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Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna 

Nr 
opisu Rodzaj zamówienia Pracownia Pomoc dydaktyczna Specyfikacja techniczna 

1 Globusy, mapy geografia Globus indukcyjny Średnica min.250mm, wysokość min. 38cm. 

2 Globusy, mapy przyroda Globus indukcyjny 
Optymalne wymiary – wysokość: 35 –38 cm, średnica kuli: 
25 cm, stopka plastikowa. 

3 Globusy, mapy przyroda Globus fizyczny 

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

4 Globusy, mapy przyroda Globus fizyczny duży 

Stopka wykonana z plastiku, cięciwa metalowa, polskie 
nazewnictwo, wysokość: min. 63 cm, średnica kuli: 42–45 
cm. 

5 Globusy, mapy przyroda Globus konturowy 

Średnica: min. 25 cm, zaznaczone kontury lądów, siatka 
kartograficzna oraz granice państw, możliwość pisania po 
powierzchni mazakami suchościeralnymi, w zestawie 
mazaki i gąbka. 
LUB  
Średnica min. 25 cm, zaznaczone kontury lądów, siatka 
kartograficzna oraz granice państw, możliwość pisania po 
powierzchni mazakami suchościeralnymi, w zestawie 
mazaki i gąbka. Po podświetleniu widoczna kolorowa 
mapa polityczna. 

6 Globusy, mapy przyroda 

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. Format: min. 160 cm x 150 cm, skala: 
min. 1:500 000. 

7 Globusy, mapy przyroda 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 min. 200 x 140 cm, skala: min.1:20 mln. 

8 Globusy, mapy przyroda 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. Format min. 100 cm x140cm Skala 
min.: 1:4,5 mln. 

9 Globusy, mapy przyroda 
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. Format min. 160 
cm x 120 cm, skala min.1:24 mln. 

10 Globusy, mapy przyroda 
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; 
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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). 

11 Globusy, mapy przyroda 

Mapa topograficzna 
okolic szkoły 
i regionu + plany 

Mapa turystyczna, druk miękki, skala do 1:30 tys. zawiera 
treść przydatną zarówno dla użytkownika 
zmotoryzowanego jak i korzystającego z komunikacji 
miejskiej, m.in.: kompleksowy spis ulic, przystanki 
komunikacji miejskiej, parkingi, stacje benzynowe, 
szpitale, budynki użyteczności publicznej, centra 
handlowe, zabytki, 

12 Globusy, mapy przyroda 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. 

13 Modele przyroda 

Szkielet człowieka z 
ruchomymi elementami 
(skala 1:1 lub skala 1:2) 

Szkielet człowieka naturalnej wielkości z tworzywa 
sztucznego na stojaku z kółkami. Czaszkę (żuchwa 
ruchoma) i kończyny można odłączać. Zalecana wysokość: 
min. 170 cm. 
LUB 
Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:2) 
Prosty szkielet z mostkiem umieszczony na statywie, 
kończyny dolne i górne zostały zamocowane ruchomo, 
zalecana wysokość min. 85 cm 

14 Modele przyroda 

Modele: szkielet ryby, 
płaza, gada, ptaka, ssaka 
(1=1 model; 5= 5 
modeli) 

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 na 
niesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające 
identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. 

15 Modele przyroda 
Fantom – dziecięcy 
manekin ratowniczy 

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

16 
Odczynniki 
chemiczne przyroda Kwas solny Kwas solny 31–38%, cz. Pojemność 1 l. 

17 
Odczynniki 
chemiczne przyroda Wodorotlenek sodu Wodorotlenek sodu, stały, cz. opakowanie 1 kg. 

18 
Odczynniki 
chemiczne przyroda Tlenek wapnia 

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

19 
Odczynniki 
chemiczne przyroda Spirytus salicylowy Spirytus salicylowy 2% , opakowanie 100 ml. 

20 
Odczynniki 
chemiczne przyroda Jod krystaliczny Jod sublimowany krystaliczny, opakowanie – 100 g. 

21 
Odczynniki 
chemiczne przyroda Siarka Siarka sublimowana, cz. Opakowanie 500 g. 

22 
Odczynniki 
chemiczne przyroda Gliceryna Gliceryna cz. opakowanie 1 l. 

23 
Odczynniki 
chemiczne przyroda 

Kwas benzoesowy lub 
benzoesan sodu 

Kwas benzoesowy lub benzoesan sodu cz. stały, 
opakowanie 250 g. 
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24 
Odczynniki 
chemiczne przyroda Siarczan (VI) miedzi (II) 

Siarczan (VI) miedzi (II), hydrat, cz. stały, opakowanie 250 
g. 

25 
Odczynniki 
chemiczne przyroda Woda utleniona Woda utleniona 3%, opakowanie 100 ml. 

26 
Odczynniki 
chemiczne przyroda Manganian (VII) potasu 

1 opakowanie 500 g cz. stały, potoczna nazwa 
nadmanganian potasu. 

27 
Odczynniki 
chemiczne przyroda Pożywka MS 

Koncentrat 10,0 pożywki MURASHI- GE AND SKOOG, 
pojemność 1 l. Wystarcza na przygotowanie 10 l 100% 
pożywki MS, temperatura przechowywania: 2–6oC. 

28 
Odczynniki 
chemiczne przyroda Metale i stopy (zestaw) 

Zestaw kilkunastu różnych płytek metali i ich stopów. 
Wymiary każdej płytki min. 5 x 2,5 cm. Opakowanie 
zawiera kilkanaście płytek. 

29 Plansze edukacyjne przyroda Plansza roślin trujących 

Plansza przedstawiająca min. 20 gatunków 
niebezpiecznych zwierząt i roślin występujących w Polsce. 
Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz jest 
opatrzony opisem. Wymiar: min. 90 x 120 cm. 

30 Plansze edukacyjne przyroda Plansza grzyby trujące 

Plansza przedstawiająca min. 20 gatunków grzybów 
trujących i niejadalnych spotykanych w Polsce w lasach i 
na łąkach. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji 
oraz jest opatrzony opisem. Wymiar min. 80 x 110 cm. 

31 Plansze edukacyjne przyroda 

Zestaw plansz – warstwy 
lasów w różnych 
strefach klimatycznych 

Zestaw składa się min z 10 plansz: 
1. Pustynia Sahara 
2. Sawanna afrykańska 
3. Dżungla afrykańska 
4. Dżungla amazońska 
5. Ameryka Północna 
6. Arktyka 
7. Azja Południowo-Wschodnia 
8. Azja Środkowa 
9. Australia 
10. Rafa koralowa 
Wymiar plansz: min. 70 x 100cm. 

32 Plansze edukacyjne przyroda 

Plansza wskaźników 
biologicznych 
środowiska, skala 
porostowa z opisem 

Plansza przedstawiająca budowę porostów i skalę 
porostową. Wymiar plansz: min. 70 x 100cm. 

33 Plansze edukacyjne przyroda 
Plansza obrazujące 
zmysły człowieka 

Plansza przedstawiająca budowę i funkcje 5 narządów 
zmysłów czło wieka: oko (wzrok), ucho (słuch), język 
(smak), nos (węch), skóra (dotyk). Wymiar plansz: min. 
100 x 140 cm. 

34 Plansze edukacyjne przyroda 

Plansza budowa kwiatu, 
rodzaje kwiatostanów, 
rodzaje liści 
i korzeni 

Plansza przedstawiająca budowę, zapylenie i zapłodnienie 
kwiatu. 
Plansza przedstawiająca min. 9 rożnych kwiatostanów. 
Plansza przedstawiająca budowę korzenia oraz min. 7 
rodzajów korzeni. Plansza przedstawiająca najczęściej 
występujące w Polsce drzewa liściaste – pokrój, liście i 
owoce 
Wymiar plansz min. 70 x 100 cm. 

35 Plansze edukacyjne przyroda 

Plansza rodzajów 
dziobów, pazurów, i 
klucze tropów. 

Plansza przedstawiająca ptaki żyjące w lesie w skali 1:1. 
Wymiar planszy min. 90 x 60 cm. 
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36 Plansze edukacyjne przyroda 
Plansza profili 
glebowych 

Dwustronna plansza przedstawiająca z jednej strony 
profile najczęściej występujących typów gleb na Ziemi, a z 
drugiej strony schematyczny profil glebowy. Wymiar 
planszy min: 480 x 680 cm. 

37 Plansze edukacyjne przyroda 
Plansze etapów rozwoju 
człowieka 

Dwustronna plansza przedstawiająca z jednej strony 
rozwój zarodkowy i płodowy człowieka, a z drugiej strony 
budowę szkieletu człowieka. Wymiar planszy min. 100 x70 
cm. 

38 Plansze edukacyjne przyroda Plansza rodzajów chmur 

Plansza przedstawiająca min. 10 najczęściej spotykanych 
rodzajów chmur, ich nazwy polskie i łacińskie. Zalecany 
wymiar planszy min. 100 x 70 cm. 

39 Plansze edukacyjne przyroda 
Plansza obiegu wody w 
przyrodzie 

Plansza przedstawiająca obieg wody w przyrodzie. Wymiar 
planszy min: 100 x 70 cm. 

40 
Pomoce dydaktyczne 
matematyka matematyka 

Lekcjotek@ Matematyka 
dla klasy 4-6 

Program wykorzystujący możliwości tablicy interaktywnej 
lub rzutnika multimedialnego w procesie dydaktycznym 
matematyki w klasach 4-6 szkół podstawowych. Aplikacja 
powinna zawierać: 36 zagadnień wraz z dołączonymi 
scenariuszami lekcji w formie drukowanej i elektronicznej 
(pliki PDF); 115 animacji, symulacji i ilustracji; prawie 70 
interaktywnych ćwiczeń, prezentacji, gier i filmów; filmy 
instruktażowe (m.in. obsługa tablicy interaktywnej, praca z 
programem).Dodatkowo scenariusze lekcyjne w formie 
tradycyjnej oraz książeczkę ze zdjęciami i opisami zasobów 
multimedialnych zawartych w programie. Lub 
równoważne oprogramowanie. 

41 
Pomoce dydaktyczne 
matematyka matematyka 

EduSensus Matematyka 
– terapia pedagogiczna 
MatŚwiat 

Program komputerowy wspomagający naukę, diagnozę i 
terapię zaburzeń umiejętności matematycznych. Program 
ułatwia: zrozumienie matematyki w zrozumieniu świata, 
kształtuje i rozwija logiczne myślenie. 
Program zapewni pedagogom oraz nauczycielom 
możliwość diagnozy i terapii zaburzeń umiejętności 
matematycznych, może zostać wykorzystany do pracy 
terapeutycznej. Produkt medyczny, spełniający 
wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów 
Medycznych 93/42/EEC. Lub równoważne 
oprogramowanie.  

42 
Pomoce dydaktyczne 
matematyka matematyka 

EDUROM-PAKIETY 
PRZEDMIOTOWE -
SZKOŁA PODSTAWOWA 
MATEMATYKA DLA 
SZKOLY PODSTAWOWEJ-
ZESTAW DLA KL.IV.V,VI 

Program komputerowy, obejmujący cały materiał 
nauczania matematyki w szkole podstawowej. Program 
zawiera: ponad 900 zagadnień, 100 filmów i animacji,387 
nagrań, około 4300 zdjęć i innych ilustracji, 1600 ćwiczeń, 
18 testów sprawdzających. Lub równoważne 
oprogramowanie.  

43 
Pomoce dydaktyczne 
matematyka matematyka 

Program matematyczny 
- pokonaj dyskalkulię 

Program wykorzystuje multimedialne ćwiczenia w formie 
zabaw i gier o trzech poziomach trudności rozwijający 
umiejętności matematyczne. 
Trening matematyczny służy do profilaktyki i terapii 
problemów z nabywaniem podstawowych umiejętności 
matematycznych (tzw. dyskalkulia) - dla dzieci w wieku 5-9 
lat 
Program jest przeznaczony dla dzieci w okresie nauczania. 
Lub równoważne oprogramowanie.  

44 Pomoce dydaktyczne matematyka Zaawansowany zestaw Zestaw służący do budowania modeli wielościanów, a 
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matematyka do budowy 
brył.Zometool Educator 
CLASSROOM 

także innych konstrukcji płaskichi przestrzennych. Zestaw 
składa się z nim 1900 elementów: kule połączeniowych 
750szt. i łączników o różnych kolorach. Lub równorzędny. 

45 
Pomoce dydaktyczne 
matematyka matematyka 

Komplet 10 dużych brył 
geometrycznych 

Wysokie bryły wykonane z przezroczystego tworzywa 
posiadają kolorowe ruchome podstawy. 

46 
Pomoce dydaktyczne 
matematyka matematyka 

Komplet przyborów 
matematycznych 

Przybory matematyczne tablicowe, w składzie: cyrkiel 
tablicowy, 2 trójkaty(ekierki), kątomierz, liniał tablicowy 

47 
Pomoce dydaktyczne 
matematyka matematyka Geooplan dwustronny Geoplan do nauki figur geometrycznych. 

48 
Pomoce dydaktyczne 
matematyka matematyka 

Ułamkowe listwy 
magnetyczne 

Ułamkowe listwy wykonane z folii magnetycznej w 9 
różnych kolorach. Każda część ułamkowa wyrażona innym 
kolorem i oznaczona nadrukiem ułamka zwykłego: 1, 1/2, 
1/3, 1/4,1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i 1/12. Dla każdego ułamka w 
komplecie tyle części, aby można złożyć z niego całość. 

49 
Pomoce dydaktyczne 
matematyka matematyka 

Plansze dydaktyczne - 
różne Zestaw plansz do matematyki, min. 4 plansze. 

50 
Pomoce dydaktyczne 
matematyka matematyka 

Bryły geometryczne 
składane 

10 brył z przeźroczystego tworzywa o wym. Min. 7,5 cm: 
walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup 
trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan, 
ostrosłup o podstawie kwadratu; 10 siatek z kolorowego 
tworzywa 

51 

Preparaty 
biologiczne do 
obserwacji 
mikroskopowych przyroda 

Zestaw preparatów 
mikroskopowych – 
bezkręgowce 

W zestawie min. 5 preparatów, np.: dżdżownica, wirek, 
mrówka. 

52 

Preparaty 
biologiczne do 
obserwacji 
mikroskopowych przyroda 

Zestaw preparatów 
mikroskopowych – 
skrzydła owadów 

W zestawie min. 5 preparatów, np.: skrzydło pszczoły, 
skrzydło motyla. 

53 

Preparaty 
biologiczne do 
obserwacji 
mikroskopowych przyroda 

Zestaw preparatów 
mikroskopowych - 
rośliny jadalne 
– rośliny jadalne 

W zestawie min. 5 preparatów, np.: korzenie cebuli, 
łodyga kukurydzy. 

54 

Preparaty 
biologiczne do 
obserwacji 
mikroskopowych przyroda 

Zestaw preparatów 
mikroskopowych - tkanki 
ssaków 
– tkanki ssaków 

W zestawie min. 5 preparatów, np.: żołądek człowieka, 
serce człowieka, krew człowieka. 

55 

Preparaty 
biologiczne do 
obserwacji 
mikroskopowych przyroda 

Zestaw preparatów 
mikroskopowych– 
grzyby 

W zestawie min. 5 preparatów np.: rhizopus (pleśń 
chlebowa), penicillium (Pędzlak). 

56 

Preparaty 
biologiczne do 
obserwacji 
mikroskopowych przyroda 

Zestaw preparatów 
mikroskopowych– co 
żyje w kropli wody 

W zestawie min. 10 preparatów np.: okrzemki (różne 
formy), euglena zie- lona, pantofelki (orzęski z hodowli 
sianowej), rozwielitka. 

57 

Preparaty 
biologiczne do 
obserwacji 
mikroskopowych przyroda 

Zestaw preparatów 
mikroskopowych– tkanki 
człowieka 

W zestawie min. 20 preparatów np.: rozmaz krwi ludzkiej, 
komórki na- błonkowe z jamy ustnej człowieka, mięsień 
prążkowany (przekrój podłużny), mózg człowieka (przekrój 
skóra ludzka (przekrój poprzeczny), tkanka wątroby . 

58 
Preparaty 
biologiczne do przyroda 

Zestaw preparatów 
mikroskopowych – 

W zestawie min. 10 preparatów, np.: gruźlica (prosówka) 
wątroby, pylica węglowa płuc, malaria (zaatakowana 
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obserwacji 
mikroskopowych 

tkanki człowieka 
zmienione chorobowo 

krew). 

59 

Preparaty 
biologiczne do 
obserwacji 
mikroskopowych przyroda 

Zestaw preparatów 
mikroskopowych– 
preparaty zoologiczne 

W zestawie min. 30 preparatów, np.: pantofelek, trzy typy 
bakterii, krew żaby (rozmaz), jednokomórkowy organizm 
zwierzęcy, dafnia, wirki, tasiemiec bąblowiec, oko złożone 
owada, glista (przekrój poprzeczny), dżdżownica (przekrój 
poprzeczny), aparaty gębowe kilku owadów. 

60 

Preparaty 
biologiczne do 
obserwacji 
mikroskopowych przyroda 

Zestaw preparatów 
mikroskopowych– 
przyroda 

W zestawie min. 10 preparatów, np.: odnóże muchy, 
skrzydło ptaka, skrzy- dło motyla, rozmaz krwi ludzkiej. 

61 

Preparaty 
biologiczne do 
obserwacji 
mikroskopowych przyroda 

Zestaw preparatów 
biologicznych 

W zestawie min. 50 preparatów, np.: przekroje 
poprzeczne i podłużne korzeni, łodyg, pni roślinnych, igły, 
liście, pączkujące drożdże, czarna pleśń, strzępki grzybów, 
kolonia bak- terii, euglena, pantofelek, rozwielitka, stułbia, 
aparaty gębowe owadów, odnóża owadów, wymaz krwi 
ludz- kiej, mięsień szkieletowy człowieka, nerw człowieka, 
jajo żaby. 
LUB 
W zestawie min. 100 preparatów, np.: bakterie, grzyby, 
glony, porosty, liście, igły, korzenie, łodygi roślin, organy 
kwiatów, euglena, orzęsek, płazińce, glista, dżdżownica, 
skóra węża, wro- tek, aparaty gębowe i odnóża owadów, 
skrzela mięczaka, wymaz krwi ludzkiej, nabłonek płaski, 
nabłonek wielowar- stwowy, mitoza, tkanki ssaków, jądra, 
jajnik kota, DNA i RNA, mitochondria, aparaty Golgiego, 
ludzkie chromoso- my Y, ludzkie chromosomy X. 

62 Przewodniki, atlasy przyroda Przewodnik – Las 

Przewodnik zawiera opisy min. 450 gatunków roślin, 
grzybów, zwierząt oraz ich zdjęcia. Format: min.13 x 19 
cm, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 

63 Przewodniki, atlasy przyroda 
Przewodnik do 
rozpoznawania drzew 

Książka zawiera szczegółowe informacje i zdjęcia min. 300 
gatunków drzew i ponad 50 gatunków krzewów rosnących 
w Polsce i w Europie Środkowej, zarówno rodzimych jak ii 
przywiezionych w nasze strony z obcych kontynentów. 
Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, Format:13,0 x 19,4 
cm. 

64 Przewodniki, atlasy przyroda 
Przewodnik rośliny i 
zwierzęta 

Przewodnik przedstawia opisy i zdjęcia min 1000 
gatunków zwierząt i roślin. Krótkie i zwięzłe opisy oprócz 
podstawowych informacji o wyglądzie zwierzęcia lub 
rośliny zawierają także trochę ciekawostek przyrodni- 
czych. Format: 11 x 18 cm, oprawa kartonowa. 

65 Przewodniki, atlasy przyroda Atlas pogoda i klimat 

Atlas zawiera opisy, wyjaśnienia i fotografie min. 300 
zjawisk związanych z pogodą i klimatem. Format: 13 x 19,3 
cm, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 

66 Przewodniki, atlasy przyroda Atlas ptaków w Polsce 

Ilustrowana encyklopedia zawierająca kolorowe zdjęcia i 
opisy większości gatunków ptaków występujących w 
Polsce, format:21 x 27,5 cm, oprawa twarda, z dołączoną 
płytą CD z głosami ptaków. 

67 Przewodniki, atlasy przyroda Atlas owadów 

Ilustrowany atlas zawierajacy opisy min. 1000 gatunków 
owadów, ponad 1400 kolorowych zdjęć wykonanych w 
naturze, opisy trybu życia, najważniejszych cech i 
zwyczajów owadów. Zalecany format:13,3 x 19 cm, 
oprawa kartonowa z obwolutą PCV. 
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68 Przewodniki, atlasy przyroda Atlas grzybów 

Ilustrowany atlas zawierajacy szczegółowe opisy i 
kolorowe zdjęcia min 250 gatunków grzybów 
występujących w Polsce. Oprawa: kartonowa w obwolucie 
PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm. 

69 Przewodniki, atlasy przyroda 

Atlas minerałów, 
kamieni szlachetnych i 
skał 

Atlas zawierajacy kolorowe fotografie 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, opra- wa: 
kartonowa ze skrzydełkami. 

70 Przewodniki, atlasy przyroda 
Atlas zwierząt 
chronionych w Polsce 

Ilustrowany atlas zwierząt chronionych przedstawiajacy 
szczegółowo opisy min. 400 wybranych gatunków zwierząt 
chronionych, ich cechy charakterystyczne, tryb życia, 
rozród, rozmieszczenie na terenie Polski, zamieszkiwane 
środowiska, zagrożenia. Atlas zawierajacy min. 1000 
ilustracji, rysunków i zdjęć. Zalecany format: 21 x 30 cm, 
oprawa: twarda. 
Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania 
z przewodnika w terenie. 

71 Przewodniki, atlasy przyroda 
Atlas roślin chronionych 
w Polsce 

Ilustrowany atlas przedstawiajacy min. 380 gatunków 
naczyniowych roślin chronionych w Polsce, ich miejsca 
występowania i kategorie zagrożenia. Oprawa kartonowa 
z obwolutą PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm. 

72 Przewodniki, atlasy przyroda Atlas przyrodniczy 

Ilustrowany atlas przyrodniczy dla uczniów klas 4-6 szkoły 
podstawowej, zawierający treści zgodne z obowiazujacą 
podstawą programową z przyrody. Zawierajacy infografiki 
z barwnymi fotografiami, przejrzyste schematy oraz 
czytelne mapy, które obrazują i uzupełniają zagadnienia 
omawiane na lekcjach przyrody. 

73 Przewodniki, atlasy przyroda Mały atlas anatomiczny 

Ilustrowany atlas przedstawiający anatomię człowieka w 
sposób dostosowany do możliwości edukacyjnych uczniów 
szkoły podstawowej klas IV-VI, usystematyzowany, 
zawierajacy barwne tablice, rysunki, zdjęcia wraz z 
tekstami objaśniającymi. 

74 Przewodniki, atlasy przyroda 
Przewodnik do 
rozpoznawania gwiazd 

Przewodnik zawierający opisy (min. 50), rysunki lub zdjęcia 
gwiazdozbiorów, gwiazd, galaktyk, planet układu 
słonecznego i ich księżyców oraz informacje o 
meteorytach i rojach meteorytów. Zalecany format: 13 x 
19 cm, oprawa kartonowa ze skrzydełkami. Dający 
możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. 

75 Przewodniki, atlasy przyroda 
Przewodnik do 
rozpoznawania drzew 

Przewodnik zawierający opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) 
często spotykanych gatunków drzew rosnących w polskich 
lasach, parkach i ogrodach. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, 
oprawa miękka ze skrzydełkami. 
Dający możliwości łatwego korzystania z przewodnika w 
terenie. 

76 Przewodniki, atlasy przyroda 
Przewodnik do 
rozpoznawania ptaków 

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

77 Przewodniki, atlasy przyroda 
Przewodnik do 
rozpoznawania zwierząt 

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

78 Przewodniki, atlasy przyroda 
Przewodnik do 
rozpoznawania motyli 

Przewodnik zawierający opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) 
często spotykanych gatunków motyli w Polsce. W książce 
motyle pogrupowano według barwy wierzchu ich skrzydeł. 
Zalecany format: 13,2 x 19,3 cm, oprawa kartonowa z 
obwolutą PCV. 
Dający możliwości łatwego korzystania z przewodnika w 
terenie. 

79 Przewodniki, atlasy przyroda 
Przewodnik do 
rozpoznawania owadów 

Przewodnik zawierający opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) 
często spotykanych gatunków owadów w Polsce. Zalecany 
format: 13,2 cm x 19,3 cm, liczba stron: 64, oprawa 
kartonowa z obwolutą PCV. 
Dający możliwości łatwego korzystania z przewodnika w 
terenie. 

80 Przewodniki, atlasy przyroda 
Przewodnik do 
rozpoznawania grzybów 

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

81 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń biologia Ciśnieniomierz 

Ciśnieniomierz automatyczny, zasilany bateriami z 
możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz 
cyfrowy pokazujący czytelnie wyniki. Liczba 
zapamiętywanych pomiarów 2 x 60; funkcja czasu i daty; 
pomiar pulsu; automatyczne wyłączanie; rozpoznawanie 
arytmii serca; zakres pomiaru ciśnienia [mmHg] 0-300; 
zakres pomiaru pulsu [uderzeń/min] 30-180; dokładność 
pomiaru pulsu [%] +/-5; dokładność pomiaru ciśnienia 
[mmHg] 3; Oscylometryczny sposób pomiaru 

82 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń fizyka Igła magnetyczna 

Niewielki magnes osadzony na podstawie. Średnica 
podstawy min. 6 cm. 

83 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń geografia Kompas 

Kompas zamykany z igłą zawieszoną w płynie i 
przyrządami celowniczymi. Tarcza wskazań obraca się na 
precyzyjnym łożysku igłowym, a komora busoli jest 
wypełniona olejem mineralny. Rozkładane elementy 
celownicze służą z duzą dokładnością, a soczewka 
umieszczona przy wzierniku i na tarczy busoli ułatwia 
odczytanie skali. Średnica 4,5cm 

84 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Taśma miernicza 

Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa 
sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka 
do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 20 lub 30 
m. 

85 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Stoper 

Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją 
międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia 
przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy. 

86 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Termometr zaokienny 

Cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna za 
pomocą specjalnych końcówek z taśmą klejącą, zakres 
pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja błędu do +/- 1° 
C. 
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87 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Waga elektroniczna do 5 
kg – zasilanie z sieci i/lub 
z baterii 

Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co 
najmniej 600 g, dokładność odczytu min. 0,1 g, 
wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze 
stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz 
sieciowy, wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do 
ważenia służący także do przykrywania wagi, ważenie w 
gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, 
funkcja tarowania, automatyczne zerowanie. 

88 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Waga szalkowa z 
tworzywa + odważniki 

Waga wykonana z plastiku, cztery wymienne 
metalowe/plastikowe szalki: dwie głębokie kalibrowane z 
podziałką od 100 ml do 1000 ml (służące do odważania i 
odmierzania cieczy lub materiałów sypkich) i dwie płaskie 
tradycyjne do odważania po- zostałych artykułów, suwak 
służący do tarowania wagi. 
Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: dwa 
komplety odważników: odważniki metalowe i plastikowe: 
kilkanaście sztuk: 50 g; 20 g, 10 g; 5 g; 2 g; 1 g. 
LUB 
Waga szalkowa metalowa + odważniki 
Waga szalkowa o maksymalnym obciążeniu do 200 g, o 
minimalnych wymiarach szerokość x długość x wysokość: 
ok. 12 cm x 30 cm x 30 cm. Minimalna zawartość 
dodatkowego wyposażenia: zestaw odważników 
(metalowe lub plastikowe) o masie od 10 mg do 100 g. 

89 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Kompas 

Kompas z zamykaną obudową z instrumentami 
celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną 
wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, 
średnica min. 5 cm. 

90 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Deszczomierz 

Deszczomierz z przezroczystego tworzywa sztucznego do 
nakładania na standardowy kij/pręt, wysokość min. 24 cm. 

91 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Barometr 

Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 
960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: 
ok. +/- 5 hPa. 

92 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Wiatromierz 

Wiatromierz elektroniczny, z dużym, przejrzystym 
wyświetlaczem. Pomiar aktualnych, przeciętnych i maksy- 
malnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. 
Zakres pomia- ru: 2,5–150 km/h, rozdzielczość: min. 0,1 
km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h 
(dla prędkości wiatru od 20–150 km/h), dokładność: min. 
+/-4%, zasilanie bateryjne. 

93 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Higrometr 

Higrometr, elektroniczny higrometr z termometrem i 
zewnętrzną sondą umieszczoną na kablu o długości min. 
95 cm. Zakres pomiaru temperatury od min. -50o C do co 
najmniej 70o C , zakres pomiaru wilgotności od min. 10% 
do co najmniej 99%. Rozdzielczość pomiaru temperatury 
min. 0,1o C, rozdzielczość pomiaru wilgotności min. 1%. 
Zasilanie bateryjne. 

94 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania przyroda Zestaw areometrów 

W zestawie min. 5 areometrów w zakresie min. 0,700 –
1,300 g/cm3, długość całkowita min. od 18 cm do 30 cm 
max. 
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doświadczeń 

95 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Zestaw siłomierzy 

W zestawie min. 6 siłomierzy (np. 1 N, 2 N, 5 N, 10 N, 20 
N, 50 N). Siłomierze sprężynowe, obudowa z plastiku, 
skala wyrażona w niutonach, metalowe haczyki do 
zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków. 

96 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Miernik uniwersalny 
wielkości elektrycznych 

Uniwersalny miernik cyfrowy – multimetr (amperomierz, 
woltomierz, omomierz). Zakresy pomiarowe: DCV (prąd 
stały): 200/2000mV/20/200/250 V; ACV (prąd zm.): 
200/250V; DCA: 200/2000 µA/20/200 mA/10 A; oporność: 
200/2000 Ω/20/200/2000 kΩ; zakres pomiaru 
temperatury: od 0–1000oC. Zasilanie bateryjne, w 
zestawie kable pomiarowe i czujnik temperatury na 
przewodzie. 

97 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 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. 
LUB  
Elektroskop w kształcie walca osadzony na dwóch 
nóżkach, obudowa – ścianka boczna metalowa, z przodu 
szklana szybka przeźroczysta, z tyłu szklana szybka 
mleczna z narysowaną podziałką. Wewnątrz obudowy na 
odizolowanym metalowym pręcie zawieszona obrotowa 
wskazówka. Minimalna wysokość: 27 cm. 

98 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Zestaw pałeczek do 
elektryzowania 

Zestaw min. 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z 
elektrostatyki wykonane z różnych materiałów, np.: 
szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa, o długości min. 
30 cm. 

99 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Żarówki miniaturowe 6 
V Gwint typu E10, napięcie pracy: 6 V. 

100 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Żarówki miniaturowe 3,5 
V Gwint typu E10, napięcie pracy: 3,5 V. 

101 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Oprawki do żarówek 

Gwint typu E10 (pasujący do mini żarówek), 
wyprowadzenie do lutowania. 

102 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Diody LED Napięcie pracy: od 3,8–4,5 V (lub zbliżone). 

103 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Zestaw do demonstracji 
linii pola magnetycznego 
przewodników z prądem 

Przewodniki z metali: kawałki metalu. Izolatory z różnych 
tworzyw, drewna, szkła itp. 

104 Przyrządy do przyroda Przewody z Komplet 10 kolorowych przewodów ze złączami 
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pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń 

zakończeniami typu 
„krokodylek” 

krokodylkowymi. 

105 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Silniczek elektryczny 

Silniczek elektryczny lub miniwentylator osiowy, 
nominalne napięcie zasilania ok. 5 V, napięcie pracy od 
min. 
2,5–6 V. 

106 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Baterie płaskie Płaskie, alkaliczne – 4,5 V. 

107 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Baterie AA Płaskie, typ 6F22 – 9 V. 

108 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Magnes sztabkowy - 2 
sztuki 

W zestawie min. 2 magnesy zatopione w plastiku. Bieguny 
oznaczone zostały za pomocą różnych kolorów, np. 
czerwonego i niebieskiego. Długość min. 8 cm. 

109 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Zestaw magnesów 
podkowiastych - 1 
sztuka 

W zestawie min. 3 magnesy podkowiaste o różnej 
wielkości. Długość najmniejszego min. 7,5 cm. 

110 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Pudełko z opiłkami 

Opiłki ferromagnetyczne zamknięte w płaskim, 
przeźroczystym pudełku, grubość min. 6-8 mm. 

111 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Magnes neodymowy 

W kształcie niskiego walca o wymiarach: szerokość min. 20 
mm, wysokość od 2,5 mm do 3,5 mm, powłoka metaliczna 
lub z tworzywa sztucznego, osiowy kierunek 
magnesowania. 

112 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Igła magnetyczna 

Niewielki magnes osadzony na podstawie. Średnica 
podstawy ok. 6,5 cm. 

113 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Zestaw soczewek 

W zestawie min. 7 soczewek o różnych średnicach min. 50 
mm każda i różnych kształtach tj.: płaskowypukłe, 
dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsłowypukłe. 
Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: pryzmat 
szklany z uchwytem, stojak do soczewek. 
LUB 
W zestawie min. 6 soczewek o róż- nych kształtach tj.: 
płaskowypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, 
wklęsłowypukłe. o średnicy min. 50 mm każda. Minimalna 
zawartość dodatkowego wyposażenia: stojak do 
umieszczania soczewek. 

114 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Lusterko płaskie 
podwójne rozkładane 

Kieszonkowe, podwójne lusterko z metalową obudową. 
Wewnątrz dwa lusterka, w tym jedno powiększające, 
minimalne wymiary: długość 6 cm, szerokość 6 cm. 

115 
Przyrządy do 
pomiarów i przyroda 

Lusterko 
wklęsłowypukłe 

Dwa zwierciadła kuliste o średnicy min. 10 cm, jedno 
wklęsłe, drugie wypukłe, umieszczone na wspólnej 
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wykonywania 
doświadczeń 

podstawie o regulowanej wysokości. 

116 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Pryzmat (akrylowy lub 
szklany) 

Pryzmat trójkątny wykonany z akrylu lub szkła. Długość 
boku min. 4 cm, o kątach 60° x 60° x 60°. 
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Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Zestaw optyczny – 
mieszanie barw (krążek 
Newtona) 

Wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy krążek 
Newtona, średnica krążka: min. 18 cm. 
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Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Zestaw cylindrów o 
równych masach i 
różnych objętościach 

Zestaw kilku różnych cylindrów o tej samej masie i o tej 
samej średnicy, o różnej objętości wykonanych z metali i 
ich stopów np.: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, 
cynk. W górnej części cylindrów, otwór przez który można 
przewlec sznurek lub drut do zawieszenia. 
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Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Zestaw kostek o 
równych masach i 
różnych objętościach 

Zestaw kilku sześcianów z zawieszkami o jednakowej 
objętości, różnej masie (bok ok. 20 mm) wykonanych z 
różnych metali i stopów metali np.: miedzi, mosiądzu, 
ołowiu, cynku stali, 
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Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Zestaw klocków 
drewnianych 

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. 
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Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Zestaw klocków 
plastikowych 

Zestaw kolorowych klocków o różnych kształtach, 
wykonanych z plastiku. Zestaw składa się min. ze 130 
elementów. 
Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: 
opakowanie/pudełko z pokrywką. 
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Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Piłeczki różnych 
rozmiarów 
i różnym stopniu 
sprężystości 

Piłeczka tenisowa. Piłeczka piankowa do tenisa. Piłeczki do 
tenisa stołowego. Piłki do golfa podstawowe. 
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Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Zestaw sprężyn 
metalowych 

Zestaw składający się min. z 50 różnych sprężyn 
metalowych. 
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Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Pojemnik próżniowy z 
pompką 

Pojemnik próżniowy o pojemności min. 1,3 l, wykonany z 
przeźroczystego tworzywa sztucznego, z pokrywką 
nieprzeźroczystą, wymiary: wysokość min. 18 cm, 
szerokość min. 10,5 cm, długość min. 10,5 cm, pompka o 
wy- sokości min. 15 cm pasująca do pojemnika 
próżniowego. 
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Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Latarki z żarówką o dużej 
mocy i laserem 
czerwonym 

Metalowa obudowa, min. 8 białych diod LED, 
zintegrowany wskaźnik laserowy o mocy <1 mW (klasa 
bezpieczeństwa II), zasilanie bateryjne. 
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Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Zestaw skały i minerały 

Zestaw różnych skał i minerałów. Zestaw składa się min. z 
50 okazów), wielkość pojedynczego okazu min. 
3–4 cm. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: 
drewniane opakowanie/etui. 



 

13 
 

127 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Stetoskop 

Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej 
konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę 
połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego 
przewodu akustycznego w kształcie Y. 

128 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda Ciśnieniomierz 

Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania 
pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący 
czytelne wyniki. 

129 

Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

EduROM Przyroda 
Szkoła podstawowa 

Program komputerowy, obejmujący cały materiał 
nauczania przyrody w szkole podstawowej. Materiał 
odpowiada co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki. 
Program zawiera:blisko900 zagadnień, prawie 300 filmów i 
animacji, 167 nagrań, około 5000 zdjęć i ilustracji, 943 
ćwiczeń,18 testów sprawdzających. Lub równoważne 
oprogramowanie. 
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Przyrządy do 
pomiarów i 
wykonywania 
doświadczeń przyroda 

Lekcjotek@ Przyroda dla 
klasy 4-6 

Program wykorzystujący możliwości tablicy interaktywnej 
lub rzutnika multimedialnego w procesie dydaktycznym 
przyrody w klasach 4-6 szkół podstawowych. Aplikacja 
powinna zawierać: 36 zagadnień wraz z dołączonymi 
scenariuszami lekcji w formie drukowanej i elektronicznej 
(pliki PDF); 115 animacji, symulacji i ilustracji; prawie 70 
interaktywnych ćwiczeń, prezentacji, gier i filmów; filmy 
instruktażowe (m.in. obsługa tablicy interaktywnej, praca z 
programem).Dodatkowo scenariusze lekcyjne w formie 
tradycyjnej oraz książeczkę ze zdjęciami i opisami zasobów 
multimedialnych zawartych w programie. Lub 
równoważne oprogramowanie. 
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Przyrządy i 
urządzenia do 
obserwacji przyroda Lupa 

Lupa o średnicy min. 55 m 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. 
LUB 
Lupa o średnicy min. 90 mm i powiększeniu min. 2,5x, z 
trzema dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o 
powiększeniu min. 4,5x, 25x oraz 55x. Podświetlenie LED: 
światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne. 
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Przyrządy i 
urządzenia do 
obserwacji przyroda 

Pudełko do obserwacji 
okazów (z 2 lupami) 

Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego w kształcie 
walca, w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są 
2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dające powiększenie 
min. 2x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Na 
dnie pudełka siatka do szacowania i porównywania 
wielkości okazów. Przybliżone wymiary: wysokość od 6,5 
cm do 8 cm, średnica od 6,5 cm do 8 cm. 
Umożliwia bezpieczne i humanitarne obserwacje 
bezkręgowców, a następnie wypuszczanie ich do ich 
naturalnego środowiska życia. 
LUB 
Pudełko do obserwacji okazów (z 3 lupami)- Przezroczysty 
pojemnik z tworzywa sztucznego w kształcie walca, w 
którego pokrywkę (zdejmowaną) wbudowane są 2 lupy 
(jedna uchylna na zawiasie), dające powiększenie min. 2x. 
W pokrywce znajdują się otwory 
wentylacyjne.Dodatkowym elementem jest przestrzeń 
pod pudełkiem głównym z odchylaną lupą boczną oraz 
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umieszczonym ukośnie lustrem 
– umożliwia to oglądanie okazu z boku oraz od dołu. W 
dnie pudełka głównego znajduje się miarka z podziałką w 
cm i mm (zamiast siatki) do określania wielkości okazu. 
Przybliżone wymiary: wysokość od 6,5 cm do 8 cm, 
średnica od 6,5 cm do 8 cm. Umożliwia bezpieczne i 
humanitarne obserwacje bezkręgowców, a następnie 
wypuszczanie ich do ich naturalnego środowiska życia. 
LUB  
Zestaw pudełek do obserwacji okazów. W zestawie min 6 
pudełek. Pudełka z przezroczystego plastiku, w pokrywkę 
każdego wbudowana jest lupa. W dna pudełek wtopione 
są siatki do szacowania wielkości okazów. Minimalna 
zawartość dodatkowego wyposażenia: pojemnik na 
pudełka – minimalne wymiary pojemnika: 17 x 12 cm. 
Umożliwia bezpieczne i humanitarne obserwacje 
bezkręgowców, a następnie wypuszczanie z powrotem do 
ich naturalnego środowiska życia. 

133 

Przyrządy i 
urządzenia do 
obserwacji przyroda Lornetka 

Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki , 
pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica 
obiektywów min. 25 mm, powiększenie min. 10 razy, w 
zestawie pasek do lornetki i pokrowiec. 
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Przyrządy i 
urządzenia do 
obserwacji przyroda 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, mocny 
aluminiowy statyw z półeczką o regulowanej wysokości. 
Maksymalne użyteczne powiększenie: min. 160 x. 
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Przyrządy i 
urządzenia do 
obserwacji przyroda 

Mikroskop – wersja 
zasilana z sieci i/lub z 
baterii 

Mikroskop optyczny o parametrach 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 pre 
paracyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, 
plastikowe pu dełko na preparaty, pęseta, pipeta, 
probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, 
papier do czysz- czenia optyki, przylepne etykiety do 
opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na 
mikroskop, zasilacz sieciowy. 

136 

Przyrządy i 
urządzenia do 
obserwacji przyroda 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 
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tubusu 1,0x–2,0x, oświetlenie LED, kamera VGA (640x480 
pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące, 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), 4,5 V łącznie (co najmniej 
2 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. 

137 Sprzęt laboratoryjny chemia Bagietka 
Bagietki – pręciki szklane o minimalnej długości 20 cm i 
średnicy ok. 5-6 mm, wykonane ze szkła borokrzemowego. 

138 Sprzęt laboratoryjny chemia Kolba okrągłodenna 
Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego, bez szlifu, 
bez nadruku, pojemność od 50 ml. 

139 Sprzęt laboratoryjny chemia Bibuła laboratoryjna 
Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58 x 58 mm, 
opakowanie 100 arkuszy. 

140 Sprzęt laboratoryjny biologia Bagietka 
Bagietki – pręciki szklane o minimalnej długości 20 cm i 
średnicy ok. 5-6 mm, wykonane ze szkła borokrzemowego. 

141 Sprzęt laboratoryjny biologia Igły preparacyjne 
Igła preparacyjna zintegrowana z oprawą w oprawie z stali 
nierdzewnej, dł. min. 13 cm 

142 Sprzęt laboratoryjny przyroda 
Probówka szklana – 18 
cm, śr. 18 mm 

Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem. 
Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Standardowe 
wymiary ok. 18 cm, śr. 18 mm lub 16 mm. 

143 Sprzęt laboratoryjny przyroda Statyw na probówki 

Stojak na min. 6 probówek + min. 6 kołeczków do 
osuszania probówek, wykonany z plastiku, średnica 
otworów: 20 mm. 
LUB 
Statyw z drutu, powlekany, minimum 20-miejscowy, 
średnica 20 mm. 

144 Sprzęt laboratoryjny przyroda Kolba okrągłodenna 
Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego, bez szlifu, 
bez nadruku, pojemność 25 ml lub 50 ml. 

145 Sprzęt laboratoryjny przyroda Kolba stożkowa 
Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 250-300 ml o 
wysokości ok. 15 cm. 

146 Sprzęt laboratoryjny przyroda 
Zlewka niska – 
plastikowa 

Zlewka z polipropylenu (PP) (przezroczysta) lub 
polimetylopentenu (PMP), z nadrukowaną podziałką, 
pojemność 50 ml. 

147 Sprzęt laboratoryjny przyroda Zlewka niska – szklana 
Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła 
borokrzemowego, pojemność 100 ml. 

148 Sprzęt laboratoryjny przyroda Zlewka duża – szklana 
Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła 
borokrzemowego, pojemność 250 ml. 

149 Sprzęt laboratoryjny przyroda Zlewka duża – szklana 
Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła 
borokrzemowego, pojemność 500 ml. 

150 Sprzęt laboratoryjny przyroda 
Cylinder miarowy – 
plastikowy 

Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) 
(przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z 
nadrukowaną skalą i sześciokątną podstawą. Pojemności 
25 ml, 50 ml, 100 ml. 

151 Sprzęt laboratoryjny przyroda Moździerz z tłuczkiem 
Ceramiczny/porcelanowy, szorstki, z wylewem lub bez, 
średnica górna od 96 mm do 110 mm. 
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152 Sprzęt laboratoryjny przyroda 

Mały palnik Bunsena na 
gaz (z wymiennymi 
wkładami) 

Niewielki Palnik Bunsena o temperaturze płomienia ok. 
1100°C. Łatwe zakładanie i wymiana nabojów gazo wych. 
Opcjonalnie można zamówić dodatkową podstawę z 
tworzywa sztucznego i odpowiednie naboje do palnika. 

153 Sprzęt laboratoryjny przyroda Palnik spirytusowy 
Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem 
polipropylenowym, pojemność min. 150 ml. 

154 Sprzęt laboratoryjny przyroda Rurki gumowe 

Wąż gumowy z kauczuku naturalnego, minimalne 
parametry średnica zewnętrzna 10 mm, średnica we- 
wnętrzna 6 mm, ścianka grubości 2 mm. 

155 Sprzęt laboratoryjny przyroda 
Zestaw plastikowych 
pipet Pasteura (500 szt.) 

Zestaw składa się min. z 500 szt. pipety Pasteura z 
polietylenu o całkowitej pojemności ok. 5 ml (podziałka: 
do 1 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml). 

156 Sprzęt laboratoryjny przyroda Butelka z zakraplaczem 

Szklana butelka z przeźroczystego (lub opcjonalnie z 
brązowego) szkła o poj. 30 ml. Zamknięciem jest szklana 
pipeta z gumowym korkiem. 

157 Sprzęt laboratoryjny przyroda Butelki na roztwory 
Butelka z zakrętką z gwintem GL 45, wykonana ze szkła 
sodowo-wapniowego o pojemności 250 ml i 500 ml. 

158 Sprzęt laboratoryjny przyroda Lejki plastikowe 

Lejek z polipropylenu (PP), średnica górna od 50 do 150 
mm, średnica nóżki od 7 do 15 mm, wysokość nóżki od 40 
mm do 55 mm. 

159 Sprzęt laboratoryjny przyroda Zestaw szalek Petriego 

Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, wymiary 90 
x 18 mm lub 100 x 15 mm lub 120 x 20 mm. Zestaw składa 
się min. z 10 szt. 

160 Sprzęt laboratoryjny przyroda Bagietka 
Bagietki – pręciki szklane o minimalnej długości 20 cm i 
średnicy ok. 5-6 mm, wykonane ze szkła borokrzemowego. 

161 Sprzęt laboratoryjny przyroda Statyw 

Statyw z łącznikiem, łapą uniwersalną oraz dwoma 
pierścieniami o różnych średnicach (z łącznikiem). 
Wysokość min. 50 cm. 

162 Sprzęt laboratoryjny przyroda Pęseta plastikowa 

Z tworzywa sztucznego odpornego na większość 
chemikaliów i temperaturę do 130° C, o właściwościach 
niemagnetycznych, końcówki zakrzywione, powierzchnie 
chwytająca gładkie, długość min. 120 mm. 

163 Sprzęt laboratoryjny przyroda Igły preparacyjne 

Igła preparacyjna prosta pojedyncza ze stali nierdzewnej z 
metalowym zintegrowanym uchwytem antypoślizgowym, 
długość całkowita: 13 cm. 

164 Sprzęt laboratoryjny przyroda 
Zestaw szkiełek 
podstawowych 

Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych 
wymiarach: min.76 x 25 x 1 mm, szlifowane. Zestaw składa 
się min. z 50 szt. 

165 Sprzęt laboratoryjny przyroda 
Zestaw szkiełek 
nakrywkowych 

Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych 
wymiarach: min. 22 x 22 mm. Zestaw składa się min. z 100 
szt. 

166 Sprzęt laboratoryjny przyroda Bibuła laboratoryjna 
Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58 x 58 mm, 
opakowanie 100 arkuszy. 

167 Sprzęt laboratoryjny przyroda Wskaźniki pH Pudełko 100 pasków, zakres skali: 1–14. 

168 Sprzęt laboratoryjny przyroda Drut miedziany Drut miedziany miękki, średnica 2 mm, długość ok. 3 mb. 

169 Sprzęt laboratoryjny przyroda 
Przenośny zestaw do 
badania wody 

Zestaw do analizy wody metodą kolorymetryczną (wg skali 
barwnej), w skład zestawu wchodzi walizka z pojemnikami 
i odczynnikami umożliwiającymi określenie poziomu 
azotanów (NO -), azotynów, fosforanów oraz amonu w 
wodzie, a także odczynu pH i twardości wody. 
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LUB  
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. 

170 Sprzęt laboratoryjny przyroda 
Kwasomierz glebowy 
klasyczny 

Typu Helliga, pozwalający na pomiary kwasowości gleby, 
w zestawie płytka ceramiczna do wykonywania pomiarów 
i buteleczka płynu Helliga o pojemności 40 ml, na 
buteleczce i płytce skala barwna z zakresem pH. 

171 
Sprzęt ochronny i 
pomocniczy przyroda Magnesy do tablicy 

Kolorowe magnesy w plastikowej obudowie. Średnica: ok. 
20 mm, opakowanie min. 60 szt. 

172 
Sprzęt ochronny i 
pomocniczy przyroda Balony 50 szt. Balony do dmuchania, róznokolorowe, min. 10 cali 

173 
Sprzęt ochronny i 
pomocniczy przyroda 

Piasek kwarcowy, żwir, 
węgiel aktywowany 

Węgiel aktywowany o granulacji 
0,43–1,7 mm, objętość w opakowaniu min. 1,7 l. 

174 
Sprzęt ochronny i 
pomocniczy chemia Okulary ochronne 

Okulary ochronne z tworzywa, z otworami 
wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru 
głowy. 

175 
Sprzęt ochronny i 
pomocniczy chemia 

Rękawiczki lateksowe 
(100 szt.) 

Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe 
(z kauczuku naturalnego), niejałowe, do jednorazowego 
użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek 
pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana. 

176 
Sprzęt ochronny i 
pomocniczy biologia Okulary ochronne 

Okulary ochronne z tworzywa, z otworami 
wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru 
głowy. 

177 
Sprzęt ochronny i 
pomocniczy przyroda Okulary ochronne 

Okulary ochronne z tworzywa, z otworami 
wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru 
głowy. 

178 
Sprzęt ochronny i 
pomocniczy przyroda 

Rękawiczki lateksowe 
(100 szt.) 

Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe 
(z kauczuku naturalnego), niejałowe, do jednorazowego 
użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek 
pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana. 

179 
Sprzęt ochronny i 
pomocniczy przyroda 

Rękawice do gorących 
przedmiotów 

Rękawice robocze bawełniane frotte, zakończone 
ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy z dłoni, 
do prac gdzie występuje konieczność przytrzymania 
ciepłych przedmiotów. 

180 
Sprzęt ochronny i 
pomocniczy przyroda Fartuch 

Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi 
rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący 
obwód fartuch, rozmiar XS. 

181 
Sprzęt ochronny i 
pomocniczy przyroda 

Suszarka na szkło 
laboratoryjne 

Suszarka laboratoryjna 32 stanowiskowa ze stali pokrytej 
PCV, z ociekaczem (podstawką dolną), ilość bolców 32, 
odstępy między bolcami 30 mm, przybli- żone wymiary: 
długość 350 mm, wysokość 450 mm, szerokość 100 mm. 
LUB 
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Płyta ociekowa do zwieszenia wykonana z polistyrenu (PS) 
ze zbiorniczkiem i kanałem zlewu na odpady, na 
kilkadziesiąt kołków, łatwo zdejmowane do czyszczenia 
lub w celu dostosowania nietypowych kształtów, odporna 
na plamy. Przybliżone wymiary 45 cm x 63 cm, szerokość 
kanału zlewu ok. 11 cm. 

182 
Sprzęt ochronny i 
pomocniczy przyroda Szczotki do mycia szkła 

Szczotka do zlewek, probówek (średnica 20 mm), szczotka 
do lejków, rączka z drutu ze stali nierdzewnej, włosie z 
tworzywa sztucznego, zakończone miotełką. 

183 
Sprzęt ochronny i 
pomocniczy przyroda Wentylator biurkowy 

Bezłopatkowy wentylator USB, brak odsłoniętych łopatek, 
wbudowany wyłącznik nawiewu, minimalne parametry: 
wymiar: 173 mm x 96 mm x 42 mm, waga: ok. 180g, 
zasilanie: USB 5V lub 4 baterie AAA 1,5 V. 

184 
Sprzęt ochronny i 
pomocniczy przyroda Ładowarka do baterii 

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

185 
Sprzęt ochronny i 
pomocniczy przyroda 

Sitka o różnej wielkości 
oczek 

Sita okrągłe o średnicy: ok. 34 cm z metalu powlekanego 
trwałą emalią, posiadające trzy zaczepy umożliwiające 
ustawienie sit na kuwetach lub wiadrach. Wymiary oczek: 
ok. 2, 3, 4, 5 mm. 

186 
Sprzęt ochronny i 
pomocniczy przyroda 

Pojemniki plastikowe z 
przykrywką, z uchwytem 
do przenoszenia sprzętu 
i materiałów 

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

187 
Sprzęt ochronny i 
pomocniczy przyroda 

Listwa zasilająca 
(przedłużacz) 

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

 

 

 

 


