
Zapytanie w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia
na dostawę pomocy dydaktycznych 

w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” 
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020 

I. Zamawiający:
Nazwa: Gmina Rzepiennik Strzyżewski 
Adres: 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, 
NIP: 993-06-56-314, 
REGON: 851660884                                          
e.mail: rzepiennik@rzepiennik.pl 
Internet: http://www.rzepiennik.pl/

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. „Nowoczesne

kształcenie  w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”.  Na przedmiot  zamówienia  składają się  elementy
wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 

2. Kod CPV:  39162100-6 - pomoce dydaktyczne
3. Szacowanie ma na celu jedynie  określenie wartości rynkowej zamówienia na dostawę pomocy   

dydaktycznych.
4. Termin dostawy: czerwiec-sierpień 2020 
5. Termin składania ofert do: 22.05.2020r.
6. Oferty należy składać drogą mailową na adres: budownictwo_rzepiennik@poczta.fm

Data szacowania: maj 2020r.

Oferta do szacowania wartości zamówienia:
Wykonawca: 
……………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko/ nazwa firmy; adres)

Po zapoznaniu się z powyższym zapytaniem oraz wykazem pomocy dydaktycznych, oferowana cena ryczałtowa 
poszczególnych pakietów wynosi:

PAKIET 1 - pracownia matematyczna

…………………………. zł Netto, VAT: …………………………….. zł, Brutto: ……………………………. zł

PAKIET 2 - międzyszkolna pracownia przyrodnicza

…………………………. zł Netto, VAT: …………………………….. zł, Brutto: ……………………………. zł

PAKIET 3 - pozostałe pomoce dydaktyczne

…………………………. zł Netto, VAT: …………………………….. zł, Brutto: ……………………………. zł

…………………………………………………….
(Data i podpis/pieczęć) 

mailto:rzepiennik@rzepiennik.pl
https://rzepiennik.pl/www.rzepiennik.pl


Załącznik nr 1 do Zapytania w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia - wykaz pomocy 
dydaktycznych

I. Pakiet 1   - pracownia matematyczna

Lp. Nazwa Opis Ilość 
kompletów/
sztuk

1 Wielkie bryły 
transparentne, 10 
sztuk komplet

Przezroczyste bryły o dużych wymiarach. Posiadają one podstawy zaakcentowane 
kolorystycznie (lecz również przeźroczyste). Przyjęte kolory podstaw są zgodne z 
barwami pełnych brył w zestawie "Duże bryły geometryczne" (nr 150-1210), co 
umożliwia uczniom wizualne zapamiętanie i kojarzenie kształtu podstawy z rodzajem 
bryły.

Podstawy brył są ruchowe, stąd też każdą bryłę można "otworzyć". Pozwala to na 
eksperymentalne doświadczanie objętości

Spis brył:

kula,
półkula,
walec,
stożek,
sześcian,
prostopadłościan,
graniastosłup trójkątny,
graniastosłup sześciokątny,
czworościan,
ostrosłup o podstawie kwadratu.
Bryły wykonane są z trwałego i estetycznego tworzywa. Wysokość brył wynosi około 15 
cm.
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2 Zestaw 10 dużych 
20 cm brył 
geometrycznych 
komplet

Zestaw 10 dużych, kolorowych brył geometrycznych wysokości około 20cm. 5

3 Zestaw 8 brył 
"2w1" 
rozkładanych z 
siatkami komplet

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. Bryły są wielkości ok. 8cm.
Spis brył:
   1. walec
   2. stożek
   3. sześcian
   4. prostopadłościan
   5. graniastosłup trójkątny
   6. graniastosłup sześciokątny
   7. czworościan
   8. ostrosłup o podstawie kwadratu

 Zastosowanie:

składanie i rozkładanie brył - tworzenie siatek
obliczanie powierzchni brył
mierzenie objętości i obwodu

» Zawartość:

8 brył przeźroczystych z ruchomą podstawą
8 kolorowych siatek do składania
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4 Bryły 
geometryczne - 

Bryły geometryczne - bryły obrotowe: 5



obrotowe komplet- 
6 sztuk w kompecie

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
5 Bryły 

geometryczne - 
ostrosłupy i 
graniastosłupy 
komplet

Komplet składa się z 6 brył:

- graniastosłup o podstawie kwadratu
- graniastosłup o podstawie sześciokąta
- graniastosłup o podstawie trójkąta
- ostrosłup o podstawie sześciokąta
- ostrosłup o podstawie czworokąta
- ostrosłup o podstawie trójkąta

Materiał: plexi lub podobny
Wymiar: ok. 18 cm
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6 Bryły 
geometryczne - 
wielościany 
foremne komplet

Komplet składa się z 4 brył.

Wykaz brył:

- sześcian z wpisanym ośmiościanem

- sześcian z zaznaczonymi przekątnymi

- czworościan z wpisanym czworościanem

- czworościan z zaznaczonymi wysokościami

Materiał: plexi lub podobny
Wymiar: ok. 18 cm
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7 Bryły 
geometryczne - 
wielościany ukośne
komplet

Bryły geometryczne wielościany ukośne - zestaw 6 szt.

Wykaz brył: 
 graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku
 graniastosłup pochyły o podstawie trójkąta
 graniastosłup prosty o podstawie trapezu
 graniastosłup prosty o podstawie prostokąta
 ostrosłup o podstawie kwadratu w których jedną z  krawędzi  bocznych jest prostopadła 
do podstawy
 ostrosłup o podstawie trójkąta w którym jedną z  krawędzi    bocznych  jest prostopadła 
do podstawy

wysokość brył ok. 20 cm.
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8 Zestaw do budowy 
brył 
geometrycznych 
komplet

Zestaw manipulacyjny dla młodszych uczniów, choć nie tylko. Wielość otworów w 
kulkach pozwala łączyć je ze sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami. Dzięki 
temu można tworzyć nie tylko graniastosłupy i ostrosłupy, lecz także bryły ścięte. 
Utworzone przez uczniów modele posłużą do omawiania pojęć geometrycznych, tj. 
krawędź, bok, powierzchnia, objętość itp.

Elementy wyróżniają się wysoką jakością wykonania, łatwo je złączyć, a łączenie jest 
trwałe.

Zawartość:

180 kolorowych kulek o średnicy 1,6 cm (każda kulka posiada 26 otworów),
180 patyczków o długości od 1,6 do 7,5 cm,

Wykonane z solidnego tworzywa.
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9 Bryły, wielościany 
prawidłowe - kpl. 6 
szt. Komplet

Zestaw 6 brył geometrycznych, wykonanych z przezroczystego tworzywa sztucznego
z zaznaczonymi wysokościami i przekątnymi.     
wysokość brył: około 17 cm       

5



waga zestawu: około 1,75 kg        
w skład wielościanów prawidłowych wchodzą:     
* graniastosłup o podstawie kwadratu      
* graniastosłup o podstawie sześciokąt     
* graniastosłup o podstawie trójkąta      
* ostrosłup o podstawie sześciokąta      
* ostrosłup o podstawie czworokąta      
* ostrosłup o podstawie trójkąta

10 Bryły porównawcze
6 cm - 17 brył 
komplet

Zestaw do uczniowskich ćwiczeń w badaniu zależności pomiędzy kształtem, wielkością i 
objętością najważniejszych brył geometrycznych. Każda bryła posiada ruchomą podstawę,
którą można łatwo wyjąć dzięki ruchomym krążkom.

Wymiary brył są względem siebie proporcjonalne. Możliwość otwierania brył pozwala na 
różnorodne zastosowanie w czasie lekcji.

Wzajemne relacje objętości można zauważyć w drodze aktywnych doświadczeń 
uczniowskich - bryły można napełniać kaszą lub wodą. 

Zawartość: 17 brył geometrycznych, wys. około 6 cm
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11 Siatki brył i figury 
płaskie komplet

Siatki brył i figury płaskie.

Komplet zawiera pomoce, które mają służyć nauczycielom matematyki w szkole 
podstawowej.
Znajdują się w niej:
- figury geometryczne po odpowiednim złożeniu ułatwią uczniom wyprowadzenie 
wzorów na obliczenie ich pól
- siatki graniastosłupów i ostrosłupów prostych, z których łatwo można złożyć bryły.
Zastosowanie magnesów umożliwia łatwe przymocowanie do tablicy szkolnej.

Pakiet edukacyjny zawiera siatki brył:
Ostrosłupa prawidłowego czworokątnego
Sześcianu (3 sztuki)
Graniastosłupa prawidłowego trójkątnego
Prostopadłościanu o podstawie prostokąta
Prostopadłościanu o podstawie kwadratu
Graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego
Graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego
Graniastosłupa o podstawie równoległoboku
Czworościanu foremnego
Ostrosłupa prawidłowego trójkątnego
Ostrosłupa o podstawie prostokąta
Siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian
Poradnik metodyczny.
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12 Cyrkiel tablicowy 
na kredę z 
przyssawką – 
drewniany

Cyrkle wykonane są z drewna bukowego, malowane są lakierem bezbarwnym z 
połyskiem.  
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13 Cyrkiel tablicowy 
na pisaki z 
przyssawką – 
drewniany

Cyrkle wykonane są z drewna bukowego, malowane są lakierem bezbarwnym z 
połyskiem.  
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14 Matematyka - 
plansze 
dydaktyczne 13 szt 
komplet

Zestaw składa się z 13 ofoliowanych wyposażonych w zawieszkę i listwy metalowe plansz
o wymiarach około 70cm x 100cm.

Tematyka plansz:

Funkcja liniowa
Własności funkcji liniowej
Wzory skróconego mnożenia
Procent
Potęgowanie i pierwiastkowanie
Czworokąty
Trójkąty
Pola i objętości figur przestrzennych
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Graniastosłupy
Ostrosłupy
Bryły obrotowe
Rodzaje katów płaskich
Twierdzenie Pitagorasa

15 Matematyka dla 
szkoły 
podstawowej - 
plansze, klasy IV-
VI 25 szt komplet

Zestaw 25 tablic dydaktycznych o wymiarach około 50cm x 70cm.

Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta.
Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta.
Kąty w okręgu.
Twierdzenie Pitagorasa.
Okrąg i koło.
Wielokąty.
Wysokości trójkąta.
Wysokości równoległoboku.
Figury przystające.
Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory.
Liczby naturalne.
Wartość bezwzględna liczby.
Wzory skróconego mnożenia.
Kolejność wykonywania działań.
Dziesiątkowy układ pozycyjny.
Dziesiętny system liczenia.
Jednostki czasu.
Jednostki masy.
Pole równoległoboku i trójkąta.
Pole rombu.
Pole trapezu.
Graniastosłup.
Siatka graniastosłupa.
Ostrosłupy.
Siatka ostrosłupa.
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16 Komplet 
magnetycznych 
przyrządów 
tablicowych z 
tablicą do 
zawieszania 
komplet

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:
około 102cm x 55cm

Cztery pierwsze przyrządy zaopatrzone są w uchwyty (można je zdejmować). 
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17 Ułamkowe koła 20 
cm – magnetyczne 
komplet

Zestaw 9 kół wykonanych z kolorowej folii magnetycznej do demonstrowania 
właściwości ułamków, ilustrowania zadań ułamkowych. Koła reprezentują ułamki: 1, 1/2, 
1/3, 1/4, 1/5/, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12. Pomoc charakteryzuje się trwałością, elementy można 
przecierać na mokro, dobrze przylegają one do tablic magnetycznych.
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18 Ułamkowe listwy - 
magnetyczne - 
dziesiętne i 
procenty komplet

Dwustronne listwy wyrażają każdą część ułamkową zapisem ułamka dziesiętnego oraz 
procentu. Pozwala ukazać ekwiwalentność różnych zapisów ułamkowych.

Zawartość:
51 elementów z folii magnetycznej
9 kolorów
listwa "całość" o dł. 100 cm i szer. ok. 4,5 cm
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19 Nakładka 
suchościeralna 
KRATKA

Kratka nakładka tablicowa magnetyczna suchościeralna

Nakładka doskonale przylega do wszelkiego rodzaju tablic szkolnych i flipchartów 
wykonanych na bazie blach.

Dane techniczne:
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Rozmiar gabarytowy planszy: około 80 cm x 96 cm.

Na odwrocie zaopatrzona jest w dwie taśmy magnetyczne o szerokości około 4 cm.
Pisze się po folii, która zabezpiecza nadruk.

20 Nakładka 
suchościeralna 
UKŁAD 
WSPÓŁRZĘDNY
CH

Dane techniczne:
Rozmiar gabarytowy nakładki to ok. 80 x 96 cm. Na odwrocie zaopatrzona jest w cztery 
taśmy magnetyczne: dwie poziome o szerokości około 7 cm oraz dwie pionowe o 
szerokości około 5 cm. Waga nakładki to ok. 0,8 kg.

Wykonanie - jakość:
Nie pisze się po nadruku, lecz po folii, która go zabezpiecza. Do każdej sprzedawanej 
nakładki dołączana jest szczegółowa instrukcja eksploatacji. Nakładki posiadają na 
odwrocie pełną prostokątną ramę z taśm magnetycznych, dzięki temu przywierają do 
tablic idealnie na całym obwodzie i nie zsuwają się nawet z tablic ceramicznych.
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21 Prostokątny układ 
współrzędnych

Tablica suchościeralna (do montażu na tablicach magnetycznych) z zestawem elementów 
magnetycznych i pisaków suchościeralnych. Pomocna w trakcie lekcji związanych z 
pojęciami układu współrzędnych i funkcji. Użycie pisaków daje możliwość zmiany 
jednostek na osiach, wprowadzenia dodatkowego opisu, zmiany warunków polecenia.
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22 Przyrząd do 
rysowania 
odwzorowań 
symetrycznych

Transparentny, plastikowy przyrząd-lustro wspomagający zrozumienie pojęć symetrii 
liniowej.

Stawiając przyrząd obok rysunku widzimy od razu jego symetryczny obraz, a stawiając go
na rysunku możemy sprawdzać symetrię rysunku. Pomoc uczniowska.
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23 Multimedialne 
Pracownie 
Przedmiotowe – 
Matematyka

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe MATEMATYKA kl.4-8
● 22 zagadnienia
● 93 lekcje (po 31 lekcji "Powtórz wiedzę", "Czas na test" i "Sprawdź się")
● 1500 ekranów, 1066 zadań, 38 filmów, 111 symulacji, 22 obiekty 3D
● 31 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)

Zagadnienia opracowane w MPP MATEMATYKA 4-8:
1) Liczby naturalne
2) Rachunki pisemne
3) Liczby dodatnie i ujemne
4) Liczby całkowite
5) Ułamki zwykłe
6) Ułamki dziesiętne
7) Liczby naturalne i ułamki
8) Liczby wymierne
9) Procenty
10) Potęgi
11) Pierwiastki
12) Wyrażenia algebraiczne
13) Figury geometryczne
14) Pola figur
15) Równania liniowe
16) Prędkość, droga i czas
17) Wielokąty
18) Prostopadłościany i sześciany
19) Figury przystające i symetrie
20) Graniastosłupy
21) Ostrosłupy
22) Statystyka i prawdopodobieństwo

Każde z 22 zagadnień w MPP Matematyka zostało opracowane w formie trzech typów 
lekcji:

 „Powtórz wiedzę",

 „Sprawdź się"
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 „Czas na test"

Każdy zestaw MPP zawiera 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli (3 użytkowników 
może korzystać z niego jednocześnie).

Aby móc w pełni korzystać z zasobów wymagany jest dostęp do Internetu.

Istnieje również alternatywna możliwość pracy offline po ściągnięciu bezpłatnej aplikacji 
mLibro i pobraniu zasobów MPP na dysk. Maksymalna liczba urządzeń to 6 komputerów 
lub tabletów. Dokładne instrukcje dostarczane są wraz z produktem.

24 Cyrkle tablicowe Cyrkiel tablicowy o wymiarach około 485 x 20 x 40 mm

Cyrkiel tablicowy produkowany jest z drewna liściastego. Ramiona są połączone stalową 
śrubą z nakrętką skrzydełkową. Jedno ramię ma metalowy uchwyt na kredę, na drugim 
można wymiennie oprawić jednonożną lub trójnożną podstawkę z przyssawkami 
gumowymi.
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25 Trójkąt tablicowy 
45o, 45o, 90o

Ekierka tablicowa o kątach 45, 45 i 90 stopni, wykonana z tworzywa sztucznego, z 
mocowaną rączką. Wersja magnetyczna.
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26 Kątomierz Kątomierz tablicowy - drewniany.
Wykonany z wysokogatunkowego drewna, lakierowana, odporna na ścieranie. Długość 
min. 50cm dobrze przylega do tablic białych oraz zielonych.
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27 Ułamki w kole - 10 
cm - uczniowskie - 
51 elementów

Duże koła podzielone na różne części pozwalają uzmysłowić dziecku, że ułamek to część 
całości. Zestaw 9 kół reprezentuje całość oraz ułamki 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ,1/8, 1/10 oraz 
1/12. Koła wykonane są z estetycznego, wytrzymałego tworzywa o atrakcyjnych barwach.
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28 Tangram 
magnetyczny - 
zestaw 
demonstracyjny 3 
kolory

Tradycyjna chińska łamigłówka logiczna rozwija logiczne myślenie i zdolność 
spostrzegania. Zapewnia naukę geometrii w formie atrakcyjnej, angażującej zabawy - 
wyrabiając intuicję geometryczną.

Tangram składa się z 7 części:
2 duże trojkąty
1 średni trójkąt
2 małe trójkąty
1 mały kwadrat,
1 mały równoległobok.

Zawartość:

1 komplet tangramu (7 elementów)
elementy wykonane z trwałego, estetycznego tworzywa o grubości ok 0,3 cm
wymiar boku kwadratu tangramu: 20 cm

Dostawa 3 różnych kolorów.
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29 Twierdzenie 
Pitagorasa-zestaw 
demonstracyjny 
komplet

Twierdzenie Pitagorasa - demonstracyjne

Zawartość: 58 elementów z tworzywa (do podklejenia magnetyczną folią) - każdy komplet
zapakowany w osobny worek - zamykana walizka - szczegółowa instrukcja
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30 Gra EDULUDO 
nauka figur 
geometrycznych - 
DJECO

W zestawie:

26 kart-szkiców,
36 drewnianych elementów
Wymiary opakowania około 21,5 x 21,5 x 5 cm
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31 Powtórkomat – 
program 
umożliwiający 
powtórki z 
matematyki przed 
egzaminem w 
klasie 8

Pakiet nauczycielski to dostęp nauczycielski wraz z określoną przez ciebie liczbą 
dostępów uczniowskich. Dostęp nauczycielski bezpłatnie przy zakupie 10 lub więcej 
dostępów uczniowskich.
Możliwość wyświetlania programu za pomocą rzutnika na tablicy interaktywnej, a także 
zadawania prac domowych i obserwowania wyników uczniów w e-GWO dzienniku.
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32 Dostępny przez 
internet program 
wspierający naukę
matematyki w 

MATLANDIA
Dostępny przez internet program dla uczniów klasy 4–8 szkoły podstawowej.
(po jednym pakiecie kolejno dla klasy 4, 5, 6, 7 i 8 - łącznie w projekcie zamawianych jest
5 pakietów)

5



klasach 4–8 szkoły
podstawowej 
komplet

Pakiet nauczycielski + 20 pakietów uczniowskich, dostęp na min. rok



II. Pakiet 2 - międzyszkolna pracownia przyrodnicza

Lp. Nazwa Opis ilość
1. Lupa Lupa o średnicy min. 55 mm i powiększeniu min. 2,5x, z dwoma dodatkowymi, 

mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 25 x oraz min. 55x. Podświetlenie LED: 
światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne.

15

2. Pudełko do 
obserwacji okazów 
(z 3 lupami)

Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowana) 
wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W 
pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Dodatkowym elementem jest przestrzeń 
pod pudełkiem głównym z odchylaną lupą boczną oraz umieszczonym ukośnie lustrem –
umożliwia to oglądanie okazu z boku oraz od dołu. W dnie pudełka głównego znajduje 
się miarka (zamiast siatki) do określania wielkości okazu. średnica 6,5 cm. 

30

3. Lornetka Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy 
min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 
gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec.

15

4. Teleskop Podstawowy teleskop soczewkowy, pozwalający na prowadzenie obserwacji wizualnych
planet i Księżyca, a w dobrych warunkach może ukazać około 150-200 galaktyk i 
gromad gwiazdowych. Montaż azymutalny gwarantuje dobrą sztywność, umożliwiającą 
prowadzenie obserwacji przy dużych powiększeniach, a przy tym prostotę używania 
(lewo – prawo, góra – dół, czyli obrót w azymucie i wysokości), lekki, mocny 
aluminiowy statyw z półeczką o regulowanej wysokości. Dedykowany nauczycielom 
zainteresowanym prowadzeniem obserwacji w czasie zajęć dodatkowych, wycieczek 
edukacyjnych. W zależności od potrzeb, zakup urządzenia należy skonsultować w  
profesjonalnych firmach.

1

5. Mikroskop – 
wersja zasilana z 
sieci i/lub z baterii

Mikroskop optyczny o parametrach z sieci i/lub z baterii minimalnych: podwójny system
oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie 
diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy 
WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów 
oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, 
mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą 
dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł 
zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do 
sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli.
Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe 
preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, 
plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła 
preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania 
preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy.

15

6. Mikroskop z 
kamerą USB

Mikroskop z kamerą USB. Mikroskop o parametrach minimalnych: powiększenie: 20x–
1280x, okulary: 5x, 16x, średnica okularów: 19,5 mm, średnica tubusu: 23 mm, 
obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x, powiększenie tubusu 1,0x–2,0x, oświetlenie 
LED, kamera VGA (640x480 pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na 
płycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego oprogramowania), 
oprogramowanie umożliwia prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows 
XP / Vista / 7 / 8, stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z 
regulacją natężenia, filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe – kolory 
standardowe), zasilanie bateryjne 3 x AA
(1,5), 4,5V łącznie (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem). 
Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe 
preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, w tym 
prosty mikrotom), plastikowa walizka transportowa.

1

7. Zestaw preparatów
mikroskopowych - 
bezkręgowce

Zestaw zawiera 5 preparatów:
• Dżdżownica
• Mrówka
• Pantofelek ogoniasty (Paramecium caudatum), cały
• Stułbia, przekrój poprzeczny
• Wypławek, przekrój poprzeczny

15

8. Zestaw preparatów
mikroskopowych -
skrzydła owada

• Skrzydło pszczoły • Skrzydło motyla • Skrzydło muszki owocowej (in. octówki) • 
Skrzydło muchy domowej • Skrzydło komara.
Wszystkie preparaty w zestawie mają na szkiełku podstawowym indywidualną naklejkę 
z numerem i polską nazwą preparatu jak opisano powyżej.

6



9. Zestaw preparatów
mikroskopowych – 
rośliny jadalne

Zestawy preparatów mikroskopowych na szkiełkach o wym. ok. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm.
Zestaw zawiera 5 preparatów np.:
1. Korzenie cebuli
2. Łodyga kukurydzy
3. Liść pomidora
4. Korzeń marchwi 
5. Liść ryżu

6

10. Zestaw preparatów
mikroskopowych – 
tkanki ssaków

Przykładowa lista preparatów na szkiełkach:
1. ŻOŁĄDEK człowieka, przekrój
2. SERCE człowieka, przekrój
3. KREW człowieka, rozmaz
4. NERKA człowieka, przekrój
5. MÓZG człowieka, przekrój

6

11. Zestaw preparatów
mikroskopowych – 
grzyby

Zestaw składa się z 5 preparatów.
Przykładowa lista:
• Rozłożek (sprzężniaki, pleśń z chleba)
• Pędzlak (Penicillium)
• Kropidlak (Aspergillus)
• Drożdżaki (Saccharomycetes)
• Grzyby

6

12 Zestaw preparatów
mikroskopowych – 
co żyje w kropli 
wody

Zestaw zawiera 10 preparatów na szkiełkach.
Przykładowa lista:
• Okrzemki (różne formy)
• Euglena zielona
• Oczlik, cały
• Wrotek wodny (Rotifera), cały
• Stułbia - przekrój podłużny
• Wypławek
• Pijawka, przekrój podłużny
• Gąbka słodkowodna, cała
• Wrotek (Rotifera), cały
• Pantofelek ogoniasty (Paramecium caudatum), cały

3

13 Zestaw preparatów
mikroskopowych – 
tkanki człowieka

Wysokiej jakości preparaty do użycia z mikroskopem optycznym.
Cechy produktu:
dostarczane w plastikowych pudełkach z przegródkami,
wym. szkiełka około 75 x 25 mm,
wym. pudełka około 10 x 8 x 35 mm.

10 preparatów - spis:
krew człowieka (rozmaz),
komórki nabłonkowe jamy ustnej człowieka,
mięsień prążkowany,
mózg człowieka (p. pp.),
migdałek ludzki z guzkami limfatycznymi (p. pp.),
płuco człowieka (p. pp.),
skóra człowieka (p. pp.),
żołądek człowieka (p. pp.),
szpik kostny człowieka,
jądro człowieka (p. pp.).

4

14 Zestaw preparatów
mikroskopowych – 
tkanki człowieka 
zmienione 
chorobowo

Zestawy preparatów mikroskopowych na szkiełkach o wym. około 7,6 x 2,5 x 0,1 cm.

Zestaw zawiera 10 preparatów:

• Gruźlica (prosówka) wątroby
• Pylica węglowa płuc
• Malaria (zaatakowana krew)
• Atrofia mięśni szkieletowych
• Wodonercze (zanik miąższu nerkowego)
• Obrzęk nabłonka kłębuszków nerwowych bliższych
• Zwyrodnienie szkliste centralnej tętnicy śledziony
• Tkanka łączna, zwyrodnienie szkliste
• Martwica serowata (chłonka, nerka)
• Zawał (śledziona, nerka, żołądek)

6

15 Zestaw preparatów Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Preparaty 2



mikroskopowych - 
preparaty 
zoologiczne(30 szt)

zoologiczne (30 szt.) zawierają przykłady wybranych organizmów (przykładowy 
katalog):
- Pantofelek
- Trzy typy bakterii
- Krew żaby, rozmaz
- 1-komórkowy organizm zwierzęcy
- Dafnia
- Wirki
- Tasiemiec bąblowiec
- Oko złożone owada
- Glista, samiec i samica, przekrój poprzeczny
- Dżdżownica, przekrój poprzeczny
- Komar, aparat gębowy
- Mucha domowa, aparat gębowy
- Pszczoła miodna, aparat gębowy
- Motyl, aparat gębowy
- Żaba, jajo w przekroju
- Przywra krwi, samiec
- Przywra krwi, samica
- Komar widliszek, larwa
- Muszka owocówka
- Odnóże pływne owada
- Stułbia, przekrój poprzeczny
- Euglena
- Mucha domowa, skrzydło
- Motyl, skrzydło
- Pszczoła miodna, skrzydło
- Mucha domowa, noga
- Pszczoła miodna odnóże przednie i tylne
- Krew gołębia, rozmaz
- Pchła ludzka
- Konik polny, czułki

16 Zestaw preparatów
mikroskopowych – 
przyroda

Przykładowy zestaw 10 preparatów zawiera:
- mucha (Musca domestica) - odnóże
- skrzydło ptaka, fragm.
- skrzydło motyla
- rozmaz krwi ludzkiej
- królik - p.pp. jelita
- kot - p.pp. przez płuca
- plankton roślinny i zwierzęcy
- ziarna pyłku - porównanie różnych
- użytkowanie liścia macerującgo
- bez czarny - p.pp. przez zalążnię

2

17 Zestaw preparatów
biologicznych 
(50sztuk)

Zestaw 50 szt. wysokiej jakości preparatów biologicznych zapakowanych w 
lakierowane, drewniane pudełko. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i 
zwierzęce.

Pełna lista preparatów:
 

1. Koniuszek korzenia
2. Wyka bób (korzeń)
3. Koniuszek łodygi
4. Łodyga dyni (przekrój podłużny)
5. Łodyga dyni (przekrój poprzeczny)
6. Łodyga kukurydzy (przekrój poprzeczny)
7. Łodyga kukurydzy (przekrój podłużny)
8. Łodyga słonecznika
9. Pień lipy (przekrój poprzeczny)
10. Pień lipy (przekrój podłużny)
11. Igła sosny
12. Liść bobu
13. Liść ligustru

2



14. Liść jaśminu
15. Pędzla (rodzaj grzyba)
16. Pączkujące drożdże
17. Czarna pleśń
18. Strzępek kropidlaka
19. Kolonia bakterii (pałeczek)
20. Skrętnica (rodzaj algi)
21. Toczek (rodzaj algi)
22. Ulothrix (rodzaj algi)
23. Trzęsidło (sinica)
24. Złotorost (porost)
25. Liść orlicy (paproć)
26. Przedrośle (gametofit) paproci z młodym sporofitem
27. Przedrośle (gametofit) paproci
28. Bulwa ziemniaka
29. Łodyga pelargonii
30. Pączek stokrotki
31. Liść figowca sprężystego
32. Skórka czosnku
33. Ziarno kukurydzy z bielmem
34. Sklereidy
35. Plazmodesma
36. Euglena
37. Pantofelek
38. Rozwielitka
39. Stułbia – morfologia
40. Stułbia – pączkowanie
41. Części aparatu gębowego komara
42. Części aparatu gębowego motyla
43. Części aparatu gębowego pszczoły miodnej
44. Tylne odnóże pszczoły miodnej
45. Mrówka (robotnica)
46. Wymaz krwi ludzkiej
47. Łuskowaty ludzki nabłonek w postaci wymazu
48. Mięsień szkieletowy człowieka
49. Nerw człowieka
50. Jajo żaby

18 Taśma miernicza Taśma miernicza z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego, blokada taśmy 
składana korbka do szybkiego zwijania, wygodna rączka do trzymania
długość taśmy: min. 30m,
szerokość taśmy: min. 12 mm.

15

19 Stoper Posiada 5-częściowy wyświetlacz LED, z dokładnością 1/100 sekundy. Posiada funkcje:
data, czas, licznik. Wodoodporny. Wym. min.: 6 x 6 x 1,5 cm.

15

20 Termometr z 
sondą

wyświetlacz LCD
zakres pomiaru temperatury: -50C <-> 70C
rozdzielczość wyświetlacza: 0,1C
dokładność pomiaru: +- 1C
zasilanie: 2 x bateria LR44
długość przewodu: 1m
ermopara (czujnik)
wyposażony w łapki

15

21 Termometr 
laboratoryjny

Dane:
- zakres pomiaru: min od -10C do +110C
- długość około 30 cm

15

22 Termometr 
zaokienny

Termometr zaokienny mocowany na przylepce, do szyby lub ramy okiennej.
Zakres pomiarowy min. od -40°C do +50°C, tolerancja błędu +/- 1°C

10

23 Waga 
elektroniczna do 5 
kg

Charakterystyka wagi:

 Prosta instuicyjna obsługa
 Obudowa wykonana z trwałego tworzywa ABS
 Zasilanie bateryjne
 Wyświetlacz LCD
 Dokładność wskazania 1 g
 Maksymalne obciążenie 5 kg

15



24 Waga szalkowa z 
tworzywa + 
odważniki

Duża waga ze zbiornikami i odważnikami.

Waga jest stabilna i działa bardzo dokładnie.
Jako szalki służą 2 pojemniki z nietłukącego się tworzywa.
Każdy pojemnik mieści więcej niż 1 litr.
Objętość materiałów płynnych i sypkich odczytują dzieci na 2 skalach.
Każdy pojemniczek posiada nasadzaną pokrywkę.

Posiada dwa komplety odważników

- 11 metalowych odważników:

2 x 1 g 2 x 2 g 2 x 5 g
2 x 10 g 2 x 20 g 1 x 50 g

- 14 odważników z tworzywa sztucznego:

8 x 5 g 4 x 10 g 2 x 20 g

15

25 Waga szalkowa 
metalowa + 
odważniki

Waga znajduje zastosowanie do ćwiczeń uczniowskich we wszystkich typach szkół. 
Można na niej ważyć przedmioty o masie nie przekraczającej 2000 g.
Zawiera zestaw odważników

5

26 Kompas Lekki, poręczny i dokładny kompas (busola) z zamkniętą obudową. Tarcza wkazań 
obraca się na precyzyjnym łożysku igłowym, a komora busoli jest wypełniona olejem 
mineralny tłumiącym drgania, zakłócenia elektromagnetyczne i ułatwiającym 
dostrojenie się igły magnetycznej. Rozkładane elementy celownicze są bardzo dokładne,
a soczewka umieszczona przy wzierniku ułatwia odczytanie skali.

15

27 Deszczomierz Dokładny wskaźnik wielkości opadów. Wyskalowany w milimetrach. Pomoc naukową 
można stawiać na podstawie lub mocować na dołączonym bolcu. Pokrywka zapobiega 
rozlewaniu podczas przenoszenia urządzenia.

Wymiary: około 16cm x 8cm.

7

28 Barometr Barometr tradycyjny - mechaniczny - aneroid.
Klasyczny barometr z uchwytem do zawieszenia.
Zakres od 960 hPa do 1060hPa

7

29 Wiatromierz Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji, pomoc dydaktyczna pozwala odczytać 
prędkość wiatru, bez dodatkowych, skomplikowanych obliczeń. Pomoc naukowa 
wskazuje prędkość w m/s oraz siłę w skali Beauforta. Wiatromierz można trzymać w 
ręce lub mocować go na stałe.

7

30 Higrometr Higrometr z zakresem pomiaru wilgotności od 20% do 95% 7
31 Aerometr Wysokiej jakości precyzyjne aerometry szklane do mierzenia gęstości cieczy przy 

wykorzystaniu siły wyporu, z jaką ciecz działa na zanurzone w niej ciało stałe - 5 
aerometrów w zakresach: 0,700-0,800 g/cm3 - 0,800- 0,900 g/cm3 - 0,900-1,000 g/cm3 
- 1,000-1,100 g/cm3 - 1,100-1,200 g/cm3 - długość około 30 cm

4

32 Siłomierze Siłomierze sprężynowe z metalowymi haczykami do zawieszenia siłomierza i do 
zawieszania ciężarków
• obudowa z plastiku
• skala wyrażona w niutonach
• komplet zawiera 6 szt

6

33 Miernik 
uniwersalny

Kieszonkowy multimetr cyfrowy. Parametry: DCV (prąd stały): 
200/2000mV/20/200/250 V ±0,8%, ACV (prąd zm.): 200/250 V ±1,2%, DCA: 200/2000
µA/20/200 mA/10 A ±1,0%, oporność: 200/2000 ?/20/200/2000 k? ± 0,8%, temp.: 
0..1000 o C ±2%. Bezp.: TUV/GS, EN-610

15

34 Elektroskop Elektroskop w kształcie kwadratu umieszczony na stopce, obudowa: ścianka boczna 
metalowa, z przodu i z tyłu szklane, przeźroczyste szybki. Wewnątrz obudowy na 
odizolowanym metalowym pręcie zawieszona obrotowa wskazówka. W dolnej części, 
wewnątrz obudowy przymocowana skala z minimalną podziałką od min. 0 do max. 4 
kV. Minimalna wysokość: 37 cm.

15

35 Zestaw pałeczek do
elektryzowania

Zestaw 4 pałeczek do doświadczeń z elektrostatyki. Pałeczki wykonane z różnych 
materiałów: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa • długość około 30 cm.

15

36 Zestaw 
podstawowych 
obwodów 
elektrycznych

Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodu 
zamontowane są na przezroczystych płytkach, tak aby widoczny był cały obwód. 
Połączeń elektrycznych płytek dokonuje się szybko i łatwo poprzez specjalne 
magnetyczne styki. Wymagane trzy baterie C. W zestawie 6 płytek (zamontowane: 3 

1



żarówki /2 rodz./ na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut 
rezystancyjny, 10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi, 2 przewody 
krokodylkowe, 3 łączniki baterii.

37 Baterie płaskie, 
alkaliczne – 4,5 V

Rodzaj akumulatora Bateria płaska
Rodzaj ogniwa alkaliczno-manganowe
Napięcie 4.5 V
Pojemność 4800 mAh
Rozmiar baterii / akumulatora 4,5 V płaska (1203)
Alternatywne oznaczenie baterii / akumulatora 3R12 , 3LR12 , 1203 , V4912 , 
MN1203 , 312G , LR12 , 4,5 V-os
Przybliżone wymiary:
Szerokość produktu 62 mm
Wysokość produktu 66 mm
Głębokość produktu 22 mm

30

38 Baterie Okrągłe 
alkaiczne, 1,5 V

Baterie Okrągłe alkaiczne, 1,5 V 30

39 Baterie płaskie, typ
6F22 –9 V

Baterie płaskie, typ 6F22 –9 V 30

40 Zestaw magnesów 
sztabkowych

Poręczny pakiet klasowy 20 magnesów sztabkowych ceramicznych umieszczonych w 
przegródkach w zamykanym pudełku z tworzywa sztucznego. Przybliżona wielkość 
każdego magnesu: 14 x 10 x 50 mm.

15

41 Zestaw magnesów 
podkowiastych

Zestaw 3 magnesów podkowiastych o wymiarach około: 75mm, 100mm, 
125mm. Uchwyty pokryte są plastikiem.

15

42 Pudełko z opiłkami
ferromagnetyczny
mi

Garść opiłków ferromagnetycznych zamknięta w płaskim, przezroczystym pudełku 
(średnica 70 mm) do eksperymentów z zakresu pola magnetycznego

15

43 Magnesy 
neodymowe

Magnesy neodymowe to doskonała pomoc podczas omawiania zajęć związanych z 
magnetyzmem. W skład zestawu wchodzi dziesięć silnych magnesów neodymowych

15

44 Igła magnetyczna Igła magnetyczna zawieszona na podstawie ze wspornikiem, poruszająca się swobodnie 
wokół osi, z jedną połową w kolorze czerwonym. Pomoc dydaktyczna wykorzystywana 
na lekcjach przyrody, fizyki i geografii w szkole do wskazywania kierunku ziemskiego 
pola magnetycznego, wyjaśniania pojęcia bieguna magnetycznego Ziemi, demonstracji 
kierunku linii pola magnetycznego (magnesu, przewodnika), wyjaśniania zasady 
działania kompasu

15

45 Zestaw soczewek 
(6sztuk)

Zestaw 6 różnych soczewek szklanych, każda soczewka o średnicy około 50 mm. 
Soczewki umieszczone są w drewnianym, zamykanym pudełku z miękkimi 
przegródkami na każdą soczewkę. Dołączony drewniany stojak służy do stabilnego 
umieszczania w nim soczewek podczas prezentacji oraz doświadczeń i eksperymentów 
szkolnych. Stojak można też wykorzystywać do soczewek o innej średnicy.

7

46 Lusterko płaskie 
podwójne

Podwójne lusterko, standardowe i powiększające - plastikowa obudowa 15

47 Lusterko wklęsło-
wypukłe

2-stronnych lustro (z jednej strony wklęsłe, z drugiej wypukłe). Wymiary lustra około 
10x10 cm

15

48 Pryzmat (akrylowy
lub szklany)

Wysokiej jakości szklany pryzmat równoboczny pozwala doświadczalnie badać 
zjawiska optyczne, tj. załamanie promienia świetlnego, rozszczepienie światła, 
całkowite wewnętrzne odbicie. Różna długość pryzmatów pozwala porównywać 
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski z zaistniałych różnic. Różne długości boków

15

49 Zestaw optyczny –
mieszanie barw 
(krążek Newtona)

Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za 
pomocą ręcznej wirownicy z korbką. Średnica krążka: ok. 17 cm.

7

50 Zestaw cylindrów o
równych masach i 
różnych 
objętościach

Zestaw 6 różnych cylindrów wykonanych z metali i ich stopów: miedź, ołów, mosiądz, 
cynk, żelazo i aluminium. Wszystkie cylindry mają jednakowy ciężar i średnicę walca, 
różna wysokość. Pomoc dydaktyczna służy do demonstrowania i omawiania 
wzajemnych zależności między masą, objętością i gęstością. W pobliżu jednego końca 
wiercony przekrój do zawieszenia.

7

51 Zestaw kostek o 
równych 
objętościach i 
różnych masach

Zestaw sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości i różnej masie wykonanych z 
metali i ich stopów
Kpl zawiera 6 różnych metali z haczykami do zaczepiania

7

52 Zestaw klocków Zestaw kolorowych klocków o różnych kształtach, wielkość klocków: około 3 cm,
wykonanych z drewna lub plastiku. Zestaw składa się min. ze 100 elementów.
Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: opakowanie/pudełko z pokrywką.

4

53 Piłeczki różnych 
rozmiarów i 

Zestaw sześciu piłeczek o różnych rozmiarach oraz sprężystości. W skład zestawu 
wchodzi: Piłka palantowa wykonana z gumy Piłka do tenisa ziemnego Piłeczka do tenisa

1



różnym stopniu 
sprężystości

stołowego Piłka baseballowa Piłka do squasha Piłka gumowa dla dzieci do gier

54 Zestaw sprężyn 
metalowych

W skład zestawu wchodzi min. 50 szt. różnych rozmiarów rozciągających i ściągających 3

55 Pojemnik 
próżniowy z 
pompką

W skład zestawu wchodzi plastikowy pojemnik ze specjalnym zaworkiem oraz pompka 
do wytwarzania podciśnienia. W wielu doświadczeniach zestaw ten może zastąpić drogą
pompę próżniową z kloszem. Wykorzystując zestaw, można pokazać między innymi, że:

 pod zmniejszonym ciśnieniem woda wrze w temperaturze niższej niż 100 
stopni,

 na przedmioty działa siła parcia atmosferycznego,
 dźwięk rozchodzi się tylko w ośrodku materialnym

15

56 Latarki z żarówką 
o dużej mocy i 
laserem 
czerwonym

Latarka LED Eco-LED + Laser Light LED FL DUO

 metalowa obudowa
 źródło światła - 8 super-jasnych LED
 strumień świetlny 45lm
 wbudowany wskaźnik laserowy
 laser class II; P < = 1 mW; l = 650 nm (DIN 60825-1:2008-05)
 dwu funkcyjny włącznik soft-touch (latarka  / wskaźnik laserowy)
 zasilanie - 3 baterie AAA (w zestawie)
 czas świecenia: ok 12 godz na 1 komplecie baterii
 wymiary latarki: fi2.8x11cm

15

57 Zestaw skał i 
minerałów (50 szt)

Zestaw – skały i minerały 50 okazów.

Kolekcja zawiera 24 okazy skał i 26 okazów minerałów.
Próbki są opisane i podzielone systematycznie na grupy, co ułatwia korzystanie z 
zestawu i podnosi jego wartości merytoryczne.
Grupy skał: magmowe (8 okazów), metamorficzne (8 okazów), osadowe (8 okazów). 
Grupy minerałów: minerały skałotwórcze (6 okazów), surowce chemiczne (6 okazów), 
rudy metali (6 okazów), kamienie ozdobne (8 okazów).
Wszystkie okazy są opisane: nazwa, grupa, lokalizacja oraz oznaczone numerami na 
mosiężnych blaszkach.
Szczegółowy skład zestawu:
Skały magmowe (nr:1-8): granit, pegmatyt, porfir (ryolit), tuf porfirowy, melafir 
(trachybazalt), bazalt, gabro, perydotyt.
Skały metamorficzne (nr:9-16): marmur, zieleniec, serpentynit, amfibolit, kwarcyt 
grafitowy, skarn, gnejs, granulit.
Skały osadowe (nr:17-24): wapień, dolomit, sferosyderyt, zlepieniec, piaskowiec, łupek 
ilasty, gips (gipsyt), sól kamienna (halityt)
Minerały skałotwórcze (nr:25-30): kwarc, dolomit, kalcyt, skaleń, biotyt, epidot.
Surowce chemiczne (nr:31-36): apatyt, magnezyt, siarka rodzima, piryt, baryt, fluoryt.
Rudy metali (nr:37-42) : hematyt, magnetyt, galena, malachit, chalkopiryt, arsenopiryt i 
lelingit.
Kamienie ozdobne (nr:43-50): sodalit, agat, aragonit, ametyst, karneol, awenturyn, rubin
i zoisyt, opal.
Próbki są tak dobrane, aby uwidaczniały typowe cechy danej skały/minerału. W opisie 
skał podano przykładowe występowanie na terenie Polski.
Parametry skrzyneczki
Kolor: surowe drewno, nielakierowane
Wymiary około: 35cm x 26cm x 5,2cm
Okazy w tekturowych pudełeczkach o wymiarze około 4 x 4 cm i 3 x 4cm.

3

58 Stetoskop Stetoskop o lekkiej konstrukcji do badania ogólnego. Jednostronna płaska aluminiowa 
głowica połączona z słuchawkami za pomocą jednokanałowej rurki z plastiku PVC w 
kształcie litery Y
• śr. głowicy około 4,5 cm
• dł. całkowita około 75 cm
• dł. rury około 60 cm.

7

59 Ciśnieniomierz Całkowicie automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku
Wykrywanie objawów arytmii
Klasyfikacja wizualna ciśnienia krwi w/g WHO
Szybki i cichy pomiar ciśnienia krwi i tętna
Dwa kanały pomiarowe dla dwóch osób
Pamięć 2x60 wyników wraz z godziną i datą pomiaru

5



Funkcja wyciągania średniej z wyników 3 ostatnich pomiarów
Łatwy odczyt wyników widocznych na dużym wyświetlaczu LCD
Dokładność: +/- 3 mmHg
Uniwersalny mankiet na ramię od 22cm do 33cm obwodu
Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę
Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg
Zakres pomiarowy tętna: 40 - 200 uderzeń/minutę
Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia wg. WHO (World Health 
Organization) Światowa organizacja zdrowia
Funkcja daty, godziny
Zasilanie: 4 baterie "AA" 1,5V
Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 2 minutach
Wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi normami: ISO, MDD, CE

60 Aparat 
fotograficzny ROZDZIELCZOŚĆ  

Rozdzielczość - 24,2 Mpix
Wielkość matrycy - APS-C
OBIEKTYW  
Obiektyw w zestawie - AF-P DX 18–55 VR
Zbliżenie optyczne 3 x
Jasność f/3.5-5.6
Średnica filtra - 55 mm
ZAPIS DANYCH  
Zapis na kartach pamięci SD, SDHC, SDXC
Standardy zapisu zdjęć RAW , JPEG
Format nagrywania filmów   - Full HD (1920 x 1080)
KONTROLA EKSPOZYCJI  
Ręczne ustawienia ekspozycji - tak
Preselekcja czasu TV - tak
Preselekcja przysłony AV - tak
Automatyka programowa - tak
Liczba pól autofocusu - 11
Zdjęcia seryjne - 5 kl/s
INFORMACJE DODATKOWE  
Wbudowana lampa błyskowa tak
Wizjer optyczny z pentagonalnym układem luster
Wielkość ekranu LCD 3 "
Funkcje dodatkowe nagrywanie filmów Full HD 1920 x 1080p, podgląd na 
żywo z autofokusem, podświetlenie panelu LCD
WEJŚCIA / WYJŚCIA  
Wyjście HDMI tak
Złącze USB 2.0 tak
PARAMETRY FIZYCZNE  
Kolor obudowy czarny
Wymiary około 124 x 97 x 69,5 mm
WYPOSAŻENIE  
oprogramowanie, pasek, muszla oczna, osłona bagnetu, ładowarka, instrukcja obsługi w 
języku polskim, karta gwarancyjna
GWARANCJA  
Gwarancja - 24 miesiące

1

61 Odtwarzacz CD z 
głośnikami

ODTWARZANIE  
Odtwarzacz płyt CD
Sposób umieszczania płyty  : klapka otwierana na bok
Odtwarzanie płyt - CD-Audio, CD-R/RW
Obsługiwane formaty audio MP3
Radio analogowe z pamięcią , FM (UKF) , 30
DŹWIĘK  
Moc znamionowa RMS 2 x 10 W
Typ kolumn 1-drożny bass reflex
Regulacja tonów wysokich / niskich - tak
Korektor dźwięku (Equalizer) tak
Podbicie basu tak
INFORMACJE DODATKOWE  
Bluetooth tak

1



Wyłącznik czasowy (sleep timer) - tak
Funkcje dodatkowe USB - muzyka

WEJŚCIA / WYJŚCIA  
Złącze USB - tak
Wejście antenowe - tak
PARAMETRY FIZYCZNE  
Kolor obudowa - czarny , kolumny - czarny
Wymiary zestawu (szer. x wys. x głęb.) 400 x 197 x 107 mm
Waga 1,9 kg
Zasilanie 220 - 240 V 50/60 Hz
Wyposażenie - 1 bateria AA, antena FM, instrukcja obsługi w języku polskim, karta 
gwarancyjna, pilot, przewód zasilający

62 Probówka szklana 
– 18 cm, śr. 18mm

Probówka okrągłodenna bakteriologiczna ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, 
Przybliżone wymiary: wys. 180 mm, śr. 18 mm.

10

63 Statyw na 
probówki (6+6)

Stojak do probówek, na 6 probówek + 6 kołeczków do osuszania probówek, plastikowy: 
średnica otworu około  25 mm

15

64 Kolba 
okrągłodenna

Kolba kulista okrągłodenna wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3 - długa, szeroka 
szyja

15

65 Kolba stożkowa Kolba stożkowa Erlenmeyera z wąską szyją o pojemności 250 ml i wysokości 145 mm, 
skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 
3.3.

20

66 Zlewka niska – 
plastikowa

wykonana z tworzywa sztucznego • poj. 50 ml • wym. około 4,9 x 5 cm 30

67 Zlewka niska – 
szklana

Zlewka z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, poj. 
100 ml

30

68 Zlewka duża – 
szklana 250 ml

Zlewka z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, poj. 
250 ml

50

69 Zlewka duża – 
szklana 500 ml

zlewka z wylewem , skalowana , wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 20

70 Cylinder miarowy 
–plastikowy 
Pojemność 25 ml

Plastikowe cylindry miarowe z sześciokątną podstawą i nadrukowaną skalą. Materiał: 
PP..
• poj. 25 ml
• śr. około 2 cm
• wys. około 17 cm.

30

71 Cylinder miarowy 
–plastikowy 
Pojemność 50 ml

Plastikowe cylindry miarowe z sześciokątną podstawą i nadrukowaną skalą. Materiał: 
PP..
• poj. 50 ml
• śr. około 2,6 cm
• wysokość około 20 cm.

30

72 Cylinder miarowy 
–plastikowy 
Pojemność 100 ml

Plastikowe cylindry miarowe z sześciokątną podstawą i nadrukowaną skalą. Materiał: 
PP..
• poj. 100 ml
• śr. około 3,1 cm
• wys. około 25 cm.

30

73 Cylinder miarowy 
plastikowy o 
pojemności 250 ml

Plastikowe cylindry miarowe z sześciokątną podstawą i nadrukowaną skalą. Materiał: 
PP..
• poj. 250 ml
• śr. około 4,1 cm
• wys. około 31,5 cm.

15

74 Moździerz z 
tłuczkiem

Moździerz porcelanowy z tłuczkiem i z wylewem, poj. min. 330 ml, 30

75 Mały palnik 
Bunsena na gaz

Umieszczony na solidnej podstawie palnik wyposażony w rurę z wlotem gazu oraz 
dyszą. Zawór iglicowy umożliwia wygodną regulację przepływu gazu, aby uzyskać 
właściwą wysokość płomienia.

2

76 Palnik spirytusowy • wykonany ze szkła • poj. 150 m 15
77 Rurki gumowe Miękki, dobrej jakości wąż gumowy do użycia w laboratorium - odporny na kwasy i 

zasady - 3 metry bieżące. Otwór min 4 mm
1

78 Rurki silikonowe Rurka o średnicy min 10 mm, długość 3 mb 1
79 Zestaw zacisków 

(12 szt.)
Zaciski do węży wykonane z acetalu, z ząbkami o długości: min. 2,7 mm, do
bezpiecznego, szczelnego zamykania cienkich węży gumowych, długość: ok. 60
mm, zestaw składa się min. z 12 sztuk.

10

80 Zestaw Pipeta Pasteura z PS o pojemności 3 ml, ze znacznikiem 2 ml - niesterylne, opakowanie 2



plastikowych pipet 
Pasteura, poj. 3 ml

zbiorcze 500 szt.

81 Zestaw 
plastikowych pipet 
Pasteura, poj. 5 ml

Zestaw 500 pipet Pasteura z polietylenu • poj. 5 ml • skalowanie co 0,5 ml 2

82 Butelka z 
zakraplaczem

Butelka z transparentnego szkła z zakraplaczem z gumowym korkiem • poj. 30 mm • śr. 
około 3,9 cm • wys. całkowita 11 cm • wys. butelki około 7 cm.

30

83 Butelki na 
roztwory

Butla wykonana ze szkła boro 3.3, przystosowana jest do sterylizacji w autoklawie w 
temp. do 140°C, poj. 250 ml

30

84 Lejki plastikowe Lejek plastikowy z polietylenu (odporny na większość kwasów, zasad,...). Średnica min.
40 mm

30

85 Zestaw szalek 
Petriego

Szalka Petriego wykonana ze szkła.
Przybliżone parametry:
 fi górne 100 mm, wysokość h-15 mm.

20

86 Bagietki bagietka - pręcik szklany, wykonana ze szkła borokrzemowego 30
87 Statyw Statyw z metalową podstawą i min 4 elementami.

Przykładowy zestaw elementów:

 łącznik elementów statywu,
 łapa uniwersalna trójpalczasta,
 2 pierścienie z łącznikiem(śr. 76 mm, 100 mm).

7

88 Pęseta plastikowa Pęseta wykonana z polimetylopentenu (PMP), z zaostrzonymi końcówkami • dł. około 
10-13 cm.

35

89 Igły preparacyjne łuży do manipulacji z materiałem biologicznym podczas autopsji lub preparacji, a także 
do sporządzania preparatów mikroskopowych - dł. ok 13-14 cm - drucik stalowy prosty.

30

90 Zestaw szkiełek 
podstawowych (50 
szt) i 
nakrywkowych 
(100szt)

Zestaw zawiera 50 szt szlifowanych szkiełek podstawowych o wymiarach 76x25x1 oraz 
100 szt szkiełek nakrywkowych o wymiarach min. 18x18mm wykorzystywanych do 
wykonywania preparatów mikroskopowych.

10

91 Pudełko plastikowe
na preparaty

Pojemnik do bezpiecznego przechowywania i transportu preparatów mikroskopowych. 
Posiada przegródki do umieszczenia 25 preparatów. Pudełko pozwala na 
posegregowanie i utrzymanie w porządku preparatów sporządzonych na szkiełkach 
podstawowych o standardowych wymiarach. Wykonany jest z tworzywa sztucznego.

10

92 Bibuła 
laboratoryjna

Cechy:

 Średnia retencja i przepuszczalność,
 do doświadczeń z filtrowaniem itp.,
 100 sztuk,
 wym. min. 100 x 100 mm,
 grub. 6 mikronów.

1

93 Wskaźniki pH Paski dają odczyt poziomu pH w zakresie 1-14 o dokładności wystarczającej dla celów 
badań edukacyjnych. Opakowanie min 0 szt lub w rolce min 5 m - karta kontrolna 
wyników.

5

94 Stearyna Stearyna do świec, temperatura krzepnięcia: 52–54o C, temperatura zapłonu: min. 180o 
C. Opakowanie 1 kg.

1

95 Kwas solny 31–
38%, cz. 
pojemność 1 l

Kwas solny 31-38% Czysty. Kwas chlorowodorowy. HCl

Odczynnik chemiczny do celów laboratoryjnych, analitycznych i dydaktycznych.

1

96 Wodorotlenek 
sodu, stały, 
opakowanie 1 kg

Czystość: min 98,5%
Wzór chemiczny: NaOH

1

97 Tlenek wapnia, 
stały, cz. do 
przygotowania 
wody wapiennej, 
opakowanie 500 g

Tlenek wapnia, stały, cz. do przygotowania wody wapiennej, opakowanie 500 g 1

98 Spirytus salicylowy Spirytus salicylowy 2% op 100ml. 10
99 Woda utleniona Nadtlenek wodoru - 3g/100 g, opakowanie 100 ml 10
100 Jod krystaliczny Stan skupienia stały, opakowanie 100g 2
101 Siarka Siarka sublimowana, cz. opakowanie 500 g 1
102 Gliceryna Gliceryna cz. opakowanie 1 l. 1
103 Kwas benzoesowy KWAS BENZOESOWY - 500g 1



lub benzoesan sodu
104 Siarczan miedzi Siarczan (VI) miedzi (II), hydrat, cz. stały,opakowanie 250 g 1
105 Manganian Manganian (VII) potasu 1 opakowanie 500, cz., stały, potoczna nazwa -nadmanganian 

potasu
Odczynnik chemiczny do celów laboratoryjnych, analitycznych i dydaktycznych.

1

106 Pożywka MS 1l POŻYWKA MS MURASHIGE & SKOOG MEDIUM
ZESTAW NA 10 L STANDARDOWEJ POŻYWKI

Zawiera makroelementy, mikroelementy i witaminy.
Roztwory sterylizowane poprzez filtrację.

1

107 Metale i stopy 
(zestaw)

Zestaw 12 płytek wykonanych z różnych metali i ich stopów. Zestaw zawiera paski: 
miękkiego i twardego aluminium, magnetycznej i niemagnetycznej stali nierdzewnej, 
cynku, stali ocynkowanej, mosiądzu wysokoniklowego, brązu, stali pokrytej powłoką 
galwaniczną, stali miękkiej, miedzi i mosiądzu, z wytłoczonymi oznaczeniami 
literowymi do identyfikacji metalu.

5

108 Drut miedziany Miękki drut miedziany • dł. 3 m • śr. 2 mm. 1
109 Zestaw 

akwarystyczny
Zestaw zawiera odczynniki do pomiaru:
- pH (2x100 pomiarów),
- twardości ogólnej i węglanowej (2x30 pomiarów),
- stężenia amoniaku (30 pomiarów),
- stężenia azotanów (III) (50 pomiarów),
- stężenia azotanów (V) (50 pomiarów),
- stężenia fosforanów (30 pomiarów)
- stężenia jonów żelaza Fe (30 pomiarów).
W zestawie dodatkowo: szklane probówki, instrukcja i odporna na wodę skala barw.
Całość umieszczona jest w trwałej plastikowej walizeczce.

5

110 Kwasomierz 
glebowy

Profesjonalny kwasomierz glebowy typu Helliga wraz z płytką ceramiczną do 
przeprowadzania pomiarów gleby. Każda roślina najlepiej funkcjonuje w odpowiednim, 
różnym dla każdego gatunku przedziale pH.

15

111 Parafilm Niezwykle cienka folia laboratoryjna ze specjalnie preparowanej, bardzo czystej 
parafiny, szczelnie przylegająca nawet do nieregularnych kszałtów 
• bezbarwna, przejrzysta i nietoksyczna 
• wytrzymuje termperatury od 7 do 32  ℃
• odporna na działanie roztworów soli, kwasów i zasad nieorganicznych przez 48 godzin
• rozciągliwa o 200 % 
• przybliżone wymiary: gr. 0,127 mm • szer. 5 cm • dł. 75 m.

2

112 Mata z włókniny 
chłonnej (50szt)

Dzięki nadaniu hydrofilowości materiał wchłania niezawodnie wszystkie ciecze
Przybliżone wymiary: 40 x 50 cm, zestaw 50 szt

1

113 Okulary ochronne Okulary ochronne z otworami wentylacyjnymi 30
114 Rękawiczki 

lateksowe (100 
sztuk)

Rękawiczki lateksowe (100 sztuk w opakowaniu) 5

115 Rękawice do 
gorących 
przedmiotów

Rękawice ochronne wykonane z frotte zakończone ściągaczem, dzięki czemu świetnie 
trzymają się dłoni. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów - znajdują zastosowanie 
w pizzeriach oraz piekarniach.

10

116 Fartuch 
laboratoryjny

Fartuchy z białego płótna (100% bawełna) z długimi rękawami, trzema kieszeniami, 
paskiem regulującym obwód oraz zapinane na guziki.

30

117 Suszarka na szkło 
laboratoryjne

• ociekacz w komplecie
• wykonana ze stali, z powłoką z tworzywa sztucznego
• 32 miejsca
• wym. około 36 x 15 x 47 cm

1

118 Szczotki do mycia 
szkła

• wykonana z nylonu • wym. 2 x 25 cm 1

119 Wentylator 
biurkowy

Opis produktu: Wentylator biurkowy 2w1 z klipsem HanksAir W03 15W - 31cm
Mały biurkowy wentylator z przydatnym klipsem umożliwiającym odpięcie go od 
dołączonej podstawy i przypięcie w dowolnym miejscu w pomieszczeniu. Dzięki 
swojej niewielkiej wadze 0.75 kg bez problemu można umieścić go praktycznie 
wszędzie. Mały, 15 cm wiatrak o mocy 15 W generuje bardzo niski poziom hałasu 37 
dB. Dzięki temu urządzenie spełniając swoją funkcję nie dekoncentruje i nie 
przeszkadza w pracy czy rozmowie. 

7

120 Płyta grzejna śr. Płyta grzejna w małym formacie. 2



16,5cm Obudowa wykonana jest ze stali szlachetnej i tworzywa sztucznego.
Powierzchnia grzejna o średnicy około 185 mm.
Idealna do podgrzewania małych naczyń.
Temperatura grzania regulowana jest bezstopniowo.
Posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Zwinięty kabel umieszczony jest w dolnej części obudowy.
Wymiary około: 26 x 28 x wys. 8,8 cm.
Moc: 1500 Wat.
Zasilanie: 230 Volt/50 Hz.

121 Lodówka z 
zamrażalnikiem

Pojemność 100/105 l, klasa energetyczna A+, roczne zużycie energii: 175 kWh,
pojemność użytkowa chłodziarki: min. 103 litry, pojemność użytkowa zamrażarki: min. 
15 litrów. Minimalne parametry: wymiar (W x S x G): 84,5 x 54 x 58 cm

1

122 Czajnik 
elektryczny 
bezprzewodowy z 
regulacją 
temperatury

Grzałka o mocy 2400 W, przewód długości  min. 0,75 m, podwójne zabezpieczenie  
przed przegrzaniem, dno ze stali nierdzewnej, wyświetlacz LED informujący o aktualnej
temperaturze, podtrzymywanie ciepła przez 30 minut, pokrywa otwierana  przyciskiem, 
sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury, sygnalizacja dźwiękowa 
rozpoczęcia pracy, elektroniczna regulacja temperatury z  możliwością ustawienia na 
50/60/70/85/100 °C, pojemność ok. 1,7 l, obrotowa  podstawa, podświetlany  wskaźnik 
poziomu wody, zatrzaskiwana  pokrywa, informacja o aktualnej  temperaturze wody 
również po  zakończeniu gotowania (przez 30 min.).

1

123 Drążek 
teleskopowy

Drążek teleskopowy o długości 145–275 cm, wykonany z włókna szklanego,
wyposażony w specjalny mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmiany
dedykowanych sit, siatek i czerpaków.

1

124 Ładowarka do 
baterii

Uniwersalna ładowarka z wyświetlaczem LCD z gniazdem USBdo baterii typu: Do 
ładowania wszystkich konsumenckich akumulatorów Ni-CD, Ni-MH o rozmiarach AA/
R6, AAA/R03, C/R14, D/R20, 6F22/9V.

3

125 Naczynie/czerpak 
do pobierania 
wody

Zlewka polietylenowa o pojemności 1000  ml z zaciskiem (obejmą) o regulowanym
kącie. Do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym

1

126 Sieć planktonowa 
podstawowa

Mocna sieć zawieszona na galwanizowanej obręczy o śr. 200 mm. Wielkość oczka sieci:
65 µm (=0,065 mm). Do dna sieci przymocowane naczynie (PE) zbierające o poj. 100 
ml. Sieć przystosowana do mocowania na drążku teleskopowym

1

127 Sieć workowa 
podstawowa

Ekonomiczna sieć workowa, na obręczy o śr. 240 mm do poławiania drobnych 
organizmów wodnych (owady,...) w części powierzchniowej wód, zamocowana na 
aluminiowym drążku teleskopowym długości 46..78 cm, odłączanym.

1

128 Sitka o różnej 
wielkości oczek 
(zestaw 4szt)

Okrągłe sita o średnicy 34 cm, wykonane z metalu powlekanego trwałą emalią. Sitka 
posiadają trzy zaczepy umożliwiające ustawianie sit na kuwetach i wiadrach. Komplet 
zawiera 4 sztuki, każda o innych wymiarach oczek (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm)

5

129 Krążek Secchiego Krążek (biały lub z polami czarno-białymi) do określania głębokości i przejrzystości
wody i przenikania światła. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego z uchwytem
do zaczepiania linki i linką.

5

130 Linka skalowana Linka nylonowa, m.in. do krążka Secchiego, długości 10 m, skalowana co 50 cm,
zakończona karabińczykiem. Zwijana na specjalnym uchwycie.

5

131 Deska do krojenia Deska kuchenna plastikowa, optymalne wymiary – ok. 30 x 20 cm, grubość ok. 0,6
cm.

8

132 Nóż Nóż ze stali nierdzewnej z plastikową rączką. Przybliżone wymiary – długość
ostrza: ok. 8 cm, długość całkowita ok. 19 cm, szerokość ok. 2,5 cm.

8

133 Ogrzewacze Podgrzewacz biały aluminiowy, wypełnienie: parafina, długość palenia: ok.
4 godzin. Opakowanie zawiera 100 sztuk

2

134 Zraszacz Pojemność: 0,5 litra, dysza o regulowanym kącie rozpylenia, lekko pracujący spust, filtr 
zamocowany na rurce zasysającej.

5

135 Termos Termos nierdzewny o pojemności min.750 ml, wewnętrzne i zewnętrzne ścianki
wykonane ze stali nierdzewnej, izolacja próżniowa, termiczne zabezpieczenie
zamknięcia. Przybliżone wymiary – długość: 27,5 cm; szerokość: 7,5 cm; wysokość: 
27,5 cm; średnica: 7,5 cm; waga: 0,5 kg.

5

136 Sztywna 
podkładka z 
klipsem

Zamykana podkładka z klipsem do  przytrzymywania dokumentów formatu A4,
wykonana z grubej tektury laminowanej folią PVC, pojemność min. 60 kartek o
gramaturze 80 g/m2

50

137 Łopatka d gleby Metalowa łopatka ostro zakończona z drewnianą rączką, przybliżone wymiary –
długość: całkowita ok. 26 cm, długość części roboczej ok. 13 cm.

15

138 Saperka Składana saperka ze stali w zestawie z pokrowcem, przybliżone wymiary – długość
całkowita: 58 cm, wymiary łopatki: 21 x 15 cm.

5

139 Pompki do Dwustronna, ręczna pompka (pompuje powietrze przy ruchu tłokiem w obie 7



balonów strony), długość ok. 23 cm.
140 Pojemniki na 

ziemię
Pojemniki o różnych pojemnościach, np. 3 l, 5 l. 5

141 Wiadro Wiadro plastikowe o pojemności 10 l z poręcznym, wygodnym uchwytem, przybliżone 
wymiary: szerokość: 29 cm, wysokość: 30,5 cm, średnica: 25 cm.

5

142 Akwarium W skład zestawu wchodzi: szklane akwarium z owalną (wypukłą) przednią szybą o 
pojemności: min.54 l i przybliżonych wymiarach: 60 x 30 x 30 cm, przepływowy filtr 
biologiczny w pokrywie, trzy koszyki filtracyjne, grzałka, bryzgoszczelne oświetlenie o 
mocy 15 W, otwierana klapka do łatwego karmienia, plastikowa ramka (podstawka) i tło
dekoracyjne 3D.

1

143 Terrarium Akwarium prostokątne o przybliżonych wymiarach: 40 x 25 x 25 cm (dł/szer/wys),
pojemność: 25 l. Wykonane ze szkła o grubości 4 mm.

1

144 Małe wąskie 
akwarium

Akwarium z plastikową ramką o objętości: min. 14 l i przybliżonych wymiarach: 35 x 
18 x 22 cm (dł./szer./wys.).

1

145 Doniczki Zestaw doniczek plastikowych o przybliżonej poj.:
10l - 5 szt
5l - 10 szt
3l - 10 szt

1

146 Miski Komplet: 5 x z drewna, 5x z plastiku, 5 x z metalu lub szkła o różnych wymiarach 1
147 Słoiki o poj. 0,5-1 l Zestaw 20 szt.

Szklany pojemnik z przykrywką ze stali nierdzewnej:
10 szt o poj. 500 ml
10 szt o poj. 1000 ml

1

148 Słoiki 10l Słój szklany o pojemności 10 l z plastikową pokrywą oraz wygodną rączką. W
komplecie plastikowa nakładka doszczelniająca.

10

149 Pojemniki 
plastikowe z 
uchwytem do 
przenoszenia 
sprzętu i 
materiałów

Komplet łącznie 20 pojemników

Pojemniki o pojemności 10 szt x 30 l, 10 szt x 15 l  po obu  stronach solidne zamknięcie,
w pokrywie  rączka do przenoszenia, minimalne  wymiary: 42 x 34 x wys. 28 cm.

1

150 Listwa zasilająca Z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, min. 5 gniazdek z uziemieniem i z 
osobnymi włącznikami, długość przewodu min. 1,5 m.

6

151 Globus fizyczny Optymalne wymiary – wysokość: 30 –38 cm, średnica kuli: 22–25 cm, polskie
nazewnictwo, stopka i cięciwa plastykowa.

15

152 Polska – mapa 
ścienna, 
fizyczna/mapa do 
ćwiczeń

Mapa dwustronna: jedna strona przedstawia ukształtowanie powierzchni,
rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice
województw, a druga strona przedstawia tę samą mapę bez nazewnictwa. Zalecany
format: min. 160 cm x 150 cm, skala: 1:500 000.

1

153 Świat – mapa 
fizyczna

Mapa zawiera: granice państw, stolice państw, stolice państw zależnych, większe miasta,
pustynie, lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. 
Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV.
Format około 200 x 140 cm, skala: 1:20 mln.

1

154 Europa – mapa 
fizyczna

Mapa zawiera ważniejsze miasta, granice państw, granice administracyjne, wulkany, 
szczyty, rzeki, jeziora, wodospady, lodowce. Mapa laminowana dwustronnie i 
oprawiona w rurki PCV. Zalecany format min. 100 cm x140cm Skala: 1:4,5 mln.

1

155 Krajobrazy świata 
– mapa

Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi 
krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo sześć zdjęć z przykładowymi 
krajobrazami. Na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi 
występującymi na świecie, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji
z każdej strefy. Zalecany format min. 160 cm x 120 cm, skala 1:24 mln.

1

156 Ochrona przyrody 
w Polsce – mapa

Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa ukazująca aktualny stan ochrony przyrody 
w Polsce rozmieszczenie obszarów chronionych (m.in. parków narodowych, parków 
krajobrazowych, rezerwatów przyrody) oraz podlegających ochronie obiektów przyrody 
nieożywionej; z zaznaczonym występowaniem gatunków roślin i zwierząt chronionych 
w Polsce; na mapie zastosowano nowy podział rezerwatów przyrody obowiązujący na 
mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska Na odwrocie taka sama mapa bez 
nazewnictwa (do ćwiczeń).

1

157 Obrotowa mapa 
nieba

Obrotowa mapa nieba – okrągła mapa o średnicy ok.30 cm, oprawa foliowana, 
wodoodporna, na odwrocie instrukcja korzystania z mapy i inne informacje pomocne w 
obserwacji nieba.

15

158 Szkielet człowieka 
z ruchomymi 

Szkielet człowieka naturalnej wielkości z  tworzywa sztucznego na stojaku z kółkami.  
Czaszkę (żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać. Zalecana wysokość: ok. 170 

1



elementami cm.
159 Modele: szkielet 

ryby, płaza, gada, 
ptaka, ssaka 
( zestaw)

Naturalne szkielety: ryby, żaby, jaszczurki,  gołębia, królika, umieszczone na podstawie.
Szkielety zabezpieczone są szczelną osłoną wykonana z pleksi chroniącą modele przed 
kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączono opis. Na 
wybranych kościach naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację 
poszczególnych elementów szkieletów.

1

160 Atlas minerałów, 
kamieni 
szlachetnych i skał

Atlas zawiera duże fotografie barwne i opisy min. 200 najważniejszych minerałów,
kamieni szlachetnych i skał, ich opisy gęstości, barwy, pokroju, pochodzenia i 
zastosowania.
Zalecany format: 10,8 x 18 cm, oprawa: kartonowa ze skrzydełkami.
Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.

5

161 Atlas zwierząt 
chronionych w 
Polsce

Atlas zwierząt chronionych przedstawia  szczegółowo opisy min. 400 wybranych 
gatunków zwierząt chronionych, ich cechy charakterystyczne, tryb życia, rozród, 
rozmieszczenie na terenie Polski, zamieszkiwane środowiska, zagrożenia.
Atlas zawiera ponad tysiąc ilustracji, rysunków i zdjęć. Zalecany format: 21 x 30
cm, oprawa: twarda.
Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.

5

162 Atlas geograficzny Szkolny atlas geograficzny łączący ujęcie globalne (na mapach świata) z przeglądem 
regionalnym (kontynenty i części kontynentów), szczegółowe opracowanie dla Polski. 
Charakterystyka środowiska naturalnego, zagadnienia społeczne i gospodarcze oparte na
najnowszych danych statystycznych i opracowaniach specjalistów. W zestawie płyta CD
z mapami konturowymi.

5

163 Atlas Grzybów Atlas zawiera szczegółowe opisy i profesjonalne zdjęcia min 250 gatunków grzybów 
występujących w Polsce. Oprawa: kartonowa w obwolucie PCV, zalecany format: 13 x 
19,5 cm. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w 
terenie.

5

164 Mały atlas 
anatomiczny

Przedstawia anatomię człowieka w sposób przystępny, usystematyzowany, zawiera
barwne tablice wraz z tekstami objaśniającymi.

Kolejne, już VI wydanie cieszącego się ogromną popularnością atlasu, który przedstawia
anatomię człowieka w przystępny i usystematyzowany sposób. W obecnej edycji bogaty
materiał ilustracyjny został rozszerzony o 27 nowych, doskonale opisanych rycin 
zamieszczonych na 15 nowych, barwnych tablicach zawierających objaśniające je 
teksty. Część rycin z poprzedniego wydania została zmodyfikowana i stosownie do 
wprowadzonej modyfikacji opisana.
Mały atlas anatomiczny to publikacja szczególnie przydatna nie tylko uczniom, lecz 
także słuchaczom studiów licencjackich. Powinna również zainteresować wszystkich, 
którzy chcą poznać budowę i mechanizmy funkcjonowania ludzkiego ciała.

5

165 Przewodnik do 
rozpoznawania 
ptaków

Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub  zdjęcia (min. 50) często spotykanych
gatunków ptaków w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze
skrzydełkami.
Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.

5

166 Fantom – dziecięcy
manekin 
ratowniczy

Wyposażenie: manekin, torba ratownicza transportowa/mata treningowa, część 
twarzowa, wymienne drogi oddechowe, instrukcja obsługi, butelka środka do 
dezynfekcji.

1

III. Pakiet 3 - pozostałe pomoce dydaktyczne
Lp. Nazwa opis ilość
1 Multimedialne 

Pracownie 
Przedmiotowe 
CHEMIA kl.7-8

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe CHEMIA kl.7-8

● 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)

Zagadnienia opracowane w MPP CHEMIA 7-8:

1



1) Materia
2) Wewnętrzna budowa materii
3) Reakcje chemiczne
4) Gazy
5) Roztwory wodne
6) Kwasy
7) Wodorotlenki
8) Sole
9) Węglowodory
10) Pochodne węglowodorów
11) Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym (białka, cukry, tłuszcze)

Każde z 11 zagadnień w MPP CHEMIA zostało opracowane w formie trzech typów lekcji:

 „Powtórz wiedzę",
 „Sprawdź się"
 „Czas na test"

 
Każdy zestaw MPP zawiera 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli (3 użytkowników 
może korzystać z niego jednocześnie).

2 Multimedialne 
Pracownie 
Przedmiotowe 
FIZYKA kl.7-8

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe FIZYKA kl.7-8

● 13 zagadnień
● 39 lekcji (po 13 lekcji "Powtórz wiedzę", "Czas na test" i "Sprawdź się")
● 592 ekrany, 373 zadania, 10 filmów, 12 symulacji, 52 zasoby interaktywne
● 13 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)

Zagadnienia opracowane w MPP FIZYKA 7-8:
1) Zjawiska cieplne
2) Ruch drgający i fale
3) Elektrostatyka
4) Energia
5) Fale elektromagnetyczne
6) Hydrostatyka i aerostatyka
7) Magnetyzm
8) Optyka
9) Prąd elektryczny
10) Ruch
11) Siły
12) Właściwości materii
13) Świat fizyki

Każde z 13 zagadnień w MPP FIZYKA zostało opracowane w formie trzech typów lekcji:

 „Powtórz wiedzę",
 „Sprawdź się"
 „Czas na test"

Każdy zestaw MPP zawiera 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli (3 użytkowników 
może korzystać z niego jednocześnie).

Aby móc w pełni korzystać z zasobów wymagany jest dostęp do Internetu.

Istnieje również alternatywna możliwość pracy offline po ściągnięciu bezpłatnej aplikacji 
mLibro i pobraniu zasobów MPP na dysk. Maksymalna liczba urządzeń to 6 komputerów 
lub tabletów. Dokładne instrukcje dostarczane są wraz z produktem.

1

3 Multimedialne 
Pracownie 
Przedmiotowe 

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe BIOLOGIA kl.5-8

● 14 zagadnień ● 42 lekcje (po 14 lekcji "Powtórz wiedzę", "Czas na test" i "Sprawdź się")

1



BIOLOGIA kl.5-8 ● 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)

Zagadnienia opracowane w MPP BIOLOGIA 5-8:

1) Biologia jako nauka
2) Ekologia i ochrona środowiska
3) Budowa i funkcjonowanie komórki
4) Chemizm życia
5) Ewolucja życia
6) Funkcjonowanie organizmów
7) Królestwo roślin
8) Królestwo zwierząt. Bezkręgowce
9) Królestwo zwierząt. Kręgowce
10) Organizm człowieka. Część 1
11) Organizm człowieka. Część 2
12) Genetyka
13) Bakterie i wirusy
14) Stan zdrowia i choroby

Każde z 14 zagadnień w MPP BIOLOGIA zostało opracowane w formie trzech typów 
lekcji:

„Powtórz wiedzę",
„Sprawdź się"
„Czas na test"

Każdy zestaw MPP zawiera 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli (3 użytkowników 
może korzystać z niego jednocześnie).
Aby móc w pełni korzystać z zasobów wymagany jest dostęp do Internetu.
Istnieje również alternatywna możliwość pracy offline po ściągnięciu bezpłatnej aplikacji 
mLibro i pobraniu zasobów MPP na dysk. Maksymalna liczba urządzeń to 6 komputerów 
lub tabletów. Dokładne instrukcje dostarczane są wraz z produktem.

4 Polska! To lubię - 
program 
komputerowy 7-10
lat

Kompletny zestaw pomocy dydaktycznych do edukacji społecznej dla nauczycieli 
wczesnoszkolnych, który zawiera m. in.:
- scenariusze zajęć na 3 lata nauki,
- 30 gier i zabaw na tablice multimedialne,
- karty pracy,
- kontury mapy i godła do odrysowywania,
- blisko 70 animowanych piosenek i wierszy.

-Bogaty zestaw scenariuszy, animacji, gier i multimediów:

W zestawie „Polska! To lubię” przeznaczony do wychowania patriotycznego w ramach 
edukacji wczesnoszkolnej zastosowaliśmy metodę „uczenia się w ruchu”.

Scenariusze lekcji i wspierające je pomoce dydaktyczne niosą dużą dawkę aktywności 
ruchowej (zarówno dużej w oparciu o wielkowymiarowe gry planszowe, zabawy i 
piosenki) jak i małej – w oparciu o karty pracy wymagające rysowania, składania i 
wycinania.

Program „Polska! To lubię” integruje te pojęcia za pomocą kalendarza: dziennego, 
tygodniowego i rocznego oraz przez bezpośrednie doświadczenie zmysłami wzroku, 
słuchu, zapachu, dotyku, a także równowagi i ruchu. Scenariusze lekcji i wspierające je 
pomoce dydaktyczne niosą dużą dawkę aktywności ruchowej (zarówno dużej w oparciu o 
wielkowymiarowe gry planszowe, zabawy i piosenki) jak i małej – w oparciu o karty pracy
wymagające rysowania, składania i wycinania.
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5 Lekcjoteka język 
polski dla klas 4 – 
8

Baza pomysłów dla nauczycieli języka polskiego klas IV-VIII na prowadzenie zajęć z 
wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Praca z programem to połączenie 
nowoczesnych metod prezentacji materiału (animacji, filmów, doskonałych symulacji, 
prezentacji i zdjęć) z  interaktywnymi ćwiczeniami, dzięki którym najtrudniejsze 
zagadnienia w podstawie programowej są przyswajane przez dzieci szybko i efektywnie.

UWAGA! Programy multimedialne z serii Lekcjotek@ stanowią doskonałe uzupełnienie 
projektu rządowego „Aktywna tablica”.
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6 Didakta - Język 
angielski 1 - 
Program Do 
Tablicy 
Interaktywnej - 
(licencja do 20 
stanowisk)

Didakta - Język angielski 1 jest programem do nauki języka angielskiego, który umożliwia 
przećwiczenie i sprawdzenie wiadomości jak i doskonalenie tego języka.

Główne informacje:
Wersja językowa: polska
Ilość stanowisk: wielostanowiskowa sieciowa
Instalacja sieciowa: wszystkie szkolne komputery są podłączone (kablowo lub przez WiFi)
do szkolnej sieci, przechowywanie danych mają w jednym, wspólnym miejscu. Aktywację 
wystarczy przeprowadzić tylko raz, na jednym wybranym PC, wtedy automatycznie 
przebiegnie aktywacja na wszystkich pozostałych PC. Klucz aktywacyjny można 
wykorzystać jeden raz.

Instalacja stanowiskowa: wybór w sytuacji, w której komputery nie przynależą do jednej 
sieci szkolnej (mało prawdopodobne w dzisiejszych czasach). W takim wypadku programy
muszą być zainstalowane i aktywowane na każdym komputerze osobno (co może zająć 
sporo czasu).

Typ licencji: edukacyjna (dla placówek edukacyjnych)
Ważność licencji: wieczysta
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7 Didakta - Język 
niemiecki - 
Program do 
tablicy 
interaktywnej - 
(licencja do 20 
stanowisk)

Didakta – Język niemiecki to multimedialny program edukacyjny służący do 
przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia w zakresie gramatyki 
języka niemieckiego.

Program ten służy do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości jak i do doskonalenia 
języka niemieckiego.

Zawartość krążka podzielona jest na następujące działy tematyczne:

- Rzeczowniki i zaimki – rozpoznawanie rodzaju, odmiana rzeczownika, odmiana z 
rodzajnikiem określonym i nieokreślonym
- Czasowniki – czas teraźniejszy czasowników prostych, posiłkowych oraz modalnych, 
tryb rozkazujący, czasowniki rozdzielnie złożone
- Przyimki i ich konstrukcja – przyimki do określania czasu, przyimki wyrażające ruch lub 
stan spoczynku, inne przyimki
- Liczebniki i czas – formalne i nieformalne odczytywanie czasu, wypełnianie liczebników 
ze słuchu
- Szyk zdania – szyk wyrazów w zdaniu, wybór dobrej odpowiedzi, dyktando zdań 
pojedynczych
- Słownictwo – przeczenie kein x nicht, antonimy przymiotników, grupy słów, tłumaczenie
słów

Aplikacja umożliwia drukowanie kart roboczych, dlatego istnieje możliwość 
rozwiązywania zadań poza komputerem. W ustawieniach każdego typu zadań można 
wybrać dowolną ilość przykładów – od 10 do 30.

Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. 
Wszystkie wyniki uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj
zadania, które było rozwiązywane, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych 
odpowiedzi i ocena końcowa.

Aplikacja ma prostą obsługę i orientacja w programie jest bezproblemowa dzięki 
graficznemu interfejsowi.

Zastosowanie CD-ROM-u: dla początkujących i dla lekko zaawansowanych
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