
 
Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II 

 
 

Specyfikacja techniczna 
Zadanie nr 2 – Wyposażenie dla pracowni matematycznej i fizycznej 

 

L.p. Rodzaj Opis i minimalne parametry 
Ilość 
sztuk 

1.  
Zestaw brył geometrycznych 
– wielościany nieregularne 

Przeźroczyste tworzywo sztuczne; 
Wysokość brył 16 – 24 cm; 
W skład zestawu wchodzą: 
graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku,  
graniastosłup pochyły o podstawie kwadratu,  
graniastosłup prosty o podstawie trapezu,  
ostrosłup o podstawie prostokąta,  
ostrosłup o podstawie kwadratu w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy, 
ostrosłup o podstawie trójkąta w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy. 
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2.  
Zestaw brył geometrycznych 
– ostrosłupy i graniastosłupy 

Przeźroczyste tworzywo sztuczne; 
Wysokość brył 16 – 24 cm; 
W skład zestawu wchodzą: 
ostrosłup o podstawie trójkąta, 
ostrosłup o podstawie kwadratu, 
ostrosłup o podstawie sześciokąta, 
graniastosłup o podstawie trójkąta, 
graniastosłup o podstawie kwadratu, 
graniastosłup o podstawie sześciokąta. 
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3.  Zestaw dydaktyczny 

Zestaw dydaktyczny do nauki geometrii, trygonometrii i algebry. 
Do budowania brył prostych oraz konstrukcji przestrzennych; 
W skład zestawu wchodzą: 
Łączniki w trzech kolorach i trzech różnych długościach; 
Kulki połączeniowe; 
Łączna ilość elementów ~500 
Rysunkowe instrukcje w języku polskim; 
Walizka z przegródkami; 
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4.  
Dydaktyczny zestaw 

tablicowy 

Zestaw służy do budowy i prezentowania obwodów elektrycznych; 
Płaska budowa – prezentacja na tablicy szkolnej; 
W skład zestawu wchodzą: 
Segment żarówki, Segment opornika, Segment diody LED, Segment diody prostowniczej, Segment do pomiaru 
prądu, Segment włącznika, Segment łącznika, Kable zasilające, Kable pomiarowe, Moduł zasilania, Chwytak 
magnetyczny, Bezpieczniki zapasowe 
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5.  
Zestaw dydaktyczny do 

doświadczeń 
fotowoltaicznych 

Skład zestawu wchodzą: 
Moduł zasilania, koszyk do 4 baterii AA (bez baterii),  
Moduły z elementem elektronicznym,  
Moduł uniwersalny z zaciskami, 
Łączniki długie, 
Łączniki krótkie, 
Łącznik elastyczny, 
Kulki węzłowe, 
Wybrane elementy elektroniczne, 
Bateria słoneczna moc 2W, 
Magnetyczna sonda pomiarowa, 
Instrukcja. 
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6.  Mieszadło magnetyczne 

Maksymalna objętość mieszania: 250 ml 
Silnik bezszczotkowy; 
Zasilanie: akumulatorki AA – min. czas pracy na jednym ładowaniu 7 godzin; 
zasilacz 

1 

7.  
Zestaw edukacyjny do 
konstruowania układów 

elektronicznych  

Zestaw edukacyjny służący do budowy obwodów elektronicznych za pomocą łączników magnetycznych; 
W skład zestawu wchodzą: 
Moduł zasilania dostosowany do 4 baterii AA,  
Moduły z elementem elektronicznym,  
Moduły uniwersalne z zaciskami,  
Łączniki długie,  
Łączniki krótkie,  
Łącznik elastyczny,  
Kulki węzłowe, 
Wybrane elementy elektroniczne, 
Instrukcja 
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