
Specyfikacja pomocy dydaktycznych 
 

Lp. Nazwa Opis Ilość Cena  Wartość 

1 Apteczka ścienna z 
wyposażeniem 

Apteczka ścienna w formie walizki wykonana z tworzywa mocowana do 
ściany 
Wyposażenie apteczki: 
– plaster z opatrunkiem 6 x 10 cm – 8 szt. 
– plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm – 1 szt. 
– bandaż elastyczny 4 m x 6 cm – 2 szt. 
– bandaż elastyczny 4 m x 8 cm – 3 szt. 
– rękawiczki jednorazowe winylowe – 4 szt., (2 pary) 
– chusta opatrunkowa 60 x 80 cm – 1 szt. 
– chusta opatrunkowa 60 x 40 cm – 2 szt. 
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm – 3 szt. 
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm – 1 szt. 
– kompres gazowy 10 x 10 cm – 6 szt., 3 opak. 
– chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm – 2 szt. 
– koc termiczny (ratunkowy) – 1 szt. 
– nożyczki – 1 szt. 
– instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1 szt. 

1 kpl.   

2 Fartuch laboratoryjny Fartuch ochronny, laboratoryjny, biały, zapinany na guziki. Rozmiar M 5 szt.   

3 Komplet do doświadczeń z 
magnetyzmu 

Komplet do magnetyzmu wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna w 
nauczaniu fizyki  
Umożliwia przeprowadzenie m.in. następujących doświadczeń: 
własności magnesów; 
właściwości biegunów; 
magnetyzm trwały i nie trwały; 
linie sił pól magnetycznych; 
pole magnetyczne; 
metale w polu magnetycznym. 
Minimalny skład zestawu: 
2 magnesy sztabkowe                                            
2 magnesy – podkowy ze zworami                            
2 duże igły magnetyczne                                            
2 podstawki z kolcami do igieł (rozkład)                   
10 małych igieł magnetycznych                                 
10 niskich podstawek z kolcami do małych igieł        
1 pierścień żelazny                                                    
1 pudełko do przechowywania opiłków                  

1 kpl.   



1 pokrywa dziurkowana do pudełka na opiłki             
1 płytka mosiężna                                                      
1 igła magnetyczna w oprawie widełkowej                
2 strzemiączka do zawieszania magnesów               
6 hartowanych prętów stalowych 
1 instrukcja 

4 Elektryczność – obwody 
elektryczne – zestaw szkolny 

Prosty zestaw dydaktyczny przeznaczony do demonstracji lub ćwiczeń 
uczniowskich z zakresu elektryczności i magnetyzmu.  
 Pozwala na realizację następujących tematów: 
Oddziaływania między ładunkami elektrycznymi Budowa obwodu 
Przewodnik I izolator  
Obwód szeregowy i równoległy Zasada działania amperomierza Zasada 
działania woltomierza Budowa i zasada działania opornicy suwakowej Prawo 
Ohma Pomiar rezystancji z amperomierzem i woltomierzem Szeregowe i 
równoległe połączenie rezystancji Pomiar mocy lampy elektrycznej (żarówki) 
Biegun magnetyczny i magnes  
Linie pola magnetycznego, indukcja magnetyczna Przekaźnik 
elektromagnetyczny  
Silnik prądu stałego 
 Minimalny 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. 

8 kpl.   

5 Zestaw siłomierzy Przeźroczysty korpus ze skalą w gramach umieszczoną na korpusie. Zestaw 
zawiera 6 siłomierzy (dynamometry):Siłomierze: 2.5N, 5N, 10N, 20N, 30N, 
50N 

3 kpl.   



6 Elektrometr Brauna Elektrometr Brauna, całkowicie osłonięty. Wewnątrz obudowy, wykonanej z 
metalu, znajduje się odizolowany od obudowy pręt, na którym znajduje się 
obrotowa wskazówka . Wychylenia śledzimy przez szklaną ściankę.  

2 szt.   

7 Elektromagnes Zestaw dydaktyczny pozwalający zaprezentować zależność pomiędzy 
magnetyzmem a elektrycznością. 
Przyrząd składa się z dwóch cewek, osadzonych na metalowym rdzeniu o 
profilu U oraz zwory z haczykiem. Na wierzchnich warstwach uzwojenia 
znajduje się kilka grubych zwojów ukazujących kierunek nawinięcia cewki. 
Każda z cewek wyposażona jest w dwa gniazda elektryczne, które mogą być 
połączone szeregowo lub równolegle. Przy zastosowaniu źródła napięcia 
stałego o wartości ok. 4-6V/1-2A i połączeniu równoległym cewek, układ 
może wytrzymać obciążenie w granicach 40N (~4 kg). 
Elektromagnes przystosowany jest do przewodów z wtyczkami bananowymi. 
Wymiary gabarytowe: 135mm x 140mm x 40mm 

1 kpl.   

8 Zestaw do ćwiczeń akustyki  
 

Zestaw przeznaczony jest do wspomagania zajęć teoretycznych na lekcjach 
fizyki, z zakresu akustyki. 
Skład zestawu: 
- para kamertonów rezonansowych z młoteczkiem – 1 kpl. 
- sonometr (trichord) – 1 szt. 
- zestaw sprężyn o różnym współczynniku sprężystości – 1 kpl. 
- sprężyna do demonstracji fali podłużnej – 1 szt. 
- sprężyna do demonstracji fali poprzecznej – 1 szt. 
- zestaw 10 odważników 50 g– 1 kpl. 
- statyw z podziałką – 1 kpl. 
- miara zwijana - 1 szt. 
- stoper – 1 szt. 
Wymiary: 740 x 400 x120 mm 

1 kpl.   

9 Magnes podkowa Magnes w kształcie podkowy. Wymiary min: 80mm x 62mm x 20mm 2 szt.   

10 Opiłki metalu w pudełku Opiłki metalu do demonstracji pola magnetycznego. Pojemnik zawierający 
około 250g. 

1 kpl.   

11 Pałeczka szklana i 
ebonitowa- laska 

Pałeczka szklana o długości 26cm oraz ebonitowa o długości 29cm. W 
komplecie materiał oraz futerko do pocierania.  

3 kpl.   

12 Waga szkolna elektroniczna 
2kg/1g 

Waga z wyświetlaczem cyfrowym zasilana na baterie.  
Maksymalne obciążenie 2000g 
Dokładność 1g, 

1 szt.   

13 Zestaw ciężarków o 
jednakowej objętości 

Zestaw ciężarków służy do demonstrowania i omawiania wzajemnych 
zależności między masą, objętością i gęstością. 
wymiary: Ø25x32 mm 

1 kpl.   



14 Cylinder miarowy 
plastikowy 

Cylinder miarowy wykonany z tworzywa PNP o poj. 250 ml. Służy do 
wyznaczania objętości różnych ciał. Wysokość cylindra około 18cm Średnica 
około 5cm 

5 szt.   

15 Półkule Magdeburskie  
12 cm  

Służą do wykazywania siły, jaką ciśnienie atmosferyczne dociska dwie 
zetknięte z sobą i opróżnione półkule. Półkule - dwie tarcze wklęsłe z 
uchwytami Wymiary - średnica 12cm 

1 kpl.   

16 Termometr Termometr alkoholowy. Zakres pomiaru od -10 do 110 stopni C. 3 szt.   
17 Obciążniki z haczykami Zestaw obciążników z haczykami - zestaw 10 szt. 50 g    2kpl.   

18 Zestaw do badania prawa 
Archimedesa 

Pomoc dydaktyczna umożliwia wytłumaczenie zasady prawa Archimedesa 
dla ciał zanurzonych w wodzie. W składa. zestawu wchodzi: Siłomierz 
naczynia przelewowe naczynia cylindryczne zlewka z miarką 

1 kpl.   

19 Wózki do pokazów i 
ćwiczeń z fizyki do zderzeń 

Zestaw do ćwiczeń z dynamiki. Komplet składa się z dwóch wózków, trzech 
ciężarków o jednakowej masie równej ciężarowi wózka, dwóch magnesów 
sztabkowych, dwóch zderzaków sprężystych, dwóch zderzaków 
niesprężystych.  

1 kpl.   

20 Zestaw sprężyn z 
wskazówką 

Zestaw 5 sprężyn służących do demonstracji z mechaniki. 
Skład zestawu: 
- 0,5N (~50g) - 1 szt. 
- 1N (~100g) - 1 szt. 
- 2N (~200g) - 1 szt. 
- 3N (~300g) - 1 szt. 
- 5N (~500g) - 1 szt. 

1 kpl.   

21 Blok z haczykiem Koło z haczykiem do zajęć z mechaniki 
wymiary: Ø30 mm 
ciężar:     0,03 kg 

1 szt.   

22 Sprężyna płaska do drgań Przyrząd stanowi cienka listwa ze stali sprężystej. Na jednym z jej końców 
znajduje się otwór, w którym można umocować śrubę z nakrętką i 
podkładkami, służące do zmiany masy listwy. Sprężyna może posłużyć za 
przykład ciała drgającego.. 
Wymiary: 0,5 x 10 x 250 mm 

1 szt.   

23 Statyw demonstracyjny 
 

W skład zestawu wchodzą elementy, które odpowiednio ze sobą łączone 
tworzą zestaw pomocniczy do demonstracji doświadczeń. Przykładowe 
rozwiązanie:  https://www.sklep.fpnnysa.com.pl/pl/p/Statyw-
demonstracyjny/4036 

1 szt.   

24 Dziesięć sześcianów do 
wyznaczania gęstości 
różnych materiałów 
 

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 każdego z 
sześcianów: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm. 

2 kpl.   

25 Cylinder miarowy Cylinder miarowy z podziałką do 500ml wykonany z tworzywa PNP do 3szt.   



plastikowy 500 ml wyznaczania objętości różnych ciał. 
26 Zestaw do optyki 

geometrycznej z laserem 
Kompleksowy zestaw do światła i optyki, który obejmuje laser (każda wiązka 
dostępna w dwóch kolorach - biały lub czerwony) oraz szereg soczewek i 
pryzmatów. Zestaw jest idealnym dodatkiem do zaawansowanego badania 
światła i optyki. Przy jego pomocy można wykonać szereg eksperymentów: 
pokazuje załamanie i odbicie światła za pomocą różnych kształtów 
pryzmatów i soczewek, rozszczepianie światła w kolorach tęczy, jak również 
wewnętrzne odbicie stosowane w kablach światłowodowych, oraz 
korygowanie długo- i krótkowzroczności za pomocą odpowiednich 
soczewek. 
Zawiera przejrzyste, zwięzłe notatki nauczyciela oraz karty pracy, 
zapewniając kurs do naśladowania. Wymagane 3 baterie AAA. 
Przykładowe rozwiązanie: https://www.sklep.fpnnysa.com.pl/zestaw-do-
optyki 

1 kpl.   

27 Komplet do 
elektromagnetyzmu- 
elektromagnetyzm zestaw. 

Komplet przeznaczony jest do wykonywania doświadczeń z zakresu pola 
magnetycznego oraz elektromagnetycznego.  
Kompletny zestaw umożliwia przeprowadzenie podstawowych doświadczeń 
dotyczących sił i elektromagnetyzmu. Jako źródło energii może posłużyć 
ręczny generator widoczny w produktach polecanych poniżej (nie wchodzący 
w składa zestawu) lub baterie typu 3R12 które można umieścić we 
wchodzącej w skład zestawu kasecie na baterie 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 - siły elektromagnatyczne ; 
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 silnika elektrycznego Konstrukcja elementów kompletu 
umożliwia przeprowadzenie doświadczeń na projektoskopie.  Przykładowe 
rozwiązanie: https://www.sklep.fpnnysa.com.pl/Komplet-do-
elektromagnetyzmu-elektromagnetyzm-zestaw 

1 kpl.   

28 Komplet do doświadczeń z 
elektrostatyki 

Komplet pozwala na realizację szeregu doświadczeń z zakresu elektrostatyki 
obejmujących m.in. 
elektryzowanie przewodników i izolatorów 
siłę elektrostatyczną, prawo Coulomba 
elektryzowanie ciał przez dotyk i przez indukcję 
pole elektrostatyczne, linie pola 
kondensator 

1 kpl.   



polaryzację dielektryków 
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 
Przykładowe rozwiązanie: https://www.sklep.fpnnysa.com.pl/pl/p/Komplet-
do-doswiadczen-z-elektrostatyki/1135 

29  Wielokrążki- zestaw do 
ćwiczeń z krążkami i 
wielokrążkami 

Zestaw doświadczalny do pokazów z mechaniki umożliwiający m.in. 
przedstawienie zasady działania wielokrążków linowych różnego typu. W 
składzie: 
blok pojedynczy: 50 mm x 7 blok poczwórny, tworzywo sztuczne:50 mm x 2 

1 kpl.   

30 Maszyna elektrostatyczna Maszyna elektrostatyczna jest pomocą naukową służącą do otrzymywania 
wysokiego napięcia i jest niezbędnym przyrządem dydaktycznym przy nauce 
elektrostatyki. 
Pomoc dydaktyczna umożliwia m.in. przeprowadzanie następujących 
doświadczeń: 
iskra i jest własności; 
fizjologiczne działanie iskry; 
działanie ciepłe iskry; 
jonizacyjne działanie płomienia; 
rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika; 
działanie ostrzy; 
linie sił pola elektrycznego; 
efekty świetlne w ciemności; 
doświadczenie z rurką próżniową 
Wymiary - 345 x 345 x 395 mm 
Ciężar - 2,5 kg 

1 szt.   

31 Amperomierz szkolny Amperomierz analogowy do doświadczeń uczniowskich. 
Szkolny amperomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach 
pomiarowych: -0.2A–0.6A i -1A–3A. 
Wymiary: 10 cm x 13 cm x 10 cm. 

1 szt.   



32 Woltomierz szkolny Woltomierz analogowy do doświadczeń uczniowskich. 
Szkolny woltomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach 
pomiarowych: -1 - 0 - 3 V i -5V - 0 - 15 V. 
Wymiary: 10 cm x 13 cm x 10 cm. 

1 szt.   

33 Miliamperomierz szkolny      
0-50mA i 0-500mA DC. 

Miliamperomierz analogowy do doświadczeń uczniowskich. 
Szkolny miliamperomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach 
pomiarowych: 0-50mA i 0-500mA DC. 
Wymiary: 10 cm x 13 cm x 10 cm. 

1 szt.   

34 Demonstrator linii pola 
magnetycznego 

Urządzenie demonstracyjne z magnesem w kształcie podkowy: wymiar 20,5 
x 22 x 17 cm Magnes w kształcie podkowy: wymiar 8 x 8,5 cm 
Urządzenie demonstracyjne z magnesem sztabkowym: wymiar 20,5 cm, Ø 
17,5 cm 
Magnes sztabkowy: wymiar 7 cm, Ø 2,8 cm 
Zestaw składa się z obydwu urządzeń demonstracyjnych. 

1 szt.   

35 Elektrolizer- przyrząd do 
elektrolizy 

Pomoc dydaktyczna pozwala na przeprowadzenie elektrolizy. Na dole 
naczynia znajdują się gniazda przewodów bananowych pozwalające 
podłączyć źródło prądu. Wymiary naczynia: średnica 9cm, wysokość 12cm 

1 szt.   

36 Komplet do doświadczeń z 
ciepła- wersja podstawowa 

Komplet umożliwia przeprowadzenie szeregu doświadczeń z zakresu nauki o 
cieple, obejmujących takie zagadnienia jak:  
rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów, 
zmiana stanu skupienia ciała, 
pomiary temperatury, 
rozchodzenie się ciepła, 
kalorymetria. W składa kompletu wchodzą różne pomoce 
dydaktyczne dostępne również indywidualnie, m.in.:  
dylatoskop – przyrząd wyposażony w skalę, umożliwia badanie 
rozszerzalności cieplnej metali, 
kalorymetr - złożony z dwóch naczyń aluminiowych o wym. wew. Ø100 x 
100 mm oraz Ø60 x 70 mm, odseparowanych od siebie kołnierzem z 
tworzywa sztucznego oraz izolatorem styropianowym; wyposażony w 
pokrywę z przezroczystego tworzywa wyposażoną w dwa gniazda 
elektryczne połączone spiralą grzejną, z otworem na korek do osadzenia 
termometru (termometr wchodzi w skład przyrządu) oraz otworem pod 
mieszadło, 
przyrząd do liniowego przewodzenia ciepła, 
przewodniki ciepła – przyrząd, w którego skład wchodzą m.in. pręt mosiężny, 
stalowy, aluminiowy  
i miedziany, zamontowane w centralnie położonej kostce zapewniającej 
cieplne połączenie wszystkich materiałów, 
termoskop, 
odwadniacz, 

1 kpl.   



pierścień Gravesanda, 
przyrząd do konwekcji ciepła - rurka szklana wygięta w kształcie prostokątna 
o wymiarach 150 x 200 mm, 
aktynometr, 
szkło i sprzęt laboratoryjny 
 Wymiary walizki: 460 x 330 x 150 mm 

37 Przyrząd do demonstracji 
przemiany pracy w energię 
wewnętrzną 

Przyrząd - plastikowy cylinder z tłokiem - służy do demonstracji przemiany 
adiabatycznej. Naciśnięcie na rękojeść tłoka powoduje sprężenie 
znajdującego się w cylindrze powietrza i tak silne jego ogrzanie, że 
umieszczona w cylindrze wata ulega zapaleniu. 

1 szt.   

38 Równia pochyła do 
doświadczeń z tarciem 

Pomoc dydaktyczna może być stosowana w licznych doświadczeniach z 
zakresu dynamiki na lekcjach fizyki w szkołach podstawowych i gimnazjach. 
Przy jej pomocy można omówić m.in. takie zagadnienia jak: tarcie statyczne, 
przy zastosowaniu wózka,  tarcie dynamiczne. 

1 szt.   

39 Klosz próżniowy z 
manometrem i dzwonkiem 
elektrycznym 
 

Komplet przy współpracy z pompką próżniową (nie wchodzi w skład 
wyrobu) umożliwia doskonałą ilustrację prawa fizyki mówiącego, iż dźwięk 
nie może się rozchodzić w próżni – w miarę zmniejszania się ciśnienia w 
kloszu dźwięk dzwonka zanika. 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 190mm, średnica wewnętrzna 172mm.  Budzik zasilany 
bateriami (nie wchodzą w skład zestawu). 

1 szt.   

40 Mechaniczna pompka 
próżniowa 

Przykładowe rozwiązanie 
https://www.sklep.fpnnysa.com.pl/pl/p/Mechaniczna-pompka-
próżniowa/2644 

1 szt.   

41 Bateria pierwotna- zestaw 
doświadczalny 

Przykładowe rozwiązanie https://www.sklep.fpnnysa.com.pl/pl/p/Bateria-
pierwotna-zestaw-doswiadczalny/3785 

1 kpl.   

42 Hydrostatyka zestaw do 
hydrostatyki 

Zestaw zawiera zbiór przyrządów i elementów pomocnych w praktycznym 
nauczaniu i demonstracji zjawisk hydrostatycznych. Umożliwia m.in. 
pomiary ciśnienia gazów i cieczy oraz demonstrację prawa Pascala, czy 
paradoksu hydrostatycznego. Przeznaczony jest do demonstracji dla 
nauczyciela, ale z powodzeniem może być rozdzielony pomiędzy 
poszczególne grupy uczniowskie w celu przeprowadzenia ćwiczeń na 
lekcjach fizyki na poziomie gimnazjum i liceum. 
Skład zestawu:  
- manometr wodny otwarty  
- model baroskopu cieczowego  
- paradoks hydrostatyczny  
- kula wodna do pokazu prawa Pascala  
- naczynia połączone różnych kształtów  
- nurek Kartezjusza  Całość w walizce z tworzywa sztucznego.  

1 kpl.   



43 Model prasy hydraulicznej Przykładowe rozwiązanie https://www.sklep.fpnnysa.com.pl/Model-
technicznej-prasy-hydraulicznej 

1 szt.   

44 Siłomierz demonstracyjny  Siłomierz demonstracyjny wyskalowany w gramach oraz Newtonach. 1000g / 
10N - dynamometr 

1 szt.   

45 Waga szalkowa 
laboratoryjna szkolna 200 g 

Waga szalkowa laboratoryjna, Zestaw zawiera 17 odważników od 10 mg do 
100 g. 

1 szt.   

46 Drut z pamięcią kształtu Drut z pamięcią kształtu 1 szt.   
47 Obwody elektryczne do 

nauczania początkowego 
Zestaw dydaktyczny umożliwia tworzenie prostych obwodów elektrycznych 
według schematów montażowych oraz ideowych z załączonej instrukcji. Po 
zapoznaniu się z przykładowymi obwodami z instrukcji uczniowie mogą 
montować własne obwody, bazując na elementach załączonych w zestawie.  
Skład kompletu stanowią następujące elementy: podstawka pod baterię typu 
3R12 2szt, wymiary podstawki: 64x79mm podstawka z oprawką do żarówki 
3szt, wymiary podstawki: 48x69mm klucz do prądu  1szt, wymiary 
podstawki: 65x119mm przewody 8szt zacisk krokodylkowy (żabka)  2szt 
dzwonek na podstawce  1szt, wymiary podstawki: 65x119mm instrukcja 
zawierająca opis 5 przykładowych ćwiczeń, zilustrowanych schematem 
ideowym oraz schematem montażowym 3D. 

1 kpl.   

48 Prądnica- silnik Model dydaktyczny służy do pokazywania budowy prądnicy i silnika na prąd 
stały i wyjaśnia zasadę ich działania. Pomoc dydaktyczna ma taką 
konstrukcję, że wszystkie jej części składowe są dobrze widoczne. 

1 szt.   

49 Przyrząd do badania prawa 
Ohma 

Na izolowanej podstawie rozpięte są między zaciskami bakelitowymi 
przewodniki z różnych materiałów i o różnych średnicach oraz długościach. 
Przyrząd pozwala na pomiar oporności przewodników z zastosowaniem 
prawa Ohma. 
Pomoce współdziałające: 
- zasilacz laboratoryjny Z-3 11-031 (Źródło prądu stałego o napięciu 1-3V) 
- czuły miliamperomierz 
Wymiary - 1050x225mm 
Ciężar - 2,8 kg 

1 szt.   

50 Rurka Newtona (tworzywo 
sztuczne) 

Pomoc dydaktyczna do demonstracji spadku swobodnego ciał w próżni.  
Długość robocza: 900 mm  
Średnica: 57 mm  
Średnica króćca: 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.  

1 szt.   

51 Zestaw do demonstracji sił 
pola elektrostatycznego 

Zestaw służy do demonstracji linii sił centralnego i jednorodnego pola 
elektrostatycznego. Zestaw przystosowany jest do współpracy z rzutnikiem 
pisma oraz maszyną elektrostatyczną lub induktorem Ruhmkorffa 
Wymiary - 150 x 150 x 80 mm 
Przykładowe rozwiązanie: https://www.sklep.fpnnysa.com.pl/pl/p/Zestaw-do-

1 kpl.   



demonstracji-sil-pola-elektrostatycznego/980 
52 Blok pojedynczy z 

uchwytem do stołu 
Przyrząd służy do przeprowadzania licznych doświadczeń z zakresu 
mechaniki. Umożliwia ustawienie i regulację bloku zarówno w płaszczyźnie 
pionowej jak i poziomej oraz zmianę jego kąta położenia w płaszczyźnie 
poziomej. W jego skład wchodzi uchwyt do stołu, pręt, zacisk krzyżowy oraz 
blok pojedynczy z prętem. Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 110 x 80 x 300-
460 mm 

1 szt.   

53 Siatka Faradaya Siatka Faradaya stosowana jest do doświadczeń z elektrostatyki. 
Wymiary - 330 x 200 x 170 mm 

1 szt.   

54 Lewitujące magnesy Pomoc dydaktyczna składająca  się z 4 magnesów oraz podstawy z prętem. 
Średnica magnesów min.: 32mm  Średnica podstawy min.: 95mm  Wysokość 
pręta min.: 200mm 

1 kpl.   

55 Metalowy haczyk na  
podstawie magnetycznej 

Metalowy haczyk na magnetycznej podstawie. Na haczyku przytwierdzonym 
do tablicy magnetycznej możemy umieścić np. siłomierz, wielokrążek czy 
wahadło sprężynowe.  

2 szt.   

56 Źródło światła białego i 
RGB do doświadczeń z 
optyki 
 

Zestaw do wytwarzania promieni z wyposażeniem optycznym jest niezbędny 
w nauczaniu optyki. Świetnie sprawdzi się przy przeprowadzaniu 
eksperymentów z zakresu barw, załamania czy odbić. Zestaw powinien 
zawierać: 
Przyrząd od wytwarzania światła (wbudowane ruchome lustra boczne, źródło 
światła) 
Płytka maskująca (diafragma) dwustronna z wąskim widmem (1 i 2) 
Płytka maskująca (diafragma) dwustronna z szerokim widmem (1 i 3) 
Zestaw 8 kolorowych kart 
Zestaw 6 kolorowych filtrów 
Prostokątny, blokowy, pryzmat półokrągły 
Pryzmat o kątach 45°-45°-90° 
Pryzmat o kątach 60°-30°-90° 
Pryzmat o kątach 60°-60°-60° 
Soczewka wklęsła 
Soczewka dwuwypukła  
Soczewka dwuwypukła z ogniskową 3,5 cm 
Dwa przewody 
Lustro na podstawce 
Dwustronne lustro półokrągłe 
Dwustronne lustro paraboliczne 
Zapasowa żarówka. Zestaw dostarczany w pudełku. 
Przykładowe rozwiązanie: https://www.sklep.fpnnysa.com.pl/zrodlo-swiatla-
bialego-rgb-do-doswiadczen-z-optyki 

1 kpl.   



57 Pióropusze do demonstracji 
ładunków i linii pola 
centralnego 

Dwa różnokolorowe pióropusze służące do wizualizacji oddziaływania 
ładunków o przeciwnych lub takich samych znakach. 
 Wymiary: 
dł. sznurków ok 10cm 
wys. ok 18cm 
wys. podstawy ok 4cm 
średnica podstawy ok 7cm 
stalowy pręt umieszczony w podstawie ok 14cm 

1 kpl.   

58 Model pojazdu z napędem 
odrzutowym 

Model pojazdu z napędem odrzutowym. W zestawie pompka do balonów 
oraz 3 baloniki. Wymiary autka:7cm x 14cm x 7cm 

1 szt.   

59 Zestaw do badania ruchu Zestaw dedykowany dla uczniów, przeznaczony do doświadczeń z zakresu 
ruchu jednostajnego, jednostajnie przyspieszonego oraz oddziaływań 
bezpośrednich ( zderzenia kulek na torze) i na odległość ( pole grawitacyjne 
oddziałujące na zestaw kulek ).  
W skład zestawu wchodzą: 
równia wykonana z kształtownika metalowego z czytelna skalą 0-70cm 
rurka przezroczysta z zatyczkami do doświadczeń z pęcherzykiem powietrza 
flamaster zestaw kulek metalowych o średnicy 25mm 

1 kpl.   

60 Kuweta do drgań prosta Kuweta drgań jest to przyrząd przeznaczony do demonstracji i badania fal na 
wodzie. Powstające w kuwecie fale - ich rozchodzenie się, odbijanie, 
interferencja fal , kształt - mogą być wytwarzane i obserwowane na ekranie 
urządzenia poprzez regulację częstotliwości drgań. 

1 szt.   

31 Wahadło Maxwella Koło 
Maxwella 
 

Wahadło Maxwella (znane również jako koło Maxwella) służące 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: 300 x 125 x 445 mm 

1 szt.   

62 Komplet magnetycznych 
przyrządów tablicowych z 
tablicą do zawieszania 
 

Komplet 6 magnetycznych przyrządów tablicowych wykonanych z trwałego i 
estetycznego tworzywa sztucznego. Zawiera: 
linijkę o długości 100 cm, ekierkę 60 stopni  60cm ekierkę 45 stopni  60cm 
kątomierz 180 stopni 50cm cyrkiel z przyssawkami wskaźnik o długości 
100 cm Wymiary tablicy: 102cm x 55cm Cztery pierwsze przyrządy 
zaopatrzone są w uchwyty (można je zdejmować).  

1 kpl.   

63 Przyrząd do demonstracji 
powstawania brył 
obrotowych 

Przyrząd wraz z kompletem plastikowych ramek (16 sztuk) służy do pokazu 
powstawania brył obrotowych.  

1 kpl.   



64 Bryły geometryczne - 
obrotowe (6 szt.) 
 

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 ok. 18 cm 

1 kpl.   

65 Zestaw 8 brył "2w1" 
rozkładanych z siatkami - 
Bryły 
 

Zestaw zawiera 8 otwieranych brył geometrycznych wykonanych z 
przeźroczystego plastiku . Wszystkie bryły można napełniać płynem lub 
materiałem sypkim w celu porównywania objętości . Wszystkie posiadają 
kolorowe siatki, które wsuwa się w środek transparentnych brył  . Zestaw 
wielofunkcyjny prezentujący bryły jednocześnie w trzech i dwóch 
wymiarach. Ścianki brył nie są klejone !  
Bryły o wielkości ok. 8 cm. 
Spis brył: 
   1. walec 
   2. stożek 
   3. sześcian 
   4. prostopadłościan 
   5. graniastosłup trójkątny 
   6. graniastosłup sześciokątny 
   7. czworościan 
   8. ostrosłup o podstawie kwadratu 

1 kpl.   

66 Prostokątny układ 
współrzędnych 

Tablica suchościeralna (do montażu na tablicach magnetycznych) z zestawem 
elementów magnetycznych i pisaków suchościeralnych.  

1 szt.   

67 Termometr Galileusza  Termometr Galileusza. Temperaturę wskazuje najniższa z nie zatopionych 
baniek. Każda bańka (szklana) ma przyczepioną tabliczkę z temperaturą. 
Wysokość szklanego termometru: 28 cm, ilość baniek: 5, zakres: 18-26 oc. 

1 szt.   

68 Stacja pogodowa 
(termometr, higrometr i 
barometr) 

Dzięki wbudowanemu termometrowi, higrometrowi oraz barometrowi, stacja 
umożliwia odczyt wszystkich danych meteorologicznych. Obudowa ze stali 
nierdzewnej pozwala na korzystanie ze stacji zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz. Średnica obudowy min.: 210 mm. 

1 szt.   

69 Termometr bezrtęciowy, -
10...+110 °c, szklany 

Termometr o skali -10...+110 oc, bezrtęciowy, wykonany techniką 
całoszklaną. 

1 szt.   

70 Pipeta pasteura Pipeta o poj. 3 ml. 10 szt. plastikowa 2 kpl.   
71 Szczotka do probówek Szczotka do czyszczenia probówek 2 szt.   
72 Lejek  Lejek plastikowy z polietylenu (odporny na większość kwasów, zasad,...). 

Średnica 75 mm, długość nóżki 75 mm 
2 szt.   



73 Zegar z baterią owocową – 
zestaw doświadczalny 

Zegar zasilany owocami i warzywami ("ogniwo owocowe")! Widoczne z 
boku płytki-elektrody wbijane są w owoc/warzywo, włączane w budowane 
obwody elektryczne oraz wykorzystywane do badania przewodności różnych 
materiałów. Zasilanie zegara odbywa się na tej samej zasadzie na jakiej 
działają współczesne baterie. Dodatkowe elementy zestawu umożliwiają 
budowę bardzo różnych obwodów elektrycznych, a także dowiedzenie, że 
prąd elektryczny płynie w zbudowanych przez uczniów obwodach, ponieważ 
zachodzi reakcja chemiczna pomiędzy metalami a kwasami zawartymi w 
owocach, warzywach. 

1 szt.    

74 Lupa szklana z rączką  Szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x. Duża średnica soczewki: 100 mm. 3 szt.   
75 Lupa szklana z rączką  Szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x. Średnica soczewki: 60 mm. 5 szt.   
76 Szczypce laboratoryjne,  Szczypce laboratoryjne, do zlewek 1 szt.   
77 Zlewki miarowe szklane 

borokrzemianowe  
Komplet 6 zlewek szklanych borokrzemianowych (odpornych!) O różnej 
pojemności: 2 x zlewka 50 ml, 2 x 100 ml, 2 x 250 ml. 

1 kpl.   

78 Cylinder miarowy  Cylinder borokrzemianowy o poj. 100 ml, 2 sztuki w zestawie 1 szt.   
79 Taca laboratoryjna  Taca laboratoryjna, wielofunkcyjna, wykonana z polipropylenu o wymiarach 

min. 37 x 30 x 7,5 (H) cm. Wygodna do szkolnych doświadczeń 
chemicznych, fizycznych lub przyrodniczych. Dno gładkie. Można ją 
sterylizować. 

1 szt.   

80 Szalka plastikowa  Szalka kwadratowa o boku 13 cm, plastikowa, 2 części. 1 szt.   
81 Szkiełko zegarkowe,  Zestaw szkiełek o średnicy 75 mm – 10 sztuk 1 kpl.   
82 Krystalizator 300 ml z 

wylewem 
Krystalizator borokrzemianowy o pojemności 300 ml, zewnętrznej średnicy 
100 mm i h=50 mm. Płaski, z wylewem.  

2 szt.   

83 Probówka szklana  Zestaw probówek ze szkła borokrzemianowego. - 10 szt. 12x100 mm 1 kpl.   
84 Didakta  Biologia 1  Nauka 

o człowieku lub 
równoważny 

Multimedialny program edukacyjny służy do sprawdzenia i przećwiczenia 
wiedzy z zakresu nauki o człowieku na poziomie szkoły podstawowej. 
Program Didakta – Biologia 1 Nauka o człowieku zawiera ćwiczenia 
interaktywne, umożliwiające cztery warianty sprawdzenia wiadomości – 
pytania testowe, łączenia w pary, decydowanie o poprawności stwierdzenia 
oraz zadania z ilustracjami. Pytania w zadaniach całkowicie pokrywają się z 
materiałem przerabianym na lekcjach. Ilość ilustracji i tekstu w plikach 
danych sprawdzi wiedzę o konkretnych częściach ciała ludzkiego, budowie 
anatomicznej i funkcjach, genetyce, itp. 

1 szt.   

85 Didakta - Biologia 2 - 
Rośliny i zwierzęta lub 
równoważny 

Multimedialny program edukacyjny Didakta – Biologia 2 służy do 
przećwiczenia wiadomości i znajomości z zakresu świata roślin i zwierząt dla 
szkoły podstawowej. Tytuł Didakta – Biologia 2. Rośliny i zwierzęta zawiera 
ćwiczenia interaktywne, umożliwiające cztery warianty sprawdzenia 
wiadomości – pytania testowe, łączenia w pary, decydowanie o poprawności 
stwierdzenia i zadania z rysunkami. 

1 szt.   



86 Multimedialne Pracownie 
Przedmiotowe BIOLOGIA 
kl.5-8 lub równoważny 
 

 14 zagadnień ● 42 lekcje (po 14 lekcji "Powtórz wiedzę", "Czas na test" i 
"Sprawdź się") 
● 787 ekranów, 531 zadań, 16 filmów, 1 symulacja, 71 interaktywnych 
obiektów (pokaz slajdów, interaktywne ilustracje) 
● 14 gier dydaktycznych 
● 3 plansze interaktywne 
● zestaw plansz wraz z przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy 
interaktywnej 
● wersja online & offline 
● bezterminowa licencja dla 3 nauczycieli 
● możliwość pobrania i instalacji na 6 urządzeniach (komputer, tablet) 

1 szt.   

87 Mózg - model mózgu z 
arteriami 8 części 

Model mózgu wykonany z tworzywa sztucznego. Model posiada zaznaczone 
naczynia krwionośne. 
Wymiary min: Wysokość: z podstawą - 13cm; bez podstawy 11cm. 
Długość: ok. 17 cm 
Szerokość: ok. 15 cm 
Ciężar: ok.  1,5kg 

1 szt.   

88 Model nadciśnienia 
tętniczego, 7 częściowy 
 

Pomoc dydaktyczna stanowi model anatomiczny ciśnienia tętniczego. Model 
zainstalowany na podstawie ze stojakiem. Przedstawia  najczęstsze 
uszkodzenia organów wewnętrznych (mózg, oczy, serce, nerki, tętnice ) 
spowodowanych nadciśnieniem tętniczym. 

1 szt.   

89 Model nerki z nadnerczem 2 
części 
 

Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego model naturalnej 
wielkości nerki ludzkiej wraz z nadnerczem. Model anatomiczny doskonale 
oddaje szczegóły anatomiczne budowy zewnętrznej nerki i położenia 
gruczołu nadnerczowego względem niej jak i przebiegu moczowodu. Po 
otwarciu modelu uczniowie mogą zapoznać się z budową wewnętrzną 
narządu, między innymi: kielichy nerkowe, piramidy nerkowe, zatoka 
nerkowa, unaczynieniem. 

1 szt.   

90 Tułów z głową unisex, 
model 12-częściowy  
 

Wykonany z tworzywa sztucznego, realistyczny model torsu z głową. 
Zawiera szereg ręcznie malowanych wyjmowanych organów, ułatwiających 
przedstawienie ich budowy anatomicznej.  
W ich skład wchodzą:  
-2-częściowa głowa  
-2-częściowe wyjmowane serce  
- 2 płuca  
- żołądek  
- wątroba z woreczkiem żółciowym  
- 2-częściowe jelita  
- przednia połowa nerki  
Montowany do podstawy stałej.  
Wymiary 870 x 380 x 250 mm 

1 szt.   



91 Model serca ludzkiego 
pompowany - angielskie 
opisy 

Model wykorzystujący pompkę do demonstracji podstaw przepływu krwi 
przez serce oraz płuca. 
Wymiary około 30,5cm  x 27,9cm x 12,7cm 

1 szt.   

92 Model żaby anatomiczny- 
żaba sekcja 
 

Model anatomiczny żaby z narządami numerowanymi zarówno po stronie 
grzbietowej, jak i brzusznej. 
Model zoologiczny stanowi bardzo dokładną ilustrację morfologii żaby. 
Ponumerowano 67 narządów,  
Wymiary min.: 
40x32x15cm 

1 szt.   

93 Szkielet ryby zatopiony w 
pleksi 
 

Szkielet ryby. Oznaczone są następujące elementy kośćca: czaszkę, szczękę 
górną i żuchwę, kręgosłup, płetwę grzbietową, płetwę ogonową, , żebra, 
płetwę piersiową, płetwę brzuszną, obręcz płetwy piersiowej, krąg kręgosłupa 
i płetwę odbytową 

1 szt.   

94 Szkielet królika zatopiony w 
pleksi 
 

Szkielet królika pozwala zaprezentować uczniom charakterystyczne cechy 
budowy szkieletowej ssaków - podział na dwie główne części: szkielet 
osiowy (czaszka, kręgosłup oraz szkielet kończyn (kości kończyn i obręczy, 
za pomocą których kości kończyn łączą się z kręgosłupem).  

1 szt.   

95 Szkielet gołębia zatopiony w 
pleksi 

Szkielet gołębia prezentuje przystosowanie budowy kośća zwierzęcia do 
lotu.   

1 szt.   

96 OGRÓDEK 
METEOROLOGICZNY - 
SZKOLNA STACJA 
POGODOWA 

Stacja meteorologiczna zawiera: 
barometr 
higrometr 
min-max termometr 
deszczomierz 
wiatrowskaz - kogut 
Instrumenty pozwalają dokonać wszelkich niezbędnych pomiarów. 
Wykonana z tworzywa sztucznego całkowicie odpornego na warunki 
atmosferyczne. 
 Wymiary budki: 
60 cm x 40cm x 60cm Przykładowe rozwiązanie 
https://www.sklep.fpnnysa.com.pl/pl/p/Ogrodek-meteorologiczny-Szkolna-
stacja-pogodowa/3656 

1 kpl.   

97 ZESTAW  
DO BADANIA 
POWIETRZA 

Doskonały, sprawdzony zestaw do realizacji doświadczeń z zakresu badania 
jakości powietrza. 
Zestaw do badania powietrza 
pozwala zapoznać się m.in. z następującymi zagadnieniami: 
Słoje roczne jako wskaźnik jakości powietrza 
Badanie jakości powietrza z użyciem roślin wskaźnikowych 
Badanie jakości powietrza z użyciem płytek stalowych 
Mikroskopowe badania warstwy pyłu 
Badania odczynu opadającego pyłu 

1 kpl.   



Badanie oddziaływania dwutlenku siarki na kolorowe kwiaty 
Zachowanie się dwutlenku siarki wobec wody i kredy 
Zachowanie się wodnego roztworu dwutlenku siarki wobec żelaza 
Zachowanie się zanieczyszczonego dwutlenkiem siarki powietrza wobec 
żelaza 
Zachowanie się roślin w obecności innych środków (np. do pielęgnacji 
podłóg) 
Badanie powietrza w celu określenia ilości zarodników bakterii, drożdży i 
innych grzybów  Przykładowe 
rozwiązaniehttps://www.sklep.fpnnysa.com.pl/pl/p/Zestaw-do-badania-
powietrza/542 

98 OBIEG WODY W 
PRZYRODZIE - MODEL 
FUNKCJONALNY 
SYMULATOR 

Model obiegu wody w przyrodzie. Wystarczy wlać wodę do podstawy, a 
kostki lodu włożyć do chmury. Podstawę przykrywamy i ustawiamy pod 
lampą, która pełni rolę Słońca. Parująca dzięki ciepłu woda kondensuje się w 
pobliżu zimnej chmury, skrapla się i pada na podstawę. Wywołany deszcz 
spływa w dół do zagłębień, które napełniają się niczym rzeki. Woda spływa 
rzekami do morza, z którego pierwotnie zaczęła parować. Obieg wody 
rozpocznie się od nowa. 
Wymiary: 40x30x20cm 

1 szt.   

99 WALIZKA EKOBADACZA 
DO OBSERWACJI ORAZ 
BADANIA WÓD I PH 
GLEB 

Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie łącznie ok. 500 testów 
kolorystycznych określających zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, 
amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie 
kwasowości gleby. 

1 kpl.   

100 KAMERA 
MIKROSKOPOWA DELTA 
OPTICAL DLT-CAM PRO 
3MP USB 2.0 lub 
równoważna 

Kolorowa kamera mikroskopowa Delta Optical DLT-Cam Basic posiadająca 
sensor o rozdzielczości min 3 megapikseli i działa na zasadzie cyfrowego 
okularu, który zastępuje standardowy okular w mikroskopie. Wyposażenie: 
kamera  łącznik optyczny do tubusów 23,2 mm  adaptery 30 mm i 30,5 mm  
kabel zasilający USB  płyta CD z oprogramowaniem 

1 szt.   

101 SZKIEŁKA 
PODSTAWKOWE 

Szkiełka podstawowe. Wielkość 25.4x76.2 mm. Komplet 50 szt. 1   

102 Szkiełka nakrywkowe  Szkiełka nakrywkowe. Wielkość 20x20 mm. Komplet 100 szt. 2 kpl.   
103 Zestaw narzędzi 

preparacyjnych - narzędzia 
preparacyjne 
 

Zestaw narzędzi preparacyjnych do preparacji w zamykanym etui typu 
piórnik. W jego skład wchodzą nożyczki (dwa rodzaje), pęseta prosta i 
zakrzywiona, skalpel z rękojeścią (dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i 
zakrzywiona, lupa Ø50 mm, kolec.  

2 kpl. 
 

  

104 Zestaw wypukło-wklęsłych 
plastikowych zwierciadeł 
 

Dwustronne lustra z tworzywa sztucznego z ochronną folią. W zestawie z 
notatkami dla nauczyciela. 
Rozmiar: 100mm²a 

1 kpl.   

105 Model kwiatu brzoskwini - 
kwiat 
 

Model kwiatu brzoskwini doskonale nadający się do prezentacji podczas 
zajęć. Posiada liczne pręciki. Model wykonany z tworzywa sztucznego, 
umieszczony na podstawie. Wymiary min.: 17x17x17cm 

1 szt.   



106 Nożyczki laboratoryjne Metalowe nożyczki laboratoryjne z ostrymi końcami. 
Długość: 125mm 

2 szt.   

107 Ciśnieniomierz Cechy produktu: 
– obsługa jedną ręką 
– wyjątkowa jakość i wydajność 
– duży i łatwy do odczytania manometr bez pinu zatrzymującego 
– stetoskop w komplecie 
– mankiet bezlateksowy o obwodzie 24–32 cm 
– dożywotnia kalibracja 
– etui do transportu. 
Dane techniczne: 
– zakres pomiaru: 0-300 mmHg 
– dokładność: +/- 3 mmHg 
– wymiary: 163 x 60 x 45 mm 
– waga: ok. 170 g. 
W komplecie: 
– manometr z pompką 
– mankiet o obw. 24–32 cm 
– praktyczne etui 
– instrukcja obsługi w języku polskim. 

1 szt. 

 

 

108 Pantofelek - model Pantofelek - model 
Przestrzenny, jednoczęściowy model pantofelka -jednego z najczęściej 
omawianych organizmów na lekcjach biologii. 
Model przedstawia przekrój podłużny Pantofelka wraz z rzęskami jak i 
organellami wewnętrznymi m.in. mikronukleus i macronucleus. 
Model wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. 
Umieszczony na podstawie. 
Wymiary min.: 36x20x9cm 

1 szt. 

 

 

109 Szkielet jaszczurki Naturalny szkielet jaszczurki umieszczony w pleksi. Pozwala na 
zaprezentowanie charakterystycznych cech budowy szkieletowej gadów: 
stosunkowo mocnej czaszki z wyraźnym wysklepieniem, niezróżnicowanych 
w budowie zębów, 1 kłykcia potylicznego łączącego czaszkę z kręgosłupem, 
żeber, które u jaszczurek i węży łączą się z mostkiem, tworząc klatkę 
piersiową chroniącą ważne narządy i wspomagającą oddychanie. 

1 szt. 

 

 

110 Fantom dziecięcy Lekki i bardzo realistyczny wizualnie oraz w dotyku manekin do treningu 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej, AED ze wskaźnikiem diodowym oraz 
do usuwania ciał obcych z dróg oddechowych – z torsem dziecka. 
Odzwierciedla anatomię dziecka, a za pomocą punktów orientacyjnych na 
torsie można łatwo odnaleźć odpowiednie miejsce kompresji lub 
zastosowania elektrod od defibrylatora. Realizm prawidłowych czynności 
RKO zwiększają konieczność odchylenia głowy do udrożnienia dróg 

1 szt. 

 

 



oddechowych oraz ruchoma klatka piersiowa podczas wentylacji. 
Możliwość ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przy 
zadławieniach. 

111 Zoologia. Preparaty 
mikroskopowe 

25 preparatów o tematyce zoologicznej: 
Stułbia, przekrój podłużny, Stułbia, przekrój poprzeczny 
Glista, samica, przekrój poprzeczny, Glista, samica, przekrój podłużny, 
Glista, samiec, przekrój poprzeczny, Glista, samiec, przekrój podłużny 
Dżdżownica, przekrój poprzeczny, Dżdżownica, przekrój podłużny 
Glista, Pantofelek, Muszka owocówka, Jedwabnik morwowy, Mrówka, 
Krewetka, czułek, Wełna, Karaś złocisty, łuska, Kura, pióro, Mucha 
domowa, noga, Mucha domowa, aparat gębowy, Pszczoła miodna, noga, 
Pszczoła miodna, skrzydło, Pszczoła miodna, aparat gębowy, Motyl, łuska, 
Ważka, skrzydło, Komar, samica, aparat gębowy 
w drewnianej skrzynce 

1 kpl. 

 

 

112 Zestaw 26 odczynników do 
nauki biologii 

Zestaw odczynników do nauki biologii 
Bibuła filtracyjna jakościowa (22×28 cm) 10 arkuszy 
Błękit metylenowy roztwór 100 ml, Celuloza (wata bawełniano-wiskozowa) 
100 g, Chlorek sodu 100 g, Drożdże suszone 8 g, Glukoza 50 g,Indofenol 
roztwór 50 ml 
Jodyna 20g 
Kwas askorbinowy (wit.C) 25 g, Kwas azotowy ok. 54% 100 ml 
Kwas solny ok. 35% 100 ml 
Odczynnik Fehlinga r-r A 50 ml, Odczynnik Fehlinga r-r B 50 ml 
Odczynnik Haynesa 50 ml, Olej roślinny 100 ml 
Płyn Lugola 50 ml, Rzeżucha 30 g 
Sacharoza 100 g, Siarczan miedzi 5 hydrat 50 g 
Skrobia ziemniaczana 100 g 
Sudan III roztwór 50 ml, Węglan wapnia (kreda syntetyczna) 100 g 
Woda destylowana 1 l, Woda utleniona 3% 100 g. Wodorotlenek sodu 100 g 
Wodorotlenek wapnia 100 g 

1 kpl.   

113 Tkanki człowieka zdrowe- 
cz. I 

Produkt z serii preparatów mikroskopowych. Zestaw składa się z 10 
preparatów (1. krew człowieka - rozmaz, 2. komórki nabłonkowe jamy 
ustnej człowieka, 3. mięsień prążkowany, 4. mózg człowieka - przekrój 
poprzeczny, 5. migdałek ludzki z guzkami limfatycznymi - przekrój 
poprzeczny, 6. płuco człowieka - przekrój poprzeczny, 7. skóra człowieka - 
przekrój boczny , 8. żołądek człowieka - przekrój poprzeczny, 9. szpik 
kostny człowieka (czerwony), 10. jądro człowieka - przekrój poprzeczny) 
o 10 preparatów; wym. szkiełka: 7,5 x 2,5 cm; wym. pudełka: 9,8 x 8 x 3,3 
cm 

1 kpl. 

 

 

114 Tkanki człowieka zdrowe- 
cz. II 

Produkt z serii preparatów mikroskopowych. Zestaw składa się z 10 
preparatów (1. skóra człowieka z torebkami włosowymi - przekrój 

1 kpl. 
 

 



poprzeczny, 2. gruczoł ślinowy człowieka - przekrój poprzeczny, 3. móżdżek 
ludzki - przekrój poprzeczny, 4. bakterie jelitowe człowieka, 5. rozmaz 
plemników człowieka, 6. mięsień sercowy człowieka - przekrój poprzeczny 
i boczny, 7. kość człowieka - przekrój poprzeczny, 8. tkanka wątroby 
człowieka - przekrój poprzeczny, 9. ściana jelita człowieka - przekrój 
poprzeczny, 10. warstwa korowa nerki ludzkiej - przekrój poprzeczny)  
o 10 preparatów; wym. szkiełka: 7,5 x 2,5 cm; wym. pudełka: 9,8 x 8 x 3,3 
cm 

115 Botanika. Preparaty 
mikroskopowe 

Zestaw 25 szt. preparatów biologicznych: 
Kukurydza, łodyga, przekrój podłużny 
Słonecznik, łodyga, przekrój poprzeczny 
Mech, plemnia, przekrój poprzeczny 
Mech splątek 
Cebula, naskórek 
Cebula, mitoza na wierzchołku korzenia 
Lilia, zalążnia, przekrój poprzeczny 
Lilia, pylnik, przekrój poprzeczny 
Lipa, łodyga, przekrój poprzeczny 
Bób, korzeń, przekrój poprzeczny 
Paprotnik, liść, przekrój 
Dynia, łodyga, przekrój poprzeczny 
Por 
Bawełna, łodyga, przekrój podłużny 
Sosna, łodyga, przekrój poprzeczny 
Sosna, liść, przekrój poprzeczny 
Bambus, łodyga, przekrój poprzeczny 
Oliwnik srebrzysty 
Bawełna, liść, przekrój poprzeczny 
Liść, przekrój poprzeczny 
Lilia, pyłek 
Kukurydza, łodyga, przekrój podłużny 
Sosna, pyłek,Morwa 
Skrętnica 
w drewnianej skrzynce 

1 kpl. 

 

 

116 Anatomia człowieka. 
Preparaty biologiczne 

Zawartość zestawu: 
Nabłonek płaski 
Nabłonek wielowarstwowy płaski 
Tkanka łączna zwarta, Tkanka łączna luźna 
Mięsień szkieletowy, przekrój podłużny 
Mięsień szkieletowy, przekrój poprzeczny 
Tkanka mięśniowa gładka, pojedyncze włókna 

1 kpl.   



Mięsień sercowy, Neuron ruchowy 
Ściana żołądka 
Jelito cienkie, przekrój poprzeczny 
Tętnica, przekrój, Żyła, przekrój 
Nabłonek migawkowy, przekrój 
Węzeł chłonny, przekrój 
Jądro, przekrój, Jajnik, przekrój 
Plemnik ludzki, wymaz, Błona śluzowa jamy ustnej 
Krew ludzka, wymaz, Krew żaby, wymaz 
Język, przekrój podłużny, Trzustka, przekrój 
Tchawica, przekrój poprzeczny 
Płuco, przekrój 

117 Owady Produkt z serii preparatów mikroskopowych. Zestaw 25 preparatów: 
1. Komar (Culex) - samica 
2. Komar (Culex) - samiec 
3. Mucha domowa 
4. Muszka owocowa 
5. Głowy samicy i samca komara 
6. Aparat gębowy samca komara 
7. Aparat gębowy samicy komara 
8. Motyl - aparat gębowy (ssawka) 
9. Mucha domowa - trąbka ssąca (proboscis) 
10. Pszczoła miodna - aparat gębowy 
11. Odnóże owada - grzebiące 
12. Odnóże muchy domowej 
13. Odnóże owada - pływne 
14. Odnóże owada - skoczne 
15. Odnóże owada - z pyłkiem 
16. Skrzydła świerszcza - aparat strydulacyjny 
17. Skrzydło muchy domowej 
18. Skrzydło motyla z łuskami 
19. Czułki owadów - różne 
20. Oko złożone owada 
21. Oko krewetki (porównawczo), p.pp. 
22. Rogówka oka owada (fasetki) 
23. Pszczoła miodna - jajnik królowej 
24. Tchawka owada 
25. Konik polny - cewki Malpighiego (ukł. wydalniczy) 
o 25 preparatów; wym. szkiełka: 7,5 x 2,5 cm; wym. pudełka: 9,8 x 8 x 3,3 
cm 

1 kpl. 

 

 

118 Biologia przekrojowo Produkt z serii preparatów mikroskopowych. Biologia przekrojowo zestaw 1 kpl.   



preparatów 25 szt. 
o Organizm jednokomórkowy 
o Pantofelek (Paramecium) 
o Stułbia (Hydra) 
o Rozwielitka (Daphnia) 
o Dżdżownica (Lumbricus), p.pp. 
o Mucha domowa, aparat gębowy 
o Pszczoła miodna, aparat gębowy 
o Pszczoła miodna, odnóże tylne 
o Nabłonek płaski 
o Mięsień szkieletowy, p.pp. 
o Rozmaz krwi ludzkiej 
o Rozmaz krwi żaby 
o Płuco, przekrój 
o Tętnica i żyła 
o Skóra ludzka, przekrój mieszka włosowego 
o Bakterie - 3 różne (rozmaz) 
o Skrętnica (Spirogyra), koniugacja 
o Toczek (Volvox) 
o Mech 
o Cebula, mitoza 
o Korzenie rośliny jedno- i dwuliściennej 
o Łodygi rośliny jedno- i dwuliściennej 
o Lipa (Tilia), łodyga jednoroczna 
o Lipa (Tilia), łodyga trzyletnia 
o Liście rośliny jedno- i dwuliściennej 
o 25 preparatów; wym. szkiełka: 7,5 x 2,5 cm; w pudełku 

119 Multimedialne Pracownie 
Przedmiotowe CHEMIA 
kl.7-8 lub równoważny 
 

Program multimedialny zawierający: 
● 11 zagadnień 
● 33 lekcje (po 11 lekcji "Powtórz wiedzę", "Czas na test" i "Sprawdź się") 
● 696 ekranów, 481 zadań, 17 filmów, 69 symulacji, 27 obiektów 3D 
● 11 gier dydaktycznych 
● 4 plansze interaktywne 
● zestaw plansz wraz z przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy 
interaktywnej 
● wersja online & offline 
● bezterminowa licencja dla 3 nauczycieli ● możliwość pobrania i instalacji 
na 6 urządzeniach (komputer, tablet) 

1 szt.   

120 Komplet szkła 
laboratoryjnego - wersja 
rozbudowana 

Komplet szkła niezbędnego w szkolnej pracowni chemicznej,.  
W skład kompletu wchodzą: 
1. Chłodnica Liebiga 200 ml, dł. 400 mm - 1 szt.  

1 kpl.   



 2. Kolba destylacyjna 100 ml - 1 szt.  
3. Kolba płaskodenna 250 ml - 1 szt.  
4. Kolba stożkowa 200 ml - 2 szt.  
5. Krystalizator z wlewem - 2 szt.  
6. Lejek szklany /kr.nóżka/ - 1 szt.  
7. Moździerz porcelanowy - 1 szt.  
8. Tłuczek - 1 szt.  
9. Parownica porcelanowa /średniogłęboka/ - 1 szt.  
10. Pipeta miarowa 5 ml - 1 szt.  
11. Cylinder miarowy 100 ml - 1 szt.  
12. Cylinder miarowy 250 ml - 1 szt.  
13. Łyżeczka polistyrenowa - 1 szt.  
14. Pręcik szklany - 3 szt.  
15. Kolba kulista 100 ml - 1 szt.  
16. Probówka fi16 x 150 - 10 szt.  
17. Probówka fi10 x 100 - 10 szt.  
18. Podstawka do probówek - 1 szt.  
19. Szczotka do probówek - 1 szt.  
20. Szalki Petriego fi80 - 2 szt.  
21. Szczypce drewniane do probówek - 2 szt.  
22. Rurka prosta fi7 L-200mm - 1 szt.  
23. Rurka prosta zwężona na końcu fi7 L-200mm - 2 szt.  
24. Rurka kapilarna fi7/fi1 L-200mm - 1 szt.  
25. Rurka zgięta pod kątem 120 st. L-40+180mm - 1 szt.  
26. Rurka zgięta pod kątem 90 st. L-40+100mm - 2 szt.  
27. Rurka zgięta pod kątem 90 st. L-40+40mm - 2 szt.  
28. Rurka zgięta pod kątem 90 st. zwężona na końcu L-40+160mm - 2 szt.  
29. Rurka zgięta pod kątem 60st. zwężona na końcu L-40+180mm - 2 szt.  
30. Rurka dwukrotnie zgięta pod kątem 120st. L-40+200+40mm - 1 szt.  
31. Rurka dwukrotnie zgięta pod kątem 120 i 90st. L-40+180+50mm - 1 szt.  
32. Rurka gumowa (miękka) fi7/ fi6 L-500mm - 1 szt.  
33. Korek gumowy z otworem fi6,5mm, fi20/fi16mm h-20mm - 5 szt.  
34. Korek gumowy z otworem fi6,5mm, fi15/fi11mm h-16mm - 5 szt.  
35. Szkiełko zegarkowe 60 mm - 4 szt.  
36. Zlewka niska 250 ml - 1 szt.  
37. Zlewka niska 100 ml - 1 szt.  
38. Zlewka wysoka 250 ml - 1 szt.  
39. Tryskawka 250 ml - 1 szt.  
40. Termometr z podziałką 1st.C, zakres. 0 - 200 st.C - 1 szt.  
41. Butla laboratoryjna 100 ml - 2 szt.  
42. Probówka z tubusem fi15/fi16 - 1 szt.  
43. Rozdzielacz cylindryczny 50 ml - 1 szt. 



121 Uniwersalne papierki 
wskaźnikowe / lakmusowe 

Uniwersalne papierki wskaźnikowe / lakmusowe. Skala pH 0-14, długość 
5m, Ø szpuli 8mm.  

2 szt. 
 

 

122 Chemia - Zestaw do 
doświadczeń chemicznych 
 

Zestaw przeznaczony jest do wykonania doświadczeń z chemii. 
Wyposażenie zestawu wraz ze sprzętem uzupełniającym, umożliwia 2-4 
osobowej grupie uczniów wykonanie wszystkich doświadczeń. 
Wymiary: 656x385x140 mm 
Przykładowe rozwiązanie: https://www.sklep.fpnnysa.com.pl/mobile/zestaw-
doswiadczen-
chemicznych?gclid=EAIaIQobChMI6ZLD4taO5QIVQ7UYCh0oawD6EAA
YAiAAEgKAw_D_BwE  

1 kpl. 

 

 

123 Elektrochemia - Zestaw do 
ćwiczeń z elektrochemii 
 

Zestaw dydaktyczny przeznaczony jest do gimnazjum i szkół średnich. 
Umożliwia przeprowadzenie następujących doświadczeń: 
przewodnictwo wody i wodnych roztworów substancji o budowie jonowej 
przewodnictwo wodnych roztworów substancji o budowie nie jonowej 
przewodnictwo wodnych roztworów elektrolitów 
opór elektrolitu jako funkcja wielkości powierzchni elektrod 
opór elektrolitu jako funkcja wzajemnej odległości elektrod 
ruch jonów w polu elektrycznym 
wpływ temperatury na przewodnictwo elektryczne 
elektroliza wodnego roztworu siarczanu miedziowego 
polaryzacja elektrod 
ogniwo galwaniczne 
Wymiary: 100x360x500 mm 
Przykładowe rozwiązanie: 
https://www.sklep.fpnnysa.com.pl/pl/p/Elektrochemia-Zestaw-do-cwiczen-z-
elektrochemii/2518?gclid=EAIaIQobChMIjZ3gmNeO5QIVBMAYCh3MxQ
7NEAAYASAAEgJiofD_BwE  

1 kpl. 

 

 

124 Zestaw do destylacji ze 
statywem  
 

Zestaw pozwala w bezpieczny sposób przeprowadzić doświadczenia 
zawiązane z destylacją. System SVS oparty jest na łącznikach śrubowych 
składających się z nakrętki śrubowej, uszczelki silikonowej oraz 
teflonowego kołnierza.  
Zapakowane w pojemnik plastikowy wyłożony pianką. 
Wymiary pojemnika: 312 x 427 x 150 mm 
Przykładowe rozwiązanie: 
https://www.sklep.fpnnysa.com.pl/pl/p/Zestaw-do-destylacji-ze-statywem-
89756/2603  

1 kpl. 

 

 

125 Termometr -10 do 110 C Termometr alkoholowy. Zakres pomiaru od -10 do 110 stopni C. 2 szt.   
126 Komplet szpatułek i 

łyżeczek do chemii 
 

Sprzęt niezbędny w każdej pracowni chemii, biologii, ekologii. W skład 
kompletu wchodzą: 
łyżeczka do spalań 
łyżeczka do spalań zgięta pod kątem 90 

1 kpl. 

 

 



łyżeczka do spalań zgięta pod kątem 60 
szpatułka podwójna prosta 
szpatułka podwójna zgięta 
szpatułka z końcem do posypywania i rozdrabniania 

127 Szkolny model atomu 
 

Model atomu. W skład zestawu wchodzą: trzyczęściowe pudełko: pokrywka 
i część dolna z oznaczonymi 4 powłokami elektronowymi stanowią 
podstawę do tworzenia atomu 
30 protonów, 30 neutronów i 30 elektronów 
(środkowa część pudełka stanowi poręczną komorę do przechowywania 
cząstek subatomowych) 
wszystkie części zestawu są bezpieczne i mogą być używane przez uczniów 
instrukcja wraz z ćwiczeniami 

2 kpl. 

 

 

128 Didakta - Chemia 
 

Multimedialny program edukacyjny Didakta - Chemia zawiera przykłady i 
zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości z 
chemii, dla klas podstawowych. 
Obejmuje ćwiczenia interaktywne z różnych działów chemii, takich jak np.: 
budowa atomu, elektronowe modele molekuł, okresowy układ pierwiastków, 
tworzenie wzorów chemicznych i równań, tworzenie związków 
organicznych itp. 
Działy tematyczne: 
Skład materii – mieszaniny, atomy, molekuły, jony 
Terminologia – pierwiastki, halogenki, tlenki i siarczki, kwasy, 
wodorotlenki, sole 
Procesy chemiczne – wiązania i rozkład, reakcje tlenu z wodą, neutralizacja, 
powstawanie soli, reakcje redoks 
Rozwiązywanie zadań – cząsteczki masy, ilość materiału i masa molowa, 
stężenie molowe, rozwiązywanie równań chemicznych 
Związki organiczne – węglowodory, pochodne węglowodorów, reakcje 
związków organicznych 

1 szt.   

129 Fartuch laboratoryjny 
 

Fartuch ochronny, laboratoryjny, biały zapinany na guziki 5 x M, 10 x L, 7 x 
XL 

22 szt. 
 

 

130 Modele atomów - zestaw 
do chemii organicznej i 
nieorganicznej - poszerzony 

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). 
Wersja rozbudowana zawiera 370 różnych kulek oraz 185 łączników  - 
łącznie 555 elementów. 
Całość zapakowana w pojemnik z tworzywa sztucznego. 

2 kpl. 

 

 

131 Taca do przenoszenia 
próbówek i odczynników 
 

Taca do przenoszenia próbówek i odczynników. 
Średnice otworów: 6x20mm, 8x16mm, 8x8mm, Wymiary: 
30x10x20cm 

2 szt. 
 

 



132 Waga szkolna elektroniczna 
500g/0.1g 
 

Waga z wyświetlaczem cyfrowym zasilana na baterie. Maksymalne 
obciążenie 500g 
Dokładność 0,1g, 

1 szt. 
 

 

133 Professor Why - zestaw 
klasowy lub równoważny 
 

Interaktywny program edukacyjny wykorzystujący technologię 
Rozszerzonej Rzeczywistości (AR), aby pomóc dzieciom w zrozumieniu 
świata nauk ścisłych. 
Doświadczenia pogrupowane są w następujące kategorie: 
1. Kwasy i zasady 
2. Wybuchowe doświadczenia 
3. Kolorowa chemia 
4. Świat planet gazowych 
5. Techniki laboratoryjne 
6. Świat substancji 
7. Chemia organiczna 
8. Lekcje biograficzne 
W skład każdego pakietu wchodzą: 
– płyta DVD z oprogramowaniem Professor Why™Chemia 
– zgodne z podstawą programową scenariusze pokrywające 20 godzin 
lekcyjnych 
– kilkadziesiąt doświadczeń chemicznych o różnym stopniu skomplikowania 
– lekcje historii chemii 
– 2 tryby gry: rozszerzona rzeczywistość – z użyciem kamery oraz 
standardowy - z użyciem myszki 
– liczne komentarze i definicje chemiczne opracowane przez specjalistów 
– możliwość dostosowania gry do potrzeb nauczyciela poprzez obszernie 
rozbudowany panel ustawień 
– zestaw dużych i małych edu-kart do trybu rozszerzonej rzeczywistości 
– kamera komputerowa Logitech USB do trybu rozszerzonej rzeczywistości 
– teczka Professor Why do przechowywania wszystkich materiałów 
– bezpłatne aktualizacje programu, umożliwiające wykonanie większej ilości 
eksperymentów lepszej jakości 
Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej 
oraz gimnazjum. 
Posiada certyfikat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz bardzo 
pozytywne opinie ekspertów, w tym Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 

1 szt.   

134 Szalka Petriego, Anumbra 
80 x 15mm 
 

Szalka Petriego okragła, Anumbra, ze szkła sodowo-wapniowego. 
Wysokość: 15 mm 
Średnica: 80 mm 

6 szt.   

135 Taca laboratoryjna Tacka laboratoryjna, biała, niska, brzegi zaokrąglone, gładka powierzchnia, 
łatwa do czyszczenia, wykonana z melaminoformaldehydu. 

1 szt.   

136 Układ okresowy Ścienna plansza szkolna przedstawiająca stronę chemiczną układu 1 szt.   



pierwiastków strona 
chemiczna - plansza 
dydaktyczna 
 

okresowego pierwiastków. Każdy pierwiastek ma metryczkę zawierającą: 
nazwę polską, angielską, symbol chemiczny, liczbę atomową, masę 
atomową, najważniejsze tlenki i ich charakter chemiczny, standardowy 
potencjał redoks, promień atomowy, główne źródła oraz opis metod 
otrzymywania pierwiastka. 
Dwustronnie laminowana folią o podwyższonej wytrzymałości na 
rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem 
sznurkowym, wymiary min.: 160 cm x 120 cm. 

137 Apteczka ścienna z 
wyposażeniem 

Apteczka ścienna w formie walizki wykonana z tworzywa mocowana do 
ściany 
Wyposażenie apteczki: 
– plaster z opatrunkiem 6 x 10 cm – 8 szt. 
– plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm – 1 szt. 
– bandaż elastyczny 4 m x 6 cm – 2 szt. 
– bandaż elastyczny 4 m x 8 cm – 3 szt. 
– rękawiczki jednorazowe winylowe – 4 szt., (2 pary) 
– chusta opatrunkowa 60 x 80 cm – 1 szt. 
– chusta opatrunkowa 60 x 40 cm – 2 szt. 
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm – 3 szt. 
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm – 1 szt. 
– kompres gazowy 10 x 10 cm – 6 szt., 3 opak. 
– chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm – 2 szt. 
– koc termiczny (ratunkowy) – 1 szt. 
– nożyczki – 1 szt. 
– instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1 szt. 

1 szt.   

138 Rękawice kwasoochronne Rękawice kwasoochronne 2 szt.   
139 Lejek  Lejek laboratoryjny z PP, o pojemności 60 ml i średnicy 75 mm 2 szt.   
140 Lejek  Lejek laboratoryjny z PP, o pojemności 30 ml i średnicy 50 mm. 2 szt.   
141 Lejek  Lejek laboratoryjny z PP, o pojemności 30 ml i średnicy 40 mm. 2 szt.   
142 Termometr do pomiaru 

cieczy i ciał stałych 
Termometr do pomiaru cieczy i ciał stałych zakres temperatur: -50 - 750 st. 
C 

2 szt.   

143 Globus polityczny Globus 420mm mapa polityczna Stopka drewniana 1 szt.   
144 Globus z trasami 

odkrywców 
Globus z trasami odkrywców średnica 22cm. 
Wysokość: 30cm 

3 szt.   

145 Zestaw 4 mierników 
elektronicznych do 
pomiarów środowiskowych 

Zestaw mierników "Środowisko" do pomiarów środowiskowych. Zestaw 4 
mierników w walizce. Komplet zawiera: Miernik temperatury, światła, 
anmometr, poziomu dźwięku. 

1 kpl.   

146 BioDegradowalność - 
Zestaw dydaktyczny 
 

Zestaw wykorzystuje się do demonstracji biodegradowalności 
poszczególnych materiałów w różnego rodzaju substancjach ciekłych oraz 
stałych.   
Zestaw zawiera:  

1 kpl.   



  6 specjalnie zaprojektowanych pojemników,  
  6 ramek z klipsem,  
  6 ramek z otwartą ramką w kształcie klatki,  
  6 ramek z zamkniętym pojemniczkiem,  
  6 miedzianych płytek w kształcie litery T,  
  6 aluminiowych płytek w kształcie litery T,  
  6 wycinków z puszki aluminiowej w kształcie litery T,  
  6 kartoników w kształcie litery T,  
  6 rozpuszczalnych w zimnej wodzie płytek plastikowych,  
  6 rozpuszczalnych w ciepłej wodzie płytek plastikowych,  
  6 szybko biodegradujących kawałków taśmy filmowej. 

147 BioDegradowalność - 
Zestaw dydaktyczny 
UZUPEŁNIENIE 
 

Zestaw uzupełniający zawierający nowy komplet materiałów, które 
podlegają biodegradacji oraz jeden pojemnik. 
Zestaw zawiera:  
  1 specjalnie zaprojektowany 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 

1 kpl.   

148 Gleba - zestaw 
doświadczalny z 
wyposażeniem 
laboratoryjnymi i kartami 
pracy 

Zestaw 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia 
oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (cylindry, szalki 
Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, 
Przykładowe rozwiązanie 
http://www.jangar.pl/glowna/426-gleba-zestaw-doswiadczalny-z-
wyposazeniem-laboratoryjnym-i-kartami-pracy-2.html  

1 kpl.   

149 Antarktyda mapa fizyczna 
mapa ścienna  

Mapa zawierająca dane kartograficzne, polityczne i historyczne. 150 x 110 
cm 

1 szt.   

150 Mapa fizyczna Polski z 
podziałem na województwa  

Mapa Polski z podziałem na województwa, nie klejona jednostronna 
o wymiarach 160 x 120 cm. 

1 szt.   

151 Atlas geograficzny Polska 
kontynenty świat dla klas 
V-VIII 

Atlas zawiera ponad 200 map: fizycznych, politycznych, gospodarczych, 
regionalnych i tematycznych. Wzbogacony o zestaw zadań, doskonali 
umiejętność pracy z mapą. Aktualne dane statystyczne z geografii fizycznej 
oraz społeczno-ekonomicznej służą rozwijaniu 

11 szt.   

152 Stojak na mapy Stojak do map i plansz z regulowaną wysokością 1 szt.   



153 Atmosfera i wnętrze ziemi 
 

Plansza dydaktyczna w jasny i prosty sposób przedstawia warstwy atmosfery 
(Troposfera, Ozonosfera, Stratosfera, Mezosfera, Termosfera, Egzosfera) 
oraz wnętrza Ziemi (Skorupa, Płaszcz płytki i głęboki, Jądro zewnętrzne; 
wewnętrzne).  

1 szt.   

154 Eurotest 5 Gimnazjum 
multimedialny generator 
testów 
 

Zawiera połączone bazy zadań testowych z wszystkich 10 przedmiotów dla 
gimnazjum. Warunki licencji umożliwiają instalację oprogramowania  na 
dowolnej ilości komputerów będących własnością nabywcy-szkoły i jej 
pracowników.  

1 szt.   

155 Przedmioty przyrodnicze 
Testy egzaminacyjne lub 
równoważne 

Książka zawiera zestawy pytań pogrupowanych tematycznie w trzech 
działach, obejmujących zagadnienia dotyczące atmosfery, hydrosfery i 
litosfery.  

1 szt.   

156 Globus konturowy biały 25 
cm 

Globus indukcyjny stanowi kulę o białej powierzchni, na której z łatwością 
można kreślić i pisać pisakami. 

3 szt.   

157 Multimedialny Atlas do 
Przyrody. Polska i 
przyroda  

Multimedialny Atlas do Przyrody. Polska i przyroda wokół nas dla szkół 
podstawowych, składający się z 28 interaktywnych map 
ogólnogeograficznych i tematycznych. 

1 szt.   

158 Multimedialny Atlas do 
Przyrody. Świat i 
kontynenty 

Multimedialny Atlas do Przyrody. Świat i kontynenty dla szkół 
podstawowych, składający się z 32 interaktywnych map 
ogólnogeograficznych i tematycznych. 

1 szt.   

159 Multimedialny 
Geograficzny Atlas Świata 

Multimedialny Geograficzny Atlas Świata składający się z 23 
interaktywnych map ogólnogeograficznych i tematycznych. 

1 szt.   

160 Korona Polskich Gór Publikacja książkowa 1 szt.   
161 Wyżyna Wieluńska mapa 

turystyczna 
Mapa turystyczna Wyżyny wieluńskiej Skala 1:50000, dwustronna 5 szt.   

162 Przyroda i geografia Polski 
- gra edukacyjna 
 

Gra, w której uczestnicy biorą udział w emocjonującej zabawie, a 
jednocześnie zdobywają wiele ciekawych informacji na temat geografii i 
przyrody Polski.  

1 szt.   

163 DIDAKTA Geografia - 
multilicencja - CD-ROM 
lub równoważne 

Program Didakta - Geografia jest skierowany dla nauczycieli i uczniów w 
klasach 7-8 szkoły podstawowej. Umożliwia powtórkę, uzupełnienie i 
poszerzenie wiedzy z geografii i orientacji na mapie. 

1 szt.   

164 Kraje basenu Morza 
Bałtyckiego - mapa 
polityczna 

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca kraje basenu Morza Bałtyckiego - 
mapa polityczna ukazująca granice państw wraz z siecią dróg, autostrad, 
lotnisk oraz portów morskich. Skala 1:100 000 Rozmiar 160 x 120 cm 

1 szt.   

165 Śląskie - mapa 
administracyjna 

Mapa ścienna  administracyjna województwa śląskiego dla szkół. Format: 
150 x 110 cm (mapa ścienna) poziom nauczania: - podstawowy - 
gimnazjalny - średni (licealny) – policealny, przykładowe rozwiązanie: 
http://www.pomocedlaszkol.com.pl/mapy/372-lskie-mapa-
administracyjna.html  

1 szt.   

166 Rodzaje wiatrów Plansza jednostronna, laminowana, oprawiona w listwy metalowe z 
uchwytem do zawieszenia. 
Wymiar planszy: 70x100cm 

1 szt.   



167 Polska. Skarby przyrody./ 
Skarby kultury 

Mapa dwustronna Polski. Skarby kultury i przyrody Pierwsza strona mapy 
przedstawia skarby przyrody ożywionej i nieożywionej kraju, takie jak parki 
narodowe i krajobrazowe czy rezerwaty biosfery. Druga strona przedstawia 
skarby kultury na tle regionów historyczno-etnograficznych. Obie mapy 
uzupełnione są zdjęciami najciekawszych skarbów naszego kraju.  
Skala 1:700 000  Format160 cm x 120 cm 

1 szt.   

168 SKALA TWARDOŚCI 
MOHSA – KOLEKCJA 9 
OKAZÓW (BEZ 
DIAMENTU) 

Zestaw zawiera 9 okazów wg skali twardości Mohsa (brak diamentu) 
Kolekcja luźnych okazów odpowiadająca tradycyjnej skali twardości 
minerałów opracowanych przez Mohsa - okazy wielkości 25-30 mm - spis: 
talk, gips, kalcyt, fluoryt, apatyt, skaleń, kwarc, topaz, korund. Każda 
próbka: ok. 2,5-3,5 cm. 

1 kpl.   

169 KOLEKCJA 20 SKAŁ I 
MINERAŁÓW W 
ZAMYKANEJ 
SKRZYNECZCE 
DREWNIANEJ 

Kolekcja zawiera 20 naturalnych okazów – skał i minerałów, każdy 
wielkości ok. 3-3,5 cm. Wszystkie okazy umieszczone są w drewnianej 
skrzyneczce z przegródkami i oznaczone indeksami od 1 do 20. 1-Kwarc 
2 - Magnetyt 
3 - Muskowit 
4 - Kalcyt 
5 - Dolomit 
6 - Fluoryt 
7 - Montmorylonit (in. montmorillonit) 
8 - Psylomelan (in. psilomelan) 
9 - Kaolinit 
10 - Anhydryt 
11 - Piaskowiec 
12 - Łupek (I)  ilasty /skała osadowa/ 
13 - Wapień 
14 - Konglomerat (in. zlepieniec) 
15 - Bazalt 
16 - Granit 
17 - Gabro 
18 - Łupek (II)  /skała przeobrażona, średnioziarnista/ 
19 - Łupek (III)  /przeobrażony łupek z poz. 12, drobnoziarnisty/ 
20 - Serpentynit 

1 kpl.   

170 Wskaźnik Lekki, elastyczny, bezpieczny, widoczny z dużej odległości wskaźnik– 
długość 100 cm Zaopatrzony w pętelkę zawieszającą. 

1 szt.   

 


