

specjalnie przygotowany oraz barwiony zielenią metylową i pyroniną w celu ukazania DNA i RNA w różnych kolorach 8. chromosomy olbrzymie z gruczołów ślinowych larwy ochotki (Chironomus). Widoczne poszczególne chromomery 9. 

chromosomy człowieka wyizolowane w stadium metafazy; wyraźnie widoczne poszczególne chromosomy 10. stadia mejozy i mitozy ukazane w przekroju jądra raka rzecznego (Astacus), wrzeciona podziałowe 11. fazy dojrzewania w jajach 

glisty końskiej (Ascaris), preparat barwiony hematoksyliną żelazistą 12. fazy bruzdkowania w jajach glisty końskiej (Ascaris), preparat barwiony hematoksyliną żelazistą 13. mikroorganizmy chorobotwórcze i zaatakowane narządy - Escherichia 

coli, pałeczka okrężnicy, rozmaz. 14. Eberthella typhi, pałeczka duru, rozmaz. Preparat barwiony metodą Grama 15. płuco człowieka zaatakowane gruźlicą prosówkową, p.p. 16. płuco człowieka z pylicą węglową (Anthracosis), p.p. (płuco 

palacza) 17. marskość wątroby człowieka, p.p. 18. miażdżyca tętnic u człowieka, p.p. Złogi w obrębie naczyń krwionośnych 19. przerzut nowotworowy (nowotwór złośliwy), wątroba człowieka, p.p. Komórki nowotworowe w różnych formach; 

Embriologia 1. rozwój jeżowca przybrzeżnego (Psammechinus miliaris): stadium dwóch, czterech i ośmiu komórek 2. rozwój jeżowca przybrzeżnego (Psammechinus miliaris): stadium moruli, blastuli i gastruli 3. rozwój żaby (Rana spec.): 

przekrój blastuli z pierwotną jamą ciała 4. rozwój żaby (Rana spec.): przekrój sagitalny młodej larwy w stadium neuruli. Powstawanie narządów; Ekologia i środowisko 1. igły jodły pospolitej (Abies alba), dla porównania p.p. igieł zdrowych i 

uszkodzonych przez czynniki środowiskowe 2. liście buka (Fagus silvatica), dla porównania p.p. liści zdrowych i uszkodzonych przez czynniki środowiskowe 3. bakterie z wód ściekowych. Rozmaz wielu typowych form. Botanika 1. Nostoc, 

trzęsidło, kolonie w galaretowatej pochwie z heterocystami 2. Desmidiazeen, desmidie, preparat złożony ukazujący wiele form 3. Sphagnum, torfowiec, c.o. liścia: komórki wodne i asymilacyjne 4. Triticum, pszenica, p.p. łodygi (źdźbła) 

przedstawiciela wiechlinowatych. Puste międzywęźla, wiązki przewodzące w dwóch pierścieniach 5. Salvia, szałwia, p.p. łodygi. Kolenchyma kątowa; Rośliny niższe * Oscillatoria, niciowata drgalnica, nukleoid * Spirogyra, skrętnica, stadium 

koniugacji, zygota * Psalliota, pieczarka, owocnik (kapelusz) * Morchella, smardz, owocnik grzyba workowego * Marchantia, porostnica, przekrój wzdłużny plemni * Pteridium, orlica, kłącze z wiązką przewodzącą, przekrój poprzeczny * 

Aspidium, narecznica, liść z zarodniami + zarodniki; Rośliny nasienne * Elodea, moczarka, przekrój wzdłużny łodygi * Dahlia, dalia, bulwa z kryształami inuliny, przekrój poprzeczny * Allium cepa, cebula jadalna, kryształy szczawianu wapnia * 

Pirus, gruszka, komórki kamienne z miąższu, przekrój poprzeczny * Zea mays, kukurydza zwyczajna, korzeń, przekrój poprzeczny, rośliny jednoliścienne * Tilia, lipa, zdrewniałe korzenie drzewa liściastego, przekrój poprzeczny * Solanum 

tuberosum, ziemniak, przekrój poprzeczny bulwy * Aristolochia, kokornak, łodyga roczna, przekrój poprzeczny * Aristolochia, kokornak, łodyga wieloletnia * Curcurbita, dynia, przekrój poprzeczny łodygi * Korzeń z włośnikami * Tulipa, 

tulipan, epiderma liścia ze szparkami * Iris, kosaciec, liść rośliny jednoliściennej * Sambucus, dziki bez, przekrój poprzeczny łodygi, przetchlinki * Triticum, pszenica, ziarno, przekrój wzdłużny strzałkowy

zestaw 1

112 preparaty mikroskopowe

Zestaw preparatów biologicznych: 1. Trzy rodzaje bakterii, 2. Penicylina, 3. Kropidlak, 4. Rhizopus - grzyb, 5. Promieniowiec (Actinomyces), 6. Zawłotnia, 

7. Diatomy, 8. Closterium - glon, 9. Skrętnica, 10. Koniugacja skrętnic, 11. Porost, 12. Liść paproci, 13. Przedrośle paproci, 14. Liść jaśminu 

nagokwiatowego, 15. Łodyga moczarki, 16. Liść moczarki, 17. Igła sosny, 18. Męski kłos zarodnionośny sosny, 19. Żeński kłos zarodnionośny sosny, 20. 

Liść kauczukowca, 21. Stożek wzrostu na czubku korzenia kukurydzy, 22. Młody korzeń bobu, 23. Łodyga kukurydzy (1), 24. Łodyga kukurydzy (2), 25. 

Łodyga dyni (1), 26. Łodyga dyni (2), 27. Łodyga słonecznika, 28. Pylnik mchu, 29. Rodnia mchu, 30. Splątek mchu, 31. Pień lipy (1), 32. Pień lipy (2), 33. 

Łodyga pelargonii, 34. Liść fasoli, 35. Kiełkujący pyłek kwiatowy, 36. Pyłek kwiatowy (2), 37. Owoc pomidora, 38. Korzeń powietrzny storczyka, 39. Mitoza 

komórek stożka wzrostu cebuli, 40. Ziarno kukurydzy z bielmem, 41. Plazmodesma, 42. Zalążnia lilii, 43. Pylnik lilii, 44. Liść lilii, 45. Tasznik pospolity 

(embrion), 46. Tasznik pospolity (młody embrion), 47. Skórka czosnku, 48. Euglena, 49. Orzęsek Paramecium, 50. Stułbia (1), 51. Stułbia (2), 52. Płaziniec, 

53. Schistosoma (przywra krwi - samiec), 54. Schistosoma (przywra krwi - samica), 55. Glista (samiec i samica), 56. Dżdżownica, 57. Skóra węża, 58. 

Wioślarka, 59. Wrotek, 60. Aparat gębowy samicy komara, 61.Aparat gębowy pszczoły miodnej, 62. Tylne odnóże pszczoły miodnej, 63. Aparat gębowy 

motyla, 64. Aparat gębowy muchy, 65. Aparat gębowy świerszcza, 66. Mrówka, 67. Łuska ryby, 68. Płaziniec, 69. Tchawka świerszcza, 70. Skrzela 

mięczaka, 71. Wymaz krwi ludzkiej, 72. Wymaz krwi ryby, 73. Nabłonek rzęskowy, 74. Nabłonek płaski, 75. Nabłonek wielowarstwowy, 76. Mitoza w 

jajach glisty końskiej, 77. Jelito cienkie, 78. Tkanka kostna, 79. Ścięgno psa, 80. Tkanka łączna, 81. Mięsień szkieletowy, 82. Mięsień sercowy, 83. Rdzeń 

kręgowy, 84. Nerw motoryczny, 85. Mięsień gładki w fazie skurczu, 86. Płuco, 87. Żołądek, 88. Wątroba, 89. Węzeł chłonny, 90. Płuco szczura z 

wybarwionymi naczyniami krwionośnymi, 91. Nerka szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi, 92. Nerka szczura, 93. Jądra, 94. Jajnik kota, 95. 

Ludzki nabłonek wielowarstwowy, 96. DNA, RNA, 97. Mitochondria w gruczole trzustkowym, 98. Aparaty Golgiego w jaju żaby, 99. Ludzkie chromosomy 

Y, 100. Ludzkie chromosomy X

zestaw 3

113

przyrząd do demonstracji 

drgań wymuszonych oraz 

rezonansowych

Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla nauczyciela pozwalająca zademonstrować ruch wibracyjny na skutek dwóch połączonych sprężyn. Zestaw składa 

się z dwóch sprężyn o różnym współczynniku sprężystości oraz ciężarek.
zestaw 2

114
przyrząd do demonstracji 

prawa Archimedesa

Pomoc dydakytyczna przeznaczona dla nauczyciela do demonstracji prawa Archimedesa dla ciał zanurzonych w wodzie. W skład zestawu wchodzą: 

podwójny cylinder-wiadro, walec pełny, sprężyna z zaczepami i wskazówka, pręt stalowy, przedłużacz z haczykiem.
zestaw 2



115
przyrząd do oddziaływania 

przewodników z prądem

Pomoc naukowa pozwala na poznanie wzajemnego oddziaływania na siebie przewodników z prądem. Konstrukcja przyrządu umożliwia demonstracje na 

rzutniku pisma. Wymiary min. - 75 x 73 x 288 mm, Ciężar max. - 0,3 kg
zestaw 2

116
przyrząd do powstawania fali 

stojącej

Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla nauczyciela do demonstracji mechanizmu powstawania fali stojącej.Jego zasadniczą częścią jest pętla z szerokiej 

folii, na której w dwóch kolorach narysowano ciągłą sinusoidę.  Wymiary min.: 65 x 170 x 340 mm
zestaw 2

117
przyrząd do wykazania 

rozszerzalności liniowej matali

Pomoc dydaktyczna do demonstracji rozszerzalności liniowej metali (aluminium, stali i mosiądzu) pod wpływem temperatury. Wydłużenie 

podgrzewanych prętów, przenoszone jest przy pomocy prostych przekładni na ruch odpowiedniej wskazówki.
zestaw 2

118
przyrząd wielowahadłowy-

oscylacja wahadeł

Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla nauczyciela do przeprowadzania doświadczeń polegających na wyznaczaniu okresów wahań wahadła jako funkcji 

jego długości, amplitudy oraz masy ciężarka. W skład zestawu wchodzą: konstrukajca nośna z układem linek obciążonych ciężarkami o różnej masie 

wykonanych z mosiądzu, drewna oraz tworzywa sztucznego

zestaw 2

119
Pudełko z 3 lupami do 

obserwacji okazów

Pudełko z 3 lupami do obserwacji okazów. Pomoc dydkatyczna służąca do obserwacji różnego rodzaju drobnych okazów w formie pudełka wraz z 

umieszczonymi w nim lupami oraz lusterkiem umożliwiającym obserwacje okazów z różnych stron.
szt. 4

120
Pudełko z 2 lupami i miarką do 

obserwacji okazów

Pudełko z 2 lupami i miarką do obserwacji okazów. Pomoc dydaktyczna służąca do obserwacji różnego rodzaju drobnych okazów w formie pojemnika w 

kształcie walca, ze zdejmowaną pokrywką z otworami wentylacyjnymi, wbudowanymi 2 lupami o różnym powiększeniu oraz siatką ze skalą na dnie 

pojemnika do oceny rozmiaru okazu.

szt. 4

121
ręczna tłokowa pompa 

próżniowa

Zestaw składa się z pompy i plastikowego węża przyłączeniowego. Główne elementy pompy wykonane są ze stali, cylinder pokryty jest emalią. Min. 

długość pompy 30 cm, minimalna średnica zewnętrzna cylindra 2,5 cm, średnica przyłączy 9 mm o długości min. 30 cm. 
szt. 1

122 równia pochyła

W składa zestawu wchodzą: rynienka metalowa z krążkiem obrotowym i podziałką kątową z pionem, statyw mocujący z możliwością regulacji kąta 

nachylenia równi, dwa klocki drewniane z dwoma obciążnikami (każdy), cztery wymienne powierzchnie o różnym stopniu przyczepności, zestaw 6 

odważników 50g, linka, dynamometry o różnych zakresach pomiarowych, odważniki cechowane o różnych masach, inne okładziny o różnych 

współczynnikach przyczepności, np. płytka szklana, skóra itp. Minimalna długość równi: 600 mm   

zestaw 2

123 rura Kundta ze skalą
Rura ze szkła akrylowego z milimetrową podziałką i głośnik umieszczony na jednym z zakończeń rury, otwór i prowadnica do zamontowania sondy 

mikrofonowej, tłok do skracania rezonatora, oliwka do węża. Wymiary min.: 1000 mm x 70 mm (dł. x śr.), średnica węża min.: 7 mm
zestaw 1

124 rura Newtona - przyrząd

Znana i ceniona pomoc dydaktyczna do demonstracji spadku swobodnego ciał w próżni. 

Przy spadku umieszczonych w rurze dwóch różnych ciał (metalowy krążek i piórko lub np. kulka metalowa i kawałek papieru) obserwujemy, jak element 

o większej wadze spada jako pierwszy. Po wypompowaniu powietrza z rury oba ciała spadają w tym samym czasie i następuje to szybciej niż w przypadku 

spadku w środowisku gazowym (powietrzu).

Długość robocza min.: 900 mm, Średnica min.: 57 mm, Średnica króćcamin.: 9 mm

Przyrząd zawiera dwa korki gumowe, w tym jeden z zaworem zamykającym dopływ powietrza, metalowy krążek, piórko oraz wąż do połączenia króćca 

zaworu z pompą próżniową. 

Materiał: tworzywo sztuczne

zestaw 2

125 siatka do ogrzewania Siatka metalowa do spaleń z krążkiem ceramicznym. Rozmiar min.: 16x16  cm szt. 2

126
silniczek i żarówka na 

podstawce

Zestaw składa się podstawki z umieszczonym na niej silnikiem prądu stałego oraz oprawki z żarówką. Zestaw służy do prezentacji m.in. prostych 

obwodów elektrycznych. Zestaw może być zasilany poprzez zewnętrzne źródła prądu bądź baterie.
zestaw 5

127 skalpel Skalpel stalowy - uchwyt do montażu ostrza + ostrza do skalpela. zestaw 5

128 spadkownica
Spadkownica elektroniczna z fotobramkami i licznikiem o wysokości 1,2m. W skład zestawu wchodzą również co najmniej dwie metalowe kulki o min. 

Średnicy 15 mm oraz kosz do łapania spadających ciał.
zestaw 1

129 spektrometr
Min. zakres widma 360-940 nm; rozdzielczość <2 nm; stosunek sygnału do szumu 45 dB; rozdzielczość A/D: 8 bitów; częstotliwość próbkowania maks. 15 

widm na s; do urządzenia dołączony przewód usb do podłączenia do komputera oraz płytę cd z oprorgamowaniem pod Windows.
zestaw 1

130 stolik Ampere'a
Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela do demonstracji podstawowych zjawisk z istnieniem pola magnetycznego wokół przewódników, w których płynie 

prąd elektryczny.
zestaw 2



131 Szkielet człowieka na statywie

Model szkieletu człowieka w skali 1:2. Szkielet umieszczony na statywie. Kończyny dolne i górne posiadają ruchome mocowanie. Model pokazuje 

podstawowe kostne elementy układu ruchu człowieka oraz dodatkowo początkowe odcinki nerwów rdzeniowych i tętnic kręgowych. Wysokość min.: 85 

cm.

szt. 1

132
Szkielet człowieka na statywie 

170cm

Szkielet o naturalnych rozmiarach, umieszczony na stabilnym stojaku z łatwo odczepialnymi kończynami. W skład szkieletu powinny wejść: 1) CZASZKA 

złożona z 22 kości połączonych szwami z mozliwością otwarcia puszki mózgowej i zapoznania się z budową wewnętrzną. 2) Trzy spośród zębów dolnej 

szczęki: trzonowy, kieł i siekacz, które można wyjąć. 3) KRĘGOSŁUP złożony z kręgów: 7 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, kości krzyżowej, kości 

ogonowej i międzykregowych dysków. 4) KLATKA PIERSIOWA zbudowana z 24 kości żebrowych i mostka. 5) MIEDNICA w której skład wchodzą po dwie 

kości: biodrowe, kulszowe oraz łonowe. 6) KOŃCZYNY GÓRNE złożone z 64 kości. 7) KOŃCZYNY DOLNE składające się z 62 kości. 

szt. 1

133
szkolny zestaw laboratoryjny 

dla ucznia

Zestaw laboratoryjny do eksperymentów chemicznych w zmniejszonej skali (komplet sprzętu i szkła laboratoryjnego). Skład pojedynczego zestawu: 

1. Pudełko plastikowe zamykane – 1 szt. 2. Statyw do probówek drewniany dziesięciomiejscowy – 1 szt. 3. Probówki z kołnierzem (śr. 15 mm, wys. 100 

mm) – 5 szt. 4. Probówki z kołnierzem (śr. 12 mm, wys. 100 mm) – 5 szt. 5. Probówka z tubusem (śr. 15 mm, wys. 150 mm) – 1 szt. 6. Szkiełko zegarkowe 

(śr. 70 mm) – 1 szt. 7. Szkiełko zegarkowe (śr. 60 mm) – 1 szt. 8. Szkiełko zegarkowe (śr. 45 mm) – 1 szt. 9. Zlewka (poj. 10 ml) – 2 szt. 10. Zlewka (poj. 25 

ml) – 2 szt. 11. Szalka Petriego (śr. 75 mm) – 1 komplet 12. Bagietka szklana (dł. 100 mm) – 1 szt. 13. Pipeta Pasteura plastikowa niejałowa (poj. 3 ml) – 5 

szt. 14. Pipeta Pasteura plastikowa niejałowa (poj. 1 ml) – 5 szt. 15. Porcelanowa płytka z sześcioma wgłębieniami – 1 szt. 16. Łapa drewniana do 

probówek – 1 szt. 17. Lejek szklany (śr. 42 mm, wys. 77 mm) – 1 szt. 18. Wąż gumowy (śr. wewn. 0,5 cm; dł. 30 cm) – 1 szt. 19. Korki gumowe (śr. górna 

17 mm, śr. dolna 13 mm, wys. 24 mm) – 2 szt. 20. Korki gumowy (śr. górna 12, 5 mm; śr. dolna 8 mm, wys. 17 mm) – 2 szt. 21. Szczotka do probówek – 1 

szt., 22. Szpatułka – 1 szt.

zestaw 10

134 tablica - chemia organiczna
Tablica dydaktyczna tematyczna  - chemia organiczna. Rozmiar min. 150X110 cm., laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej 

wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym
szt. 2

135 tablica – promieniotwórczość
Tablica dydaktyczna tematyczna  - promieniotwórczość. Rozmiar min. 150X110 cm., laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej 

wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym
szt. 2

136
tablica - układ okresowy 

pierwiastków

Plansza dwustronna. Na jednej stronie znajduje się układ okresowy ze zdjęciami, druga strona jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Zawiera następujące informacje:

symbol chemiczny, nazwę, masę i liczbę atomową, charakter chemiczny i stan skupienia pierwiastka chemicznego, konfigurację elektronową, wartość 

elektroujemności i energii jonizacji, stopień utlenienia, tabelę z najważniejszymi właściwościami fizykochemicznymi.

Wymiar min.:  155 cm x 115 cm.

szt. 3

137
tablica rozpuszczalności 

związków

Plansza dyaktyczna na zajęcia z chemii przedstawiająca tabelę rozpuszczalności związków, dwustronnie foliowana, oprawiona w drewniane wałki o 

wymiarach min.: 160x120 cm.
szt. 3

138

tellurium-model 

kosmograficzny 1 z napędem 

elektrycznym

Ruchomy model układu Słońce-Ziemia-Księżyc przeznaczony jako pomoc dydaktyczna dla nauczyciela na zajęciach z astronomii. W modelu zastosowano 

soczewki Fresnela do stworzenia wiernego naturze modelu oświetlenia Ziemi za pomocą wiązek równoległych światła. Wymiary min.-max.: 680-730 x 

360-390 x 240-260 mm. Model posiada napęd elektryczny.

zestaw 1

139
termodynamika i ciepło - 

zestaw doświadczalny

Pomoc dydaktyczna przeznaczona na zajęcia z fizyki do demonstracji podstawowych praw termodynamiki. W skład zestawu wchodzi co najmniej: zestaw 

przewodników cieplnych, manometr wodny otwarty, przyrząd do wykazania rozszerzalności temperaturowej metali, kolba szklana, podstawka do 

podgrzewania, lampka spirytusowa, pipeta, bagietka, naczynie Leidenfrosta, przyrząd do badania Boyle'a-Mariotta, pierścień Gravesanda. Zestaw 

zapakowany w walizkę.

zestaw 1

140 termos Termos do przenoszenia ciepłej/wrzącej wody oraz lodu o pojemności 1 litra. szt. 2



141 tor powietrzny

Zestaw przeznaczony do badania ruchu jednostajnego, jednostajnie przyśpieszonego, II Prawa Newtona, zderzeń sprężystych i niesprężystych, z 

wykorzystaniem elektronicznych czujników ruchu i licznika z możliwością podłączenia do komputera PC.

W skład kompletu wchodzą:

- tor powietrzny z podstawowym zestawem akcesoriów

- dmuchawa elektryczna

- dwie fotobramki o profilu „C”

- dwa statywy do montażu fotobramek

- licznik elektroniczny.

zestaw 1

142 tryskawka plastikowa
Komplet tryskawek z szeroką szyjką z dyszą tryskawkową z symbolami ostrzegawczymi. Komplet składa się z tryskawki o poj. 500 mL z trwałym napisem: 

"woda destylowana"  - 4 szt. oraz z tryskawki , poj. 500 mL z trwałym napisem: "etanol" 
zestaw 2

143
układ do wykazywania 

słuszności prawa Ohma

Prosty przyrząd do badania wpływu rezystancji obciążenia na wartość prądu płynącego w obwodzie. Układ posiada wyłącznik zasilania i jest 

przystosowany do podłączenia urządzeń pomiarowych (A,V). Całość osadzona w izolacyjnej podstawie.

Wymiary min.: 135 x 135 x 50 mm

zestaw 2

144
Układ słoneczny i gwiazdozbiór 

– model  ruchomy

Model układ słonecznego prezentujący Słońce i planety układy w ruchu. Model Słońca jest podświetlany. Kopuła Słońca jest wymienna na przezroczystą 

półkulę przedstawiającą gwiazdozbiory. Model zasilany na baterie. Wymiar min.-max cm [dł. X szer. X wys.]: 32-40 x 25-30 x 15-25.
zestaw 1

145 urządzenie do demineralizacji

Urządzenie do demineralizacji. Po oczyszczeniu wody w urządzeniu woda spełnia wymogi PN-EN ISO 3696:1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia. 

Urządzenie zasilane wodą wodociągową, wydajność min. 4l/h, szybkość podawania wody oczyszczonej min. 1l/h. Stopnie oczyszczania wody: filtracja na 

filtrach osadowych, filtracja na filtrach węglowych, odwrócona osmoza, wstępna i końcowa demineralizacja na mieszanym złożu jonowowymiennym. 

Obsługa urządzenia automatyczna. Przy pełnym zbiorniku automatyczne wyłączenie urządzenie. Urządzenie posiada system kontrolno-pomiarowy 

posiadający wyposażony ekran LCD, konduktometr, alarm o wymianie filtra mechanicznego, węglowego, wstępnych i końcowych złóż 

jonowowymiennych. Możliwość podłączenia do komputera.

zestaw 1

146
Urządzenie do wyznaczania 

stałej

Urządzenie do wyznaczia stałej Plancka. W urządzenie zasotosowano pięć diod LED o różnych długościach fal: ultrafiolet, bliska podczerwień i trzy 

długości fal w zakresie widzialnym (niebieski, żółty, czerwony). Urządzenie zasilanie na baterie bądź ze źródła zewnętrznego (opcjonalnie).
szt. 1

147
wahadło Maxwella koło 

Maxwella

Wahadło Maxwella (znane również jako koło Maxwella) jest prostym i widowiskowym przyrządem, służącym do demonstracji przechodzenia energii 

potencjalnej wzniesionego koła w energię kinetyczną jego ruchu postępowego i obrotowego. Koło opada z pozycji A do pozycji B na skutek działania 

przyciągania ziemskiego, po czym wznosi się już na nieco mniejszą wysokość, co wynika ze straty części energii potrzebnej na pokonanie sił grawitacji i 

tarcia. Znając wysokość początkową koła oraz czas opadania można wyznaczyć jego moment bezwładności. Wymiary min.: 300 x 125 x 445 mm

szt. 9

148
wózki do pokazów i ćwiczeń z 

fizyki

Pomoc dydaktyczna do demonstracji praw dynamiki Newtona. Zestaw składa się z dwóch wózków, trzech ciężarków o tej samej masie również masie 

wózka, dwóch magnesów sztabkowych, dwóch zderzaków sprężastych, dwóch zderzaków niesprężystych. Wymiary min.: 160x190x50mm. Ciężar max.: 

0,5 kg

zestaw 3

149
załamanie wiązki światła model 

demonstracyjny laserowy

Model bardzo dobrze prezentuje załamanie wiązki światła laserowego po przejściu przez inny ośrodek (tu: wodę) oraz zjawisko odbicia. Składa się z 

przezroczystego z przodu, walcowatego pojemnika z wodą i skalą (360 stopni) na tylnej ściance, wykonanego z tworzywa sztucznego o średnicy 16 cm, 

oraz ruchomego ramienia z laserem włączanym przyciskiem. Całość na podstawie.

zestaw 1

150 zestaw - naszyjnik z DNA

Zestaw do przeprowadzenia izolacji DNA z ludzkich komórek nabłonkowych pobranych z wymazu policzka. Zestaw umożliwia umieszczenie wytrąconego 

DNA w wisiorku i umieszczenie go na szyi. Zestaw stanowi pomoc dydaktyczną dla nauczyciela do przeprowadzenia eksperymentu z DNA. Zestaw składa 

się z buforu do izolacji 5ml, 2 wymazówki, 2 próbówki stojące przezroczyste, 2 szklane fiolki, 2 metalowe kapturki, 2 pipety pasterowskie.

zestaw 1



151 zestaw - słodki świat enzymów

Pomoc dydaktyczna umożliwiająca przeprowadzenie doświadczeń związanych z metabolizmem cukrów, w tym reakcja enzymatyczna hydrolizy: skrobi 

przez amylazę, laktozy z mleka przez laktazę, sacharozy przez inwertazę. Zestaw składa się co najmniej z: kart pracy dla uczniów, enzymu amylaza min. 

110 μl, enzymu laktaza min. 20 ml, enzymu inwertaza min. 20 ml, skrobi min. 20g, glukozy min. 2g, laktozy min. 10g, sacharoza w probówce 50 ml, 

butelka jodyny, alginian sodu w butelce min. 2 g, chlorek wapnia, min. 15g, min. 100 pasków diagnostycznych do wykrywania glukozy, min. 10 płytek 

plastikowych z dołkami, min. 10 pipet pasterowskich o pojemności 1 ml, min. 5 strzykawek o 10ml, próbowka z podziałką o poj. 50ml, butelka o poj. 

125ml.

zestaw 1

152 zestaw 5 plansz do fizyki

Plansze dydaktyczne przeznaczone do wykorzystania na zajęciach z fizyki. Plansze oprawione w półwałki drewniane skręcane metalowymi wkrętami. Na 

górnym półwałku zamocowane linki: zawieszająca, która umożliwia demonstrowanie rozwiniętej planszy oraz wiążąca, która służy do związywania 

planszy w celu jej przechowywania.  Format każdej planszy min. 70 cm x 100 cm po rozwinięciu. Folia z filtrem UV opóźniającym proces płowienia 

kolorów. Powierzchnia plansz zmywalna - można po niej pisać flamastrami. W skład zestawu wchodzi 5 plansz tematycznych: 1. Jednostki układu SI 

2. Jednostki miar 3. Zasady dynamiki 4 .Maszyny proste 5. Optyka geometryczna

zestaw 1

153
zestaw brył do wyznaczania 

gęstości ciał

Zestaw brył do wyznaczania gęstości ciał, demonstrowania wzajemnych zależności między masą, objętością i gęstością. Wymiary min.: 150x70x30 mm 

ciężar max.: 0,40 kg
zestaw 1

154
zestaw ciężarków o jednakowej 

masie
Zestaw ciężarków do demonstrowania wzajemnych zależności między masą, objętością i gęstością. zestaw 1

155
zestaw demonstracyjny do 

doświadczeń z mechaniki

Zestaw demonstracyjny do przeprowadzania doświadczeń z mechaniki na tablicy. Zestaw składa się co najmniej z: siłomierza, sprężyny, obciążnika z 

podstawą oraz na pręcie, wózka do równi pochyłej, klocków tarcia, kółka z podziałką kątową, tarczy do momentów sił, słupka do siłomierzy, słupków do 

dźwigni, belki dźwigni, wskaźników, siłomierzy tarczowych, pierścieni, kołowrotów. Całość zapakowana w walizkę.

zestaw 1

156 zestaw do badania ph gleby

Pakiet do kolorymetrycznego określania poziomu pH gleby. Zawiera 50 ml roztworu wskaźnikowego (ok. 100 testów) oraz zafoliowaną skalę 

kolorymetryczną wra z z transparentnymi zamykanymi fi olkami do próbek testowych. Przeprowadzanie testu jest bardzo proste, a wynik otrzymuje się 

niezwłocznie. Dzięki większej ilości fiolek można jednocześnie przeprowadzać kilka testów (badać kilka próbek gleby)

zestaw 1

157
zestaw do badania 

rozszerzalności cieplnej
Zestaw do badania rozszerzalności cieplnej ciał stałych zwany powszechnie Pierścieniem Gravesanda zestaw 1

158 zestaw do badań w terenie

Zestaw min. 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia (od teorii do wniosków) oraz zestawem niezbędnego wyposażenia 

laboratoryjnego (cylindry, szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby 

itd.) i substancji, w tym reagent ze skalą kolorymetryczną. Zestaw zawiera także kolorowe foliowane plansze A4 pokazujące wybrane etapy niektórych 

doświadczeń. Cały zestaw umieszczony został w sztywnej walizce.

zestaw 5

159 zestaw do badań w terenie

Zestaw min. 8 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia (od teorii do wniosków) oraz zestawem niezbędnego wyposażenia 

laboratoryjnego (szalki, zlewki, pipety, fiolki, lupy, łopatka do gleby, bagietka itd.) wraz z niezbędnymi substancjami oraz roztworem wskaźnikowym i 

skalą kolorymetryczną. Dołączone karty pracy.

zestaw 5

160
zestaw do budowy modeli 

cząsteczek

Zestaw stanowiący pomoc dydaktyczną na zajęcia z chemii. Służy do budowania modeli organicznych związków chemicznych. Zestaw składa się z 10 

modułów, umożliwiający pracę jednocześnie 10 grup. Całość zapakowana w walizkę.
zestaw 1

161

zestaw do budowy modeli 

cząsteczek chemia organiczna i 

nieorganiczna

Zestaw pozwala budować struktury chemiczne. W zestawie znajdują się modele wielu pierwiastków oraz 2 rodzaje łączników symbolizujących wiązania 

(m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe).

Zawiera około 400 różnych kulek oraz 185 łączników. Całość zapakowana w pojemnik z tworzywa sztucznego.

Wymiary min.: 34cm x 24cm x 8cm

zestaw 3
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zestaw do budowy modeli 

cząsteczek i wiązań 

chemicznych

Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierający min 180 elementów, umożliwiających budowę bardzo szerokiej gamy struktur. W skład zestaw 

wchodzą co najmniej: modele pierwiastków: węgiel, wodór, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale oraz 3 rodzaje łączników symbolizujących 

wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe). Zestaw elementów umożliwia zbudowania cząsteczek, 

wodorków, chlorków i fluorków, tlenków metali i niemetali, kwasów, jonów metali związków organicznych.

zestaw 1
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zestaw do ćwiczeń 

uczniowskich z elektrostatyki

Pomoc dydaktyczna przeznaczona do nauki elektrostatyki w zakresie objętym podstawą programową. Zestaw składa się co najmniej z: 2 elektrometrów 

w puszce, statywu izolacyjnego, płyty izolacyjnej i przewodzącej, kondensator kulisty i stożkowy, kulki próbne, wahadło elektryczne, elektrofor oraz laski 

do elektryzowania.

zestaw 1

164 zestaw do ćwiczeń-prąd stały

Skład zestawu:

1. Moduł zasilania dostosowany do 4 baterii AA - 1 szt.

Zasilacz posiada wyprowadzenia magnetyczne kompatybilne z zestawem. Integralną częścią zasilacza jest układ elektronicznego bezpiecznika 

chroniącego przed uszkodzeniem elementy do niego podłączane. Układ bezpiecznika wykonany jest w technologii montażu powierzchniowego (z użyciem 

nowoczesnych elementów SMD). Na zewnątrz wyprowadzona jest dioda LED sygnalizująca stan pracy bezpiecznika i włącznik. Pojemnik zasilacza 

dostosowany jest do czterech baterii AA (R6).

2. Moduł z elementem elektronicznym - 19 szt. 

Włącznik (SW) 1szt. Fotorezystor (RP) 1szt. Dioda świecąca LED (LED) 3szt. Tranzystor polowy MOSFET kanał-n 3szt. (2xTR, 1xTL) Rezystor - opornik (R) 

3szt.Dioda prostownicza (D) 1szt. Kondensator (C, CE) 4szt. Głośnik (SP) 1szt. Buzzer (BUZZ) 1szt. Sensor dotykowy (SWT) 1szt.

3. Moduł uniwersalny z zaciskami - 2 szt.

W gniazdkach segmentu można umieścić dowolny element dwukońcówkowy o średnicach wyprowadzeń do ok. 0,5 mm.

4. Łącznik długi - 5 szt.

5. Łącznik krótki - 15 szt.

Łączniki rurkowe są wykonane z miedzi i posiadają końcówki magnetyczne. Powierzchnia elementów pokryta jest powłoką galwaniczną zapewniającą 

dobry i trwały kontakt elektryczny. Łączniki w połączeniu z kulkami węzłowymi stanowią doskonale przewodzące prąd złącze elektryczne. Kulka 

kontaktuje się z rurką na całym jej obwodzie w wyniku zachowania mikro odstępu od utrzymującego ją magnesu (magnes nie uczestniczy w połączeniu 

elektrycznym).

6. Łącznik elastyczny - 1 szt. 

Kabelek z końcówkami magnetycznymi ok. 0,5 mm.

7. Kulka węzłowa - 27 szt. 

Kulki węzłowe posiadają podwójną powłokę galwaniczną zapewniającą dobry i trwały kontakt elektryczny (podobnie jak styki w profesjonalnych 

przekaźnikach). Kulki w połączeniu z łącznikami rurkowymi stanowią doskonale przewodzące prąd złącze elektryczne.

8. Wybrane elementy elektroniczne - 30 szt. 

Przykładowe elementy do zastosowania w segmentach UNI - typowe oporniki, kondensatory, dioda LED, termistor.

9. Instrukcja.

Zawiera tzw. popularnonaukowy wstęp przybliżający podstawowe pojęcia elektryczne takie jak prąd , napięcie, oporność. Instrukcja przedstawia 

podstawowe prawa elektryczne pozwalające zrozumieć działanie konstruowanych obwodów i intuicyjnie tłumaczy zasadę działania kilkunastu 

przedstawionych w niej schematów.

zestaw 1
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zestaw do demonstracji linii 

pola magnetycznego 

przewodników z prądem

Zestaw trzech przyrządów, stworzonych z myślą o demonstracji kształtu linii pola magnetycznego wokół przewodników z prądem. Przewodnik miedziany 

nawinięty na ramkę z tworzywa sztucznego wbudowany jest w przezroczystą płytę z pleksiglasu wypełnioną opiłkami żelaznymi w roztworze gliceryny, co 

umożliwia demonstrację ćwiczeń za pomocą rzutnika pisma.

W skład zestawu wchodzą: przewodnik prostoliniowy, przewodnik kołowy, zwojnica, 

Napięcie zasilania: 3 - 6V

Prąd obciążenia: ok. 10A

Wymiary: 135 x 225 x 130 mm

zestaw 1
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zestaw do demonstracji 

oddziaływania bezpośredniego 

i "na odległość", zasady 

zachowania pędu, badania 

ruchu jednostajnego oraz 

jednostajnie przyśpieszonego

Zestaw składa się co najmniej z: metalowego toru z podziałką, czterech kulek metalowych i trzech kulek szklanych, wypełnionej cieczą rurki o długości 

min.-max. 70-80 cm (w której znajduje się pęcherzyk powietrza).
zestaw 2
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zestaw do demonstracji pola 

magnetycznego

Zestaw trzech przyrządów, stworzonych z myślą o demonstracji kształtu linii pola magnetycznego wokół przewodników z prądem. Przewodnik miedziany 

nawinięty na ramkę z tworzywa sztucznego wbudowany jest w przezroczystą płytę z pleksiglasu wypełnioną opiłkami żelaznymi w roztworze gliceryny, co 

umożliwia demonstrację ćwiczeń za pomocą rzutnika pisma.

W skład zestawu wchodzą: przewodnik prostoliniowy, przewodnik kołowy, zwojnica, 

Napięcie zasilania: 3 - 6V

Prąd obciążenia: ok. 10A

Wymiary min.: 135 x 225 x 130 mm

zestaw 1
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zestaw do demonstracji prawa 

Boyle'a-Mariotte'a z pomiarem 

temperatury

Budowa/Opis techniczny:

Złożony zestaw o wysokości min. 20 cm, gotowy do użytku po wyjęciu z pudełka, składa się z metalowej podstawy o wymiarach min. 16 cm x 11,5 cm x 3 

cm, na której znajduje się strzykawka (zaznaczone objętości pod tłokiem od 20 cm3 do 65 cm3 co 1 cm3) z tłokiem umocowanym na śrubie z rączką (10 

cm długości, jeden obrót śruby przy pomocy rączki daje zmianę objętości o ok. 0,8 cm3) oraz manometr (średnica 6 cm, skala od -1000 hPa do 3000 hPa 

co 50 hPa, ciśnienie równe atmosferycznemu daje wskazanie 0 hPa), zawór odpowietrzający oraz wyświetlacz temperatury (wysokość cyfr min. 1,5 cm, 

czujnik znajduje się przy dnie strzykawki) z włącznikiem.

zestaw 9
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zestaw do doświadczeń z 

elektrostatyki

Zestaw przyrządów i elementów pozwalający na demonstrację i badanie bazowych zjawisk z dziedziny elektrostatyki. Pomoce dydaktyczne zawarte w 

zestawie pozwalają na przeprowadzenie m.in. takich doświadczeń jak: demonstrowanie zjawiska przewodnictwa, określenie znaku ładunku, 

elektrycznego - elektryzowanie ciał, młynek Franklina, elektryzowanie ciał przez dotyk i przez indukcję, zasada działania elektroforu, demonstrowanie 

zjawiska indukcji elektrostatycznej, zasada działania kondensatora, pole elektrostatyczne, linie pola elektrostatycznego, polaryzacja dielektryków.
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zestaw do doświadczeń z 

optyki geometrycznej wraz z 

laserem

W skład zestawu wchodzą: pięciowiązkowy laser, element do całkowitego wewnętrznego odbicia, zwierciadło płasko-wypukło-wklęsłe, płytka 

równoległościenna, pryzmaty (prostokątny, trapezowy), soczewki (płasko- i dwuwypukłą, dwuwklęsłą). 

Zestaw przystosowany do tablicy magnetycznej. Wszystko zapakowane w metalowej walizce z wypełnieniem.

zestaw 2
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zestaw do wykrywania i 

badania właściwości skrobi

Pomoc dydaktyczna służąca do wykrywania w różnych artykułach spożywczych i roślinach oraz badania właściwości skrobi. Zestaw składa się co najmniej 

z: szalki, pipety Pasteura, zlewki, łyżkoszpatułki, bagietki, jodyny oraz rękawiczek laboratoryjnych. 
zestaw 1
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zestaw modeli brył 

rozkładanych z siatkami

Zestaw zawiera min. 8 modeli brył geometrycznych rozkładanych z siatkami. Bryły wykonane z przeźroczystego plastiku, z możliwością napełnienie bryły 

płynem lub piaskiem w celu porównywania objętości brył. Dodatkowo zestaw posiada siatki (liczba siatek równa liczbie brył) z możliwością umieszczenia 

ich w bryłach. W skład zestawu wchodzą bryły: walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, 

czworościan, ostrosłup o podstawie kwadratu.
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zestaw modeli do chemii 

organicznej i nieorganicznej

Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierający min. 180 elementów, umożliwiających budowę bardzo szerokiej gamy struktur. W skład 

zestaw wchodzą co najmniej: modele pierwiastków: węgiel, wodór, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale oraz 3 rodzaje łączników symbolizujących 

wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe). Zestaw elementów umożliwia zbudowania cząsteczek, 

wodorków, chlorków i fluorków, tlenków metali i niemetali, kwasów, jonów metali związków organicznych.

zestaw 10
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zestaw narzędzi 

preparacyjnych

Komplet min. 7 przyrządów do przygotowywania preparatów. Stal nierdzewna.

Zawartośc zestawu: pęseta min. 11 cm; nożyczki min. 11 cm; skalpel zaokrąglony min. 14,5 cm; szpatułka min. 15 cm, szer. min. 1,5 cm; igła z uchwytem 

min. 13 cm; pipeta z tworzywa sztucznego; pałeczka z tworzywa sztucznego

zestaw 1

175 zestaw obwodów

Prosty zestaw dydaktyczny przeznaczony do demonstracji lub ćwiczeń uczniowskich z zakresu elektryczności i magnetyzmu. 

Skład zestawu: Amperomierz (0~0,5~1)A – 1 szt., Woltomierz (0~1,5~3)V – 1 szt., Wyłącznik – 3 szt., Rezystor 5Ω/2W – 1 szt., Rezystor 10Ω/2W – 1 szt., 

Przekaźnik elektromag. – 1 szt., Opornica suwakowa – 1 szt., Model silnika elektr. – 1 szt., Podstawka pod żarówkę – 2 szt., Igła magnet. na podstawie – 1 

szt., Magnes sztabkowy – 2 szt., Magnes podkowiasty – 1 szt., Opiłki żelazne – 1 szt., Żarówka – 2 szt., Kasetka na baterie 1,5V AA – 1 szt., Kpl. 

przewodów – 1 kpl.

Wymiary całkowite min.: 265 x 195 x 55 mm

zestaw 10
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zestaw preparatów do nauki 

anatomii

Zestaw preparatów - tkanek człowieka, składający się z: 1. Rozmaz krwi ludzkiej, 2. Komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka, 3. Mięsień prążkowany, 

p.pd., 4. Mózg człowieka, p.pp., 5. Migdałek człowieka z węzłami chłonnymi, p.pp., 6. Płuco człowieka, p.pp., 7. Skóra ludzka, p.pd., 8. Żołądek człowieka, 

p.pp., 9. Szpik kostny (czerwony), 10. Jądro ludzkie, p. pp.

zestaw 2
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zestaw preparatów do nauki 

anatomii

Zestaw preparatów - tkanek człowieka, składający się z: 1. Skóra ludzka, p.pp. (widoczne torebki włosowe), 2. Ślinianka, p.pp., 3. Móżdżek, p.pp., 4. 

Bakterie jelitowe (człowieka), 5. Plemniki - rozmaz, p.pp., 6. Mięsień sercowy, p.pp. i p.pd., 7. Kość ludzka, p.pp., 8. Tkanka wątroby, p.pp., 9. Ściana jelita, 

p.pp., 10. Nerka, p.pp. warstwy korowej.
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zestaw preparatów do nauki 

anatomii

Zestaw preparatów - tkanek człowieka, składający się z: 1. Gruźlica (prosówka) wątroby, 2. Pylica węglowa płuc, 3. Malaria - zaatakowana krew, 4. 

Niedotlenienie płuca, 5. Rak jądra, 6. Amyloid - degeneracja wątroby (skrobiawica), 7. Grypowe zapalenie płuc, 8. Wola tarczycy, 9. Okrężnica - 

przewlekłe zapalenie, 10. Rak przerzutowy wątroby.
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zestaw preparatów do nauki 

anatomii

Zestaw preparatów - tkanek i organów człowieka, składający się z: 1. Gruczoły potowe i mieszki włosowe skóry (pacha), 2. Mieszki włosowe i gruczoły 

łojowe skóry głowy, 3. Paznokieć, p.pp. łożyska paznokcia, 4. Ślinianka przyuszna, gruczoł surowiczy, 5. Ślinianka podjęzykowa, różne, 6. Przełyk i 

tchawica, p.pp., 7. Ściana żołądka, 8. Jelito, 9. Wyrostek robaczkowy, p.pp., 10. Wątroba, 11. Wątroba, beleczki, 12. Pęcherzyk żółciowy, 13. Trzustka – 

pęcherzyki wydzielnicze, wyspy Langerhansa, 14. Płuco, 15. Aorta, p.pp. /wybarw. tkanek, eozyna i in./, 16. Żyła i tętnica /tkanki sprężyste wybarwione/, 

17. Nerka, przekrój przez warstwe korową, 18. Moczowód, p.pp., 19. Pęcherz moczowy, 20. Jajowód, przekrój przez bańkę j., 21. Jądro (testis), p.pp., 22. 

Plemniki, rozmaz, 23. Gruczoł krokowy (prostata), 24. Szpik kostny z powstającymi krwinkami, 25. Tarczyca

zestaw 2
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zestaw reagentów 

chemicznych – kwas

Zestaw reagentów chemicznych:

Kwas siarkowy, roztwór 10% – 10 buteleczek o poj. 50 ml każda.Buteleczki z zakraplaczem.
zestaw 1
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zestaw reagentów 

chemicznych – woda

Zestaw reagentów chemicznych: 

Woda wapienna – 10 buteleczek o poj. 50 ml każda. Buteleczki z zakraplaczem. 
zestaw 1
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zestaw reagentów 

chemicznych – zasada

Zestaw reagentów chemicznych: 

Zasada sodowa, roztwór 10% – 12 buteleczek o poj. 25 ml każda. Buteleczki z zakraplaczem. 
zestaw 1
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zestaw sześcianów do 

wyznaczania gęstości

Zestaw 10 sześcianów o jednakowej objętości, wykonanych z  miedzi, mosiądzu, żelaza, cynku, aluminium, akrylu, plastiku, drewna miękkiego, drewna 

twardego i nylonu. Przeznaczone do doświadczeń z wyznaczaniem gęstości, bądź jako próbki materiałów o różnej gęstości. Wymiary min. każdego z 

sześcianów: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm.

zestaw 2
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zestawy preparatów 

biologicznych

Zestaw preparatów  biologicznych histologia, składający się m. in. z proparatów: Chrząstka szklista kota, p.p. - Chrząstka szklista embrionu myszy, p.p. – 

Chrząstka sprężysta królika, p.p. Barwienie włókien elastycznych orceiną lub mieszanką rezorcyny i fuksyny – Chrząstka włóknista (chrzestna tkanka 

łączna) krowy, p.p. – Kość krowy, istota zbita, p.p. Wybarwienie osteocytów z wypustkami - Kość krowy, istota zbita, p.w. Wybarwienie osteocytów z 

wypustkami - Kość krowy, istota gąbczasta, p.p. – Rozwój kości, p.w. palca płodu. Kostnienie śródchrzęstne - Rozwój kości, p.p. sklepienia czaszki płodu. 

Kostnienie śródbłoniaste – Żółty szpik kostny krowy, p.p. - Staw, p.w. stawu palca przednich lub tylnych nóg myszy, Kora mózgowa kota, p.p. barwiony 

rutynowo – Kora mózgowa, p.p. barwiony metodą Golgiego azotanem srebra w celu ukazania komórek piramidowych– Móżdżek kota, p.p. barwiony 

rutynowo – Móżdżek, p.p. barwiony metodą Golgiego azotanem srebra w celu ukazania komórek Purkinjego – Rdzeń kręgowy kota, p.p. barwiony 

rutynowo - Rdzeń kręgowy kota, p.p. Wybarwienie ciałek Nissla – Nerw obwodowy świni, p.w. barwiony rutynowo - Nerw obwodowy świni, p.p. 

barwiony rutynowo - Nerw obwodowy, wyizolowane włókna. Rozdzielany igłą i potraktowany kwasem osmowym materiał ukazujący przewężenie 

Ranviera i osłonki mielinowe - Komórki nerwów ruchowych, rozmaz przygotowany z rdzenia kręgowego krowy ukazuje komórki nerwowe i ich wypustki, 

Krew ludzka, rozmaz. Barwnik Wright'a – Krew królika, rozmaz. Wybarwiony metodą Giemsy – Krew kota, rozmaz. Wybarwiony metodą Giemsy – Krew 

szczura, rozmaz. Wybarwiony metodą Giemsy – Krew żaby, rozmaz. Wybarwiony metodą Giemsy. Jądrzaste erytrocyty - Salamandra, rozmaz krwi - 

Lacerta, jaszczurka, rozmaz krwi - Gallus domesticus, kura domowa, rozmaz krwi - Cyprinus, karp, rozmaz krwi - Czerwony szpik kostny krowy, cienki 

skrawek.
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Ziemia model przekrojowy z 

pianki

Wykonany z elastycznej masy model Ziemi, na którym widoczne są kontynenty (faktura jest wypukła) oraz duże łańcuchy górskie. Wypukła faktura piłki 

daje możliwość wielozmysłowego poznawania mórz i kontynentów na Ziemi. Każdy z kontynentów oraz masy wodne oznaczone są symbolami, których 

odnośniki można odnaleźć w instrukcji. Dodatkową atrakcją modelu jest możliwość jego otwarcia, co pozwala na wyjaśnienie budowy ziemi. średnica 

min.  15 cm

zestaw 1
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Zjawiska atmosferyczne - 

plansza
Plansza dydaktyczna o rozmiarze min. 65x90 cm przedstawiająca zjawiska atmosferyczne. szt. 1

187
zwierciadło kuliste wklęsłe na 

regulowanej podstawie
Zwierciadło kuliste wklęsłe. Średnica zwierciadła min. 100mm, w obudowie z tworzywa sztucznego na stojaku z regulowaną wysokością. szt. 2

188
zwierciadło kuliste wypukłe na 

regulowanej podstawie
Zwierciadło kuliste wypukłe. Średnica zwierciadła min. 100mm, w obudowie z tworzywa sztucznego na stojaku z regulowaną wysokością szt. 2

189
źródło radioaktywne 

beta/gamma
Źródło radioaktywne beta/gamma (Co-60). szt. 1

190

żarówki na podstawkach 

łączeniowych różnej mocy, na 

napięcie 3,5V

żaróweczki z gwintem E10 na napięcie 3,5V, podtstawa do w/w żarówek z tworzywa sztucznego w pełni izolowane gniazdo pod żarówkę z gwintem E10, 

posiadające wyprowadzone na powierzchni obudowy gniazda zasilające. Może być stosowane jako integralna część obwodów elektrycznych przy nauce z 

zakresu elektryczności. Wymiary min.: 135 x 70 x 50 mm

zestaw 10

191 globus

Globus o średnicy min. 320mm mapa- polityczno-fizyczna podświetlana 2w1, stopka drewno, cięciwa plastikowa.

Jest to globus zawierający mapę polityczną Świata, natomiast po podświetleniu pojawia się mapa fizyczna. Więc na jednym globusie mamy 2 mapy. 

Świetnie nadaje się do przyswajania geograficznego położenia nie tylko państw, ale także możemy znaleźć szczyty gór, niziny, wyżyny itp.

Wysokość min.: 48cm

szt. 2

192 Globus fizyczny
Globus o średnicy min. 250mm - mapa fizyczna

Wysokość o średnicy min.: 38cm
szt. 1

193 akwarium z oprzyrządowaniem

W skład zestawu wchodzi akwarium wraz z wyposażeniem i szafką.

Pojemność min. 180 l Wymiary min. zestawu 101 x 41 x 50 cm

Wymiary szafki min. 101 x 41 x 73 cm kolor ciemne drewno

Oświetlenie: belka oświetleniowa T5 100cm ze świetlówkami 2x45 W (895 mm). System filtracyjny: 1 x filtr z pompą o wydajności 600 l/h. Grzałka 200 

W. Waga zestawu (bez szafki) max. 30 kg Waga szafki max. 29 kg. Moc pompy min. 6,5 W. Dopuszczalne obciążenie szafki 500 kg

Automatyczny podajnik pokarmu.

Wyposażenie w środku akwarium piasek , kamienie, korzenie, podstawowe rośliny wodne.

zestaw 1


