
Materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla Szkoły im. Św. Stanisława Kostki w 
Rostkowie   

nazwa  opis/parametry techniczne ilość 

Zestaw z  Drukarką 3D  

W skład zestawu powinny wchodzić następujące produkty:  Drukarka 

3D parametry: łączność z WiFi ,pole robocze 20cm x 20cm x 18 cm, 

wbudowany slicer, zabudowane boki, 10x Filamenty PLA, Programy 

do projektowania  co najmniej takie jak Creator i 3D Playground, e-

kursy w tematyce nowoczesnych technologii, nauczania hybrydowego i 

metodologii STEAM ,gotowe scenariusze lekcji na: matematykę, 

fizykę, geografię, biologię, chemię, technikę, informatykę i nauczanie 

wczesnoszkolne - zgodne z podstawą programową, prezentacje 

multimedialne dla uczniów, karty pracy dla uczniów 
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Mikrokontroler z czujnikami i 

akcesoriami - zestaw 

Zestaw musi zawierać moduł - płytkę główną Arduino Uno i 

podstawowe elementy elektroniczne: wyświetlacz LCD ze złączami, 

płytkę stykową, przewody, diody, rezystory i wiele innych.  

Skład zestawu: 

1. Arduino Uno – oryginalny, najnowszy moduł z mikrokontrolerem 

Atmega 328 

2. Płytka stykowa 400 otworów – płytka z osobnymi liniami zasilania 

umożliwiająca tworzenie układów elektronicznych 

3. Przewody połączeniowe męsko-męskie – 20 szt. umożliwiają 

tworzenie połączeń na płytce stykowej oraz pomiędzy płytką i Arduino 

4. Bateria 9V z dedykowanym zatrzaskiem 

5. Rezystory przewlekane 330Ω, 1 kΩ (po 10 szt.). 
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6. Potencjometr montażowy -  podłączony do wyprowadzeń 

analogowych może służyć jako element interfejsu użytkownika - proste 

pokrętło 

7. Diody LED 5 mm -  zielona (5 szt.), czerwona (5 szt.), żółta (5 szt.), 

niebieska (1 szt.). 

8. Dwa fotorezystory - czujniki umożliwiające pomiar natężenia 

padającego światła, pozwoli np. wykryć czy w pomieszczeniu jest 

ciemno czy jasno. 

9. Serwomechanizm modelarski typu micro 

10. Wyświetlacz LCD 16x2 z stykaami 

11. Sterownik silników – L293D - mostek H umożliwiający sterowanie 

kierunkiem oraz prędkością obrotową dwóch silników prądu stałego. 

12. Czujnik odległości - ultradźwiękowy HC-SR04 działający w 

zakresie od 2 cm do 200 cm. 

13. Buzzer z generatorem - asilany napięciem 5 V prosty generator 

sygnałów dźwiękowych 

14. Stabilizator naapięcia – 5V z kondensatorami 

15. Przyciski typu tact-switch 5 szt. 

16. Przewód USB do połąćzenia Arduino z komputerem  

Lutownica / Stacja lutownicza 

z gorącym powietrzem  

Lutownica: moc: 75W, zakres temperatur: 200 - 480°C 

Stacja hot-air: moc: 750W, zakres temperatur: 100 - 480°C 
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Mikroport z akcesoriami 
bezprzewodowy zestaw audio, kablowe podłączenie do kamery, 

aparatu 
1 

Oświetlenie do realizacji 

nagrań 

Na zestaw składa się: 

Lampa soft box z dyfuzorem 

Statyw aluminiowy 

Ramię wysięgnika 

Worek do obciążnika 

Żarówka 85W Światło Ciągłe 
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Gimbal do aparatu i kamery 

Przeznaczenie Aparat, Smartfony, stabilizator elektroniczny Kabel 

USB-C, Pasek, Plastikowy pokrowiec, Śruba mocująca 1/4, Statyw, 

Szybka tablica zwolnienia. 

Obrotowy, stabilizacja obrazu.  
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Aparat z akcesoriami  

Aparat podstawowe dane techniczne:  

Matryca Mpx - 24.1 

Rodzaj ekranu - 3 cale, dotykowy ekran LCD, Ruchomy ekran LCD 

Łączność bezprzewodowa - Bluetooth, Wi-Fi, NFC 

Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów -4K, Full HD (może 

zastąpić kamerę) 

Maksymalna rozdzielczość zdjęć - 5472 x 3648 

Obiektyw - Canon 15-45 mm f/3.5-6.3 Czarny 

Wbudowana lampa błyskowa -  

Stabilizator obrazu: Elektroniczny (cyfrowy) (filmy), Optyczny (w 

obiektywie) 

W zestawie powinien znaleźć się:  

aparat, 

obiektyw, 

mikrofon kierunkowy wideo  

mini statyw  

Statyw podłogowy 
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Klocki konstrukcyjne Skrikit z 

matą 

SkriKit – klocki konstrukcyjne - 10 szt. 

Klocki SkriKit rozwiną nie tylko umiejętności manualne, ale także 

myślenie i wyobraźnię przestrzenną. Możliwość złożenia konstrukcji 

własnoręcznie pozytywnie wpływa na rozwój zdolności koncentracji, 

organizacji miejsca pracy, planowania i wykorzystania różnego rodzaju 

połączeń w praktyce. Doskonałe do pracy w klasach 1-3. W skład 

pracowni wchodzi 10 zestawów SkriKit, które odpowiadają na 

potrzeby jednej klasy  

  

Mata i karty inżynieryjne - 10 szt. 

Mata i karty inżynieryjne zawierają kolorowe grafiki prezentujące 

zestawy elementów SkriBota i SkriKita, podpowiedzi dotyczące 

podłączania elementów elektronicznych, przykładowe konstrukcje z 

wykorzystaniem SkriKita wraz ze wskazówki do ich stworzenia.  
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Karty elektroniczne - 10 szt. 

Każda z kart dedykowana jest innemu elementowi elektronicznemu 

SkriBota. Uczniowie znajdą na nich opisy sposobu działania 

elementów, ich nazwę, wizualizację, a także grafiki bloczków 

dedykowanych obsłudze danego elementu w aplikacji mobilnej 

SkriApp.  

  

 

Mikroskop 

Mikroskop biologiczny klasy edukacyjnej, przeznaczony dla 

początkującego użytkownika. 

Mikroskop wyposażony jest w szklana optykę. Posiada trzy, 

achromatyczne obiektywy, dające powiększenie w zakresie 40-400x, a 

z opcjonalnym okularem P16x można je zwiększyć do 640x. Wystarcza 

to w zupełności do obserwacji większość interesujących obiektów - np. 

komórek i tkanek roślin oraz zwierząt, pierwotniaków i 

planktonicznych skorupiaków w kropli wody. 
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Preparaty biologiczne 10 szt. - 

tkanki człowieka zmienione 

chorobowo 

 

Zestaw dziesięciu preparatów tematycznych, trwałych, barwionych, 

przeznaczonych  do obserwacji pod mikroskopami biologicznymi w 

świetle przechodzącym. 

  

W skład zestawu wchodzą powinny wchodzić następujące preparaty: 

  

Zapalenie migdałków podniebiennych 

Marskość wątroby 

Stłuszczenie serca 

Gruźlica prosówkowa płuc 

Przewlekła białaczka szpikowa śledziony 

Przewlekłe zapalenie płuc 

Żółtaczka 
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Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek 

Czerniak skóry 

Przerzutowy rak wątroby 

 

Preparaty biologiczne 15 szt. - 

ZOOLOGIA 

 

Zestaw piętnastu preparatów tematycznych, trwałych, barwionych, 

przeznaczonych  do obserwacji pod mikroskopami biologicznymi w 

świetle przechodzącym. 

 

W skład zestawu powinny wejść preparaty: 

  

Komórki nabłonka, wymaz z ust. 

Mięsień poprzecznie prążkowany 

Tkanka kostna i chrzęstna szklista 

Włókna nerwowe 

Wątroba salamandry 

Nerka myszy 

Jajnik kota 

Jądro psa 

Macica glisty Ascaris megalocephala 

Tchawki szarańczaka 

Krew ryby, rozmaz 

Jelito cienkie - przekrój poprzeczny 

Płuco szczura z naczyniami krwionośnymi 

Aparat gębowy samicy komara 

Żołądek - przekrój 
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Preparaty biologiczne 15 szt. - 

BOTANIKA 

 

Zestaw piętnastu preparatów tematycznych, trwałych, barwionych, 

przeznaczonych do obserwacji pod mikroskopami biologicznymi w 

świetle przechodzącym. 

  

W skład zestawu powinny wejść preparaty: 

  

Skórka cebuli 

Wierzchołek korzenia cebuli 

Komórki rozwijającego się pyłku (w fazie profazy) 

Komórki rozwijającego się pyłku (w fazie metafazy) 

Drewno lipy 

Owoc gruszy - komórki kamienne 

Bulwa ziemniaka - ziarna skrobii 

Pęd dyni - przekrój podłużny 

Rącznik (Ricinus) - ziarno aleuronowe 

Pręciki lilii - z woreczkami pyłkowymi i ziarnami pyłku 

Zalążnia lilii - z widocznymi zalążkami i zarodkami 

Skrętnica - koniugacja 

Igła sosny - przekrój poprzeczny 

Liść paproci - przekrój 

Rodnia mchu - przekrój podłużny 
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Zestaw z  Drukarką 3D  

W skład zestawu powinny wchodzić następujące produkty:  Drukarka 

3D parametry: łączność z WiFi ,pole robocze 20cm x 20cm x 18 cm, 

wbudowany slicer, zabudowane boki, 10x Filamenty PLA, Programy 

do projektowania  co najmniej takie jak Creator i 3D Playground, e-

kursy w tematyce nowoczesnych technologii, nauczania hybrydowego i 

metodologii STEAM ,gotowe scenariusze lekcji na: matematykę, 

fizykę, geografię, biologię, chemię, technikę, informatykę i nauczanie 

wczesnoszkolne - zgodne z podstawą programową, prezentacje 

multimedialne dla uczniów, karty pracy dla uczniów 
 

1 

Mikrokontroler z czujnikami i 

akcesoriami - zestaw 

Zestaw musi zawierać moduł - płytkę główną Arduino Uno i 

podstawowe elementy elektroniczne: wyświetlacz LCD ze złączami, 

płytkę stykową, przewody, diody, rezystory i wiele innych.  

Skład zestawu: 

1. Arduino Uno – oryginalny, najnowszy moduł z mikrokontrolerem 

Atmega 328 

2. Płytka stykowa 400 otworów – płytka z osobnymi liniami zasilania 

umożliwiająca tworzenie układów elektronicznych 

3. Przewody połączeniowe męsko-męskie – 20 szt. umożliwiają 

tworzenie połączeń na płytce stykowej oraz pomiędzy płytką i Arduino 

4. Bateria 9V z dedykowanym zatrzaskiem 

5. Rezystory przewlekane 330Ω, 1 kΩ (po 10 szt.). 

6. Potencjometr montażowy -  podłączony do wyprowadzeń 

analogowych może służyć jako element interfejsu użytkownika - proste 

pokrętło 

7. Diody LED 5 mm -  zielona (5 szt.), czerwona (5 szt.), żółta (5 szt.), 

niebieska (1 szt.). 
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8. Dwa fotorezystory - czujniki umożliwiające pomiar natężenia 

padającego światła, pozwoli np. wykryć czy w pomieszczeniu jest 

ciemno czy jasno. 

9. Serwomechanizm modelarski typu micro 

10. Wyświetlacz LCD 16x2 z stykaami 

11. Sterownik silników – L293D - mostek H umożliwiający sterowanie 

kierunkiem oraz prędkością obrotową dwóch silników prądu stałego. 

12. Czujnik odległości - ultradźwiękowy HC-SR04 działający w 

zakresie od 2 cm do 200 cm. 

13. Buzzer z generatorem - asilany napięciem 5 V prosty generator 

sygnałów dźwiękowych 

14. Stabilizator naapięcia – 5V z kondensatorami 

15. Przyciski typu tact-switch 5 szt. 

16. Przewód USB do połąćzenia Arduino z komputerem  

Lutownica / Stacja lutownicza 

z gorącym powietrzem  

Lutownica: moc: 75W, zakres temperatur: 200 - 480°C 

Stacja hot-air: moc: 750W, zakres temperatur: 100 - 480°C 
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Mikroport z akcesoriami 
bezprzewodowy zestaw audio, kablowe podłączenie do kamery, 

aparatu 
1 



Oświetlenie do realizacji 

nagrań 

Na zestaw składa się: 

Lampa soft box z dyfuzorem 

Statyw aluminiowy 

Ramię wysięgnika 

Worek do obciążnika 

Żarówka 85W Światło Ciągłe 
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Gimbal do aparatu i kamery 

Przeznaczenie Aparat, Smartfony, stabilizator elektroniczny Kabel 

USB-C, Pasek, Plastikowy pokrowiec, Śruba mocująca 1/4, Statyw, 

Szybka tablica zwolnienia. 

Obrotowy, stabilizacja obrazu.  
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Aparat z akcesoriami  

Aparat podstawowe dane techniczne:  

Matryca Mpx - 24.1 

Rodzaj ekranu - 3 cale, dotykowy ekran LCD, Ruchomy ekran LCD 

Łączność bezprzewodowa - Bluetooth, Wi-Fi, NFC 

Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów -4K, Full HD (może 

zastąpić kamerę) 

Maksymalna rozdzielczość zdjęć - 5472 x 3648 

Obiektyw - Canon 15-45 mm f/3.5-6.3 Czarny 

Wbudowana lampa błyskowa -  

Stabilizator obrazu: Elektroniczny (cyfrowy) (filmy), Optyczny (w 

obiektywie) 
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W zestawie powinien znaleźć się:  

aparat, 

obiektyw, 

mikrofon kierunkowy wideo  

mini statyw  

Statyw podłogowy 

Krzesło obrotowe 

Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie. 

Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji za 

pomocą śruby. Regulowana głębokość siedziska za pomocą śruby. 

Regulowana wysokość krzesła. Regulowana wysokość oparcia za 

pomocą śruby. 

Stałe podłokietniki. Podstawa: stalowa z nakładkami z tworzywa 

sztucznego. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do 

powierzchni twardych. Kolor – ciemny popiel 

20 

Stół warsztatowy szkolny z 

oświetleniem i regulacją 

Stół o wymiarach: 1300 x 600 x regulacja 710-850h. 

Stelaż stołu wykonany z rur i profili stalowych. 

Noga Ø 50 x 1,5 mm, Ø 45 x 2,0 mm łączone w miejscu regulacji za 

pomocą trzpienia. Wieniec pod blatem z profilu 60 x 15 x 1,5 mm. 

Stężenia nóg z profilu 30 x 15 x 1,5 mm. Całość malowana 

farbą proszkową. Nogi zakończone stopkami do 

regulacji poziomu. Nośność stołu minimum 300kg.Blat o grubości 38 

mm - drewno lite bukowe klejone. 

Nadbudowa wykonana z profili stalowych 25 x 25 x 1,5 mm z 

wypełnieniem z blachy stalowej perforowanej o gr. 1,5 mm. 

Perforacja umożliwiająca zaczepianie dodatkowych akcesoriów i 
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aranżacji powierzchni - dostarczany bez dodatkowych akcesoriów, 

pojemnika, haczyków (do kupienia oddzielnie). Całość malowana farbą 

proszkową. Nośność stołu minimum 300kg. Stelaż pod oświatlenie 

wykonany z profili 25 x 25 x 1,5 mm wzmocniony wspornikami. 

Malowany farbą proszkową. Oprawa pod świetlówki led o dł.1200 

mm. 

 

Szafa z półkami 

Szafa szkolna klasowa wykonana z płyty meblowej laminowanej 18mm 

w kolorze buk. 

Wymiary: wys.1850mm, szer.900mm, gł.400mm  

Szafa posiadająca certyfikat dopuszczający do użytkowania w 

jednostkach oświatowych 
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Szafa z szufladami 

Szafa szkolna klasowa jest wykonana z płyty meblowej laminowanej 

18mm w kolorze buk. W dolnej części 3 wysuwane szuflady a górna 

część to dwudrzwiowa szafa.   

Wymiary: wys.1850mm, szer.900mm, gł.400mm 

Szafa posiada certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach 

oświatowych. 
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laminarka 

Maksymalna szerokość laminowania: 220 mm 

Maksymalna grubość folii : 125 mikronó 

Technologia laminowania: na gorąco i na zimno 

Prędkość: 30 cm/min 

Maksymalny format: A4 

Wymiary: 345 x 140 x 65 mm 

Waga: 1150 g 

 

                               2 

Klocki konstrukcyjne Skrikit z 

matą 

SkriKit – klocki konstrukcyjne - 10 szt. 

Klocki SkriKit rozwiną nie tylko umiejętności manualne, ale także 

myślenie i wyobraźnię przestrzenną. Możliwość złożenia konstrukcji 

własnoręcznie pozytywnie wpływa na rozwój zdolności koncentracji, 

organizacji miejsca pracy, planowania i wykorzystania różnego rodzaju 

połączeń w praktyce. Doskonałe do pracy w klasach 1-3. W skład 

pracowni wchodzi 10 zestawów SkriKit, które odpowiadają na 

potrzeby jednej klasy  

  

Mata i karty inżynieryjne - 10 szt. 

Mata i karty inżynieryjne zawierają kolorowe grafiki prezentujące 

zestawy elementów SkriBota i SkriKita, podpowiedzi dotyczące 

podłączania elementów elektronicznych, przykładowe konstrukcje z 

wykorzystaniem SkriKita wraz ze wskazówki do ich stworzenia.  

  

Karty elektroniczne - 10 szt. 

Każda z kart dedykowana jest innemu elementowi elektronicznemu 

SkriBota. Uczniowie znajdą na nich opisy sposobu działania 

elementów, ich nazwę, wizualizację, a także grafiki bloczków 

dedykowanych obsłudze danego elementu w aplikacji mobilnej 

SkriApp.  
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Mikroport, mikrofon nagłowny 

bezprzewodowy 

zasięg 50 metrów do prezentacji, nagrań, vloga, wykładów. DŁUGI 

CZAS PRACY – na jednym ładowaniu może działać aż do 6 godzin 

czas ładowania to tylko 2 godziny 

Dodatkowe akcesoria 

Do zestawu dołączony jest mikrofon krawatowy przypinany w klapę 

oraz zestaw do zamocowania na głowie. Idealnie sprawdzi się podczas 

nagrań vlogów, relacji na żywo czy do wideokonferencji. 

W pudełku znajdziesz też potrzebne przewody, kabel ładowania czy 

elementy do zamocowania nadajnika i odbiornika.  
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Mikser 8-kanałowy 

8-kanałowy ampli-mikser o mocy 2x200W/8Ohm z procesorem 

efektów, odtwarzaczem USB oraz modułem Bluetooth. Wyposażony 

jest w symetryczne gniazda XLR na każdym kanale typu combo, 

wyjścia symetryczne XLR, 7-pasmowy korektor na sumie, 16 

presetowy procesor DSP. 

  

Dane techniczne: 

Moc RMS: 2x200W / 8Ohm 

Pasmo przenoszenia: 10 - 45.000 Hz 

Korekcja: 3 pasmowa na każdym kanale, 7 pasmowa na sumie 

Wejścia: 8x 6.3 mm jack, XLR (3-pin), 2x RCA, USB, BT 

Wyjścia: 6.3 mm jack, NL-4 , XLR (3-pin) 
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Procesor: DSP 24-bit, 16-preset 

Efekty: Delay, Echo, Hall, Ping pong delay, Reverb delay, Room 

Odtwarzacz: USB Mp3, Bluetooth 

Zasilanie: 220-240VAC 50Hz 

Wymiary: 350 x 420 x 125mm 

Waga: 7,8kg 

 

Zestaw mikrofonów 

dynamiczny, bezprzewodowy 

Zestaw mikrofonów doręcznych wraz z 2x 16 kanałowym 

odbiornikiem. Odbiornik wspomagany przez system true diversity 

gwarantuje blokadę szumów, syntezator PLL oraz wolną od zakłóceń 

transmisję. System pracuje na częstotliwości 863.000 - 864.875 MHz. 

Sprzęt idealny na wystąpienia, prezentacje i konferencje. 

  

W zestawie: 

Mikrofon bezprzewodowy doręczny 2x 

Antena 2x 

Przewód Jack 6,3-Jack 6,3 

Odbiornik 

Walizka 

Dane techniczne: 

Częstotliwość pracy mikrofonów: 863.000-864.875 MHz 

Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 15 kHz 

Uchwyty montażowe rack 19" 

Aluminiowa walizka 

Wyświetlacz LCD 

Zbalansowane wyjście XLR oraz niezbalansowane wyjśćie Jack 6,35 

mm 

Odbiornik True Diversity 

1x 16 kanałów UHF 
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Skuteczność dynamiki: >80 dB 

THD: 80 db 

Wyjście audio: +/- 400 mV 

Zasilanie: 220-240 Vac, 50 Hz 

Wymiary odbiornika: 190 x 482 x 44 mm 

Waga odbiornika: 2,2 kg 

Wymiary mikrofonu: 52 x 245 mm 

Waga mikrofonu: 0,3 kg 

 

Zestaw nagłośnieniowy 

Zestaw nagłośnieniowy zawiera: 

• 2 szt głośniki Subwoofer: 10" (aktywny i pasywny) 

• 2 szt głośniki: 2.5" średniotonowe + 2.5" wysokotonowe 

• W zestawie kabel głośnikowy NL2 

• 2szt statyw łączący urządzenia 

• 1 szt mikrofon przewodowy 

Dane techniczne 

• Moc muzyczna: 1000W (2x 400W + 2x 100W) 

• Głośnik: 2x 2.5" średniotonowe 

• Głośnik: 2.5" wysokotonowe 

• Głośnik : Subwoofer: 10" 

• Odbiornik Bluetooth 

• Port USB/SD do odtwarzania MP3 

• Wejście mikrofonowe 6.3mm Jack 

• Wejście: Stereo RCA 

• Wejscie: liniowe 6.3mm Jack 

• Pasmo przenoszenia: 40Hz - 20kHz 

• SPL max.: 128dB 
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• Zasilanie: 230VAC / 50Hz 

Wymiary: 

• Subwoofer: 390 x 370 x 405mm 

• Głośnik/satelita: 125 x 140 x 390mm 

• Waga zestawu: 36 kg 

 

Słuchawki  

Dane techniczne Słuchawki z mikrofonem: 

  

Rodzaj słuchawek - Na głowę 

Typ słuchawek - Przewodowe 

Regulacja głośności - brak 

Komunikacja z komputerem - 2 x Wtyk 3.5 mm (Jack) 

Mikrofon - Tak  

Czułość słuchawek [dB/mW] 95 

Minimalne pasmo przenoszenia [Hz] 42 

Maksymalne pasmo przenoszenia [Hz] 17000 

Konstrukcja - Miękko wyłożone nauszniki,  

Elastyczny pałąk regulowany w pionie 

Długość przewodu / Zasięg [m] 2 

Kolor Czarny 

Waga [kg] 0.055 

Sposób mocowania mikrofonu - Na pałąku 

Typ mikrofonu - Kierunkowy 

Mikrofon stereofoniczny - Nie 

Funkcja redukcji szumów - Tak 

Mikrofon wyczepiany - Nie 

Regulacja położenia mikrofonu - Tak 
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Chemia – zestaw 16 plansz z 

drewnianymi półwałkami 

Chemia - 16 sztuk, zestaw plansz 

1. Układ okresowy pierwiastków 

2. Skala elektroujemności według Paulinga 

3. Tabela rozpuszczalności 

4. Rozpuszczalność substancji w wodzie 

5. Wiązania chemiczne 

6. Związki nieorganiczne 

7. Tlenki 

8. Kwasy nieorganiczne beztlenowe 

9. Tlenowe Kwasy nieorganiczne 

10. Węglowodory 

11. Pochodne węglowodorów 

12. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym 

13. Budowa materii 

14. Stany skupienia 

15. Promieniotwórczość 

16. Szkło laboratoryjne 

 

 

• plansza dydaktyczna 

• druk na papierze kredowym 250 g 

• foliowana jednostronnie 

• format: 70 x 100cm, Drewniane półwałki 
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Fizyka – zestaw 9 plansz z 

drewnianymi półwałkami 

Fizyka - 9 sztuk, zestaw plansz 

1. Jednostki układu SI 

2. Jednostki miar 

3. Podstawowe wzory fizyczne 

4. Tabela gęstości substancji 

5. Zasady dynamiki 

6. Ruch prostoliniowy 

7. Maszyny proste 

8. Hydrostatyka 

9. Optyka geometryczna 

• plansza dydaktyczna 

• druk na papierze kredowym 250 g 

• foliowana jednostronnie 

• format: 70 x 100cm 

• drewniane półwałki z linką 
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Informatyka – zestaw 31 

plansz  

Informatyka - 31 sztuk, zestaw plansz 

1. 276 Budowa komputera przenośnego 

2. 277 Dekalog użytkownika 

3. 278 Komputer i dźwięk 

4. 279 Arkusz kalkulacyjny- Excel 

5. 280 Budowa komputera klasy PC (bok) 

6. 281 Budowa komputera klasy PC (tył) 

7. 282 Pamięć komputera 

8. 283 Budowa płyty głównej 

9. 284 System operacyjny 

10. 285 Technologie ekranów 

11. 286 Wyszukiwanie informacji 
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12. 287 Znaki algorytmiczne do budowy schematów blokowych 

13. 288 Klawiatura 

14. 289 Edytor tekstu- Word 

15. 290 Edytor tekstu- Writer 

16. 291 Arkusz kalkulacyjny- Calc 

17. 292 Komputer i obraz 

18. 1537 Mysz komputerowa 

19. 1538 Napęd optyczny 

20. 1539 Płyta CD/DVD 

21. 1540 Dyskietka 3 1/2" 

22. 1541 Dysk twardy 

23. 1542 Rodzaje okablowania komputera 

24. 1543 Urządzenia drukujące 

25. 1544 Stacja dyskietek 3 1/2" 

26. 1545 Ergonomia pracy przy komputerze 

27. 1546 Urządzenia jednostki systemowej 

28. 1547 Edytor slajdów - PowerPoint 

29. 1548 Menedżer informacji osobistych - Outlook 

30. 2909 Edytor grafiki MS Paint 

31. 3209 Regulamin pracowni komputerowej 

- Plansza naścienna 

- Rozmiar planszy: 100 x70 cm 

- Krawędź górna i dolna wykończone są stalowymi wzmocnieniami 

- Plansze są obustronnie foliowane (zapewnia to wieloletnią trwałość i 

łatwość czyszczenia) 



Mikroskop cyfrowy z 

wyświetlaczem LCD II  

 

Podstawowe cechy: 

– przechwytywanie obrazów i wideo HD bez komputera 

– matryca 5MP Aptina CMOS, wysokiej jakości obrazy 

– ekran LCD z funkcją dotyku i zoomu 

– stolik krzyżowy, precyzyjne i łatwe ustawienie preparatu 

– pokrętło mikro i makrometryczne, precyzja ustawiania ostrości 

– gniazdo na kartę SD (do 32 GB, brak w zestawie), zapis obrazów 

filmów bezk koniczności podłączania do komputera 

– gniazdo Micro HDMI do cyfrowego przesyłania 

nieskompresowanych obrazów i filmów 

– możliwość przesyłania obrazu bez podłączenia do komputera 

– gniazdo USB do podłączenia mikroskopu do komputera 

– 3 obiektywy 4x / 10x / 40x| 

– oświetlenie LED przechodzące i odbite z regulacją intensywności 

oświetlenia 

– szereg przydatnych  w użytkowaniu akcesoriów 
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Wyposażenie: 

Wyświetlacz dotykowy LCD 4,35” (11 cm) 

Wejście na kartę typu SD (bez karty) 

Gniazdo miniHDMI 

Gniazdo miniUSB do podłączenia do komputera 

Oświetlenie górne i dolne 

Regulacja natężenia oświetlenia 

Zestaw preparatów 

Zestaw kolorowych filtrów podstolikowych 

Zestaw szkiełek do przygotowywania preparatów 

Narzędzia preparacyjne (gilotynka, zakraplacz, pęseta, igły 

preparacyjne) 

Zestaw eksperymentalny do hodowli krewetek 

Zasilacz sieciowy 

Pokrowiec przeciwkurrzowy 

  



Lista preparatów: 

1. Epidermis onion – skórka cebuli 

2. Pine mature wood – kora dojrzałej sosny 

3. Cotton stem – Bawełna, łodyga, przekrój poprzeczny 

4. Housefly leg – Noga muchy 

5. Stem of Wood Dicotyledon – Łodyga rośliny dwuliściennej 

 

Preparaty biologiczne 10 szt. - 

tkanki człowieka zmienione 

chorobowo 

 

Zestaw dziesięciu preparatów tematycznych, trwałych, barwionych, 

przeznaczonych  do obserwacji pod mikroskopami biologicznymi w 

świetle przechodzącym. 

  

W skład zestawu wchodzą powinny wchodzić następujące preparaty: 

  

Zapalenie migdałków podniebiennych 

Marskość wątroby 

Stłuszczenie serca 

Gruźlica prosówkowa płuc 

Przewlekła białaczka szpikowa śledziony 

Przewlekłe zapalenie płuc 

Żółtaczka 

Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek 

Czerniak skóry 

Przerzutowy rak wątroby 
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Preparaty biologiczne 15 szt. - 

ZOOLOGIA 

 

Zestaw piętnastu preparatów tematycznych, trwałych, barwionych, 

przeznaczonych  do obserwacji pod mikroskopami biologicznymi w 

świetle przechodzącym. 

 

W skład zestawu powinny wejść preparaty: 

  

Komórki nabłonka, wymaz z ust. 

Mięsień poprzecznie prążkowany 

Tkanka kostna i chrzęstna szklista 

Włókna nerwowe 

Wątroba salamandry 

Nerka myszy 

Jajnik kota 

Jądro psa 

Macica glisty Ascaris megalocephala 

Tchawki szarańczaka 

Krew ryby, rozmaz 

Jelito cienkie - przekrój poprzeczny 

Płuco szczura z naczyniami krwionośnymi 

Aparat gębowy samicy komara 

Żołądek - przekrój 
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Preparaty biologiczne 15 szt. - 

BOTANIKA 

 

Zestaw piętnastu preparatów tematycznych, trwałych, barwionych, 

przeznaczonych do obserwacji pod mikroskopami biologicznymi w 

świetle przechodzącym. 

  

W skład zestawu powinny wejść preparaty: 

  

Skórka cebuli 

Wierzchołek korzenia cebuli 

Komórki rozwijającego się pyłku (w fazie profazy) 

Komórki rozwijającego się pyłku (w fazie metafazy) 

4 



Drewno lipy 

Owoc gruszy - komórki kamienne 

Bulwa ziemniaka - ziarna skrobii 

Pęd dyni - przekrój podłużny 

Rącznik (Ricinus) - ziarno aleuronowe 

Pręciki lilii - z woreczkami pyłkowymi i ziarnami pyłku 

Zalążnia lilii - z widocznymi zalążkami i zarodkami 

Skrętnica - koniugacja 

Igła sosny - przekrój poprzeczny 

Liść paproci - przekrój 

Rodnia mchu - przekrój podłużny 

 

Aparat -kamera 4K 

.Aparat umożliwia nagrywanie filmów w jakości 4K 30 fps lub Full HD 

60 fps, które zachwycą użytkowników tego niezwykłego aparatu. 

Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby nagrywać wspaniałe filmy, 

 

Podstawowe parametry techniczne: 

Wbudowana lampa - Tak 

Matryca Mpx - 20.68 

Rodzaj ekranu - ekran LCD, 3 cale, Ruchomy ekran LCD 

Łączność bezprzewodowa - Wi-Fi 

Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów - 4K, Full HD (może 

zastąpić kamerę) 

Maksymalna rozdzielczość zdjęć - 5472 x 3648 

Zoom cyfrowy - x4 

Zoom optyczny - x102 

Stabilizator obrazu - Tak, optyczny 

 

Karta pamięci 64 GB - GRATIS 
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