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Specyfikacja techniczna 

Pomoce dydaktyczne 

 

L.p. Rodzaj Opis i minimalne parametry  Ilość sztuk 

1.  Model Tellurium 

Model przedstawiający Słońce, Ziemię i Księżyc w ruchu; 
Umożliwia prezentowanie zjawisk: dzień i noc, pory roku, fazy Księżyca, zaćmienia, zmiany dzienne oświetlenia, zegar 
słoneczny, długość cienia; 
Źródło światła umieszczone w słońcu; 
Napęd ręczny; 
Akcesoria: dodatkowy model Księżyca i Słońca, zegar słoneczny, postać człowieka. 
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2.  Klinometr 

Kąty podawane w stopniach z dodatkową informacja o pochyłości; 
Okienko umożliwiające odczyt przez drugą osobę; 
Zintegrowany uchwyt 
Średnica przyrządu ~15 cm 
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3.  Teodolit dydaktyczny 

Materiał: tworzywo sztuczne; 
Wysokość: do 150 cm (regulowana) 
Średnica podstawy ~30 cm 
Waga: do 2,5 kg 

Dokładność pomiaru: do 0,5  
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4.  Zestaw do pomiaru gleb 

Zestaw doświadczeń opisujących cechy i role gleby: skład mineralny gleb, podstawowe frakcje glebowe, trwałość struktury 
gruzełkowatej gleby,  wilgotność gleby, zdolność filtracyjna gleb, pojemność wodna gleb, odczyn gleby, sorpcja fizyczna gleby, 
wpływ nawozów zawierających wapń i sód na strukturę gruzełkowatą gleby, wpływ wapnowania gleby na jej odczyn, budowa 
dżdżownic i ich wpływ na użyźnianie gleb, organizmy glebowe i ich działalność w glebie, zróżnicowanie fauny glebowej w 
zależności od rodzaju gleby, zasolenie gleb a rozwój roślin, zasolenie gleby a zużycie wody przez rośliny, wpływ skażenia 
gleby na kiełkowanie i wzrost roślin, oddziaływanie chlorku sodu na strukturę gleby, wpływ zakwaszenia gleb na stan drzew, 
udział roślin w procesach glebotwórczych. 
Niezbędne wyposażenie laboratoryjne: cylindry, szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, 
sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby; 
Niezbędne substancje, w tym reagent ze skalą kolorymetryczną; 
Karty informacyjno-dydaktyczne; 
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5.  Zestaw skał i minerałów 

Zestaw zawiera około 50 różnych minerałów. wielkości ok. 3-4 cm każdy W jego skład wchodzą m.in.: Grafit, Ruda Ołowiu, 
Sfaleryt, Cynober, Antymonit, Molibdenit (blyszczek molibdenu), Piryt, Chalkopiryt, Fluoryt, Hematyt, Limonit, Ruda Cyny, 
Kwarc, Wolframit, Magnetyt, Boksyt, Steatyt, Azbest, Glinka, Mika porcelanowa/ krzemian glinu, Adular, Plagioklaz, Kalcyt, 
Aluryt, Baryt, Gips, Fosforyt, Chromit, Weglan, Ilmenit, Malachit, Aurypigment, Realgar, Mangan, Perlit, Gabro, Bazalt, Dioryt, 
Andezyt, Granit, Ryolit, Konglomerat, Piaskowiec, Łupek, Kamień, Marmur, Kwarcyt, Lupek ilasty, Łupek, Gneis. 
Zestaw spakowany w jedno trwałe opakowanie. Każdy minerał w osobnej przegródce. 
Do zestawu dołączony wykaz minerałów. 
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6.  
Wskaźnik lub miernik do 

badania odczynu ph gleby 

Urządzenie pozwalające na dokonanie pomiaru poziomu kwasowości gleby. Miernik jest bardzo przydatny przy uprawie wielu 
odmian roślin i warzyw. 
Zakres pomiaru pH od 3 do 10 
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7.  Model układu słonecznego 

Interaktywny Układ Słoneczny posiada 8 planet poruszających się po 3 niezależnych orbitach, które krążą wokół świecącego 
się słońca.  
Interaktywny Układ Słoneczny  
Średnica: 85cm 
Elektryczny silnik jest napędzany za pomocą baterii 
Zasilanie: 3 x bateria AA) i 2 x bateria AAA  

1 

8.  
Przyrząd do mierzenia 

składników pogody 

pomiar temperatury i wilgotności powietrza, prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego, opadów; 
oblicza temperaturę odczuwalną i temperaturę punktu rosy; 
wiatromierz tunelowy, mniej narażony na uszkodzenia mechaniczne; 
rozdzielone czujniki zewnętrzne, np. wiatromierz można zainstalować w innym miejscu (długość fabryczna przewodu 10m); 
odczyt wszystkich danych odbywa się na konsoli LCD, zasilanej z sieci 230V lub bateryjnie; 
konsola LCD oprócz danych aktualnych zapewnia dostęp do informacji o maksimach i minimach; 
możliwość ustawienia alarmów przy przekroczeniu zadanych progów dowolnego parametru; 
alarm ostrzegający przed nadejściem burzy; 
konsola LCD wyposażona jest w pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej; 
stacja posiada wbudowany DataLogger, dzięki któremu uzyskujemy dostęp do oprogramowania komputerowego 
umożliwiającego stworzenie bazy danych 
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9.  
Mapa świata – fizyczno-

administracyjna 

I strona: 
Polityczna mapa świata w języku polskim. 
Dodatki: 
okolice Bieguna Północnego, skala 1:42 550 000 
okolice Bieguna Południowego, skala 1:42 550 000 
Europa, skala 1:13 000 000 
Karaiby, skala 1:13 000 000 
flagi państw 
II strona 
Mapa fizyczna świata z ukształtowaniem powierzchni lądów i dna oceanów. 
Mapa zawiera dodatkowe kartony z okolicami Bieguna Północnego i Południowego w skali 1:42 550 000. 
Dane techniczne: 
Szerokość ~150 cm 
Wysokość ~100 cm 
Skala 1:25 000 000 
Mapa dwustronnie laminowana 
Przygotowana do zawieszenia 
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10.  
Mapa polski – fizyczno-

administracyjna 

I strona: 
mapa ogólnogeograficzna Polski, na której przedstawiono ukształtowanie powierzchni za pomocą metody hipsometrycznej, 
rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, granice województw oraz aktualną sieć dróg i sieć osadniczą z uwzględnieniem 
wielkości miast. 
II strona  
podział administracyjny Polski z uwzględnieniem podstawowych jednostek administracyjnych: gmin, powiatów (z 
wyróżnieniem powiatów ziemskich i grodzkich) oraz województw, zaznaczone zostały siedziby poszczególnych jednostek 
terytorialnych; w podkładzie naniesiono aktualną sieć dróg i autostrad oraz sieć osadniczą z uwzględnieniem wielkości miast; 
dodatkowo na mapie pomocniczej w skali 1:225 000 przedstawiono szczegółowy podział administracyjny w Okręgu 
Górnośląskim 
Dane techniczne: 
Szerokość ~150 cm 
Wysokość ~100 cm 
Skala 1:700 000 
Mapa dwustronnie laminowana 
Przygotowana do zawieszenia 
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11.  Mapa polski- administracyjna 

Na mapie zaznaczono: 
Granice województw, powiatów, gmin i dzielnic miast oraz miast siedzib gmin miejsko-wiejskich. 
Siedziby władz wojewódzkich, powiatów, miast na prawach powiatu, powiatów ziemskich w miastach stanowiących osobne 
powiaty. Siedziby gmin miejsko-wiejskich. Siedziby gmin wiejskich. Siedziby gmin wiejskich w miastach stanowiących osobne 
gminy. Dzielnice miast 
Dane techniczne: 
Szerokość ~150 cm 
Wysokość ~130 cm 
Skala 1:500 000 
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12.  Ścienna mapa Europy 

Dwustronna mapa Europy: 
1 strona:  
mapa fizyczna Europy 
mapa pozwala uzyskać efekt trójwymiarowy 
2 strona: 
Mapa polityczna Europy, 
Dane o powierzchni, ludności, walucie, języku oficjalnym oraz fladze 
Skala mapy 1:4700000 
Rozmiar w zakresie 130-160x100-120 
Mapa dwustronnie laminowana folia o podwyższonej wytrzymałości; 
Przygotowana do zawieszenia; 
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13.  Zestaw planszy ściennych 

Rozmiar 1,6 x 1,2 m 
W skład zestawu wchodzą: 
-Polska. Geologia-tektonika/Geologia stratygrafia 
-Skarby kultury. Skarby przyrody 
-Składniki krajobrazy/Zmiany w krajobrazie 
-Świat. Budowa geologiczna./Wielkie formy ukształtowania 
-Świat. Górnictwo i energetyka/Handel zagraniczny 
-Świat. Krajobrazy/Strefy klimatyczne 
-Świat. Przemysł przetwórczy 
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14.  Mapa Unii Europejskiej 

1,1 x 1,6 m 
skala1:4 100 000 
Laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie. Oprawa w drewniane półwałki z 
zawieszeniem sznurkowym 
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15.  Panorama Europy 

1,1 x 1,5 m; 
Pokrycie- arkusza – specjalna anty refleksyjna folia wzmacniająca, która zawiera filtr UV opóźniający proces starzenia się 
planszy i płowienia kolorów. Powłoka ta, jest zmywalna, a tym samym, przeznaczona do tego, aby pisać po niej flamastrami 
wodno zmywalnymi 
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16.  Atlas geograficzny 
Przeznaczony dla liceów (szkół ponadgimnazjalnych) 
Zawiera ponad 300 map fizycznych, gospodarczych, politycznych i tematycznych świata oraz Polski 
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17.  Kompas 

Klasyczny kompas płytkowy, 
Wymiary: ok. 110 x 60 mm 
Waga: 30-40 g 
Skala 1:25000 
Skala 1:50000 
Przeźroczysta płytka z tworzywa 
Obrotowy uchwyt 
Skala deklinacyjna wewnątrz kapsuły 
Fluorescencyjne oznaczenie igły 
Lupa 
Linijka 
Odczepiana smycz 
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18.  Taśma miernicza 

Wzmacniana taśma miernicza (miara zwijana) wykonana z włókna szklanego. 
Na początku miary oczko do zaczepiania. 
Rozkładana korbka do szybkiego zwijania miary. 
Obudowa zamknięta. 
Długość 20 m. 
Szerokość taśmy: 12 mm 
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19.  Lornetka 7-21 x 40 z zoomem    5 

20.  Kompas  

Metalowa obudowa 
Kompas o wymiarach ok. 8cm x 6 cm x 3 cm (w stanie złożonym) posiada ruchomą tarczę z igłą magnetyczną (średnica 4 
cm), obrotową nakładkę nad tarczą z lupą i dwoma naniesionymi liniami, muszkę i szczerbinkę wraz z soczewką. Na jednym z 
boków kompasu naniesiona jest podziałka w metrach odpowiadająca mapie w skali 1:50 000 
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