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Zadanie nr 1 – Geografia 

1.  Zestaw skał i minerałów 

Zestaw zawiera około 50 – 60 różnych minerałów. 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. 

1 

2.  Ścienna mapa Europy 

Dwustronna mapa fizyczno-polityczna z danymi statycznymi o wszystkich państwach Europy  
skala 1: 4 700 000. 
Dwustronna ścienna mapa szkolna do geografii przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Europy. Klasyczna mapa fizyczna 
Europy została wzbogacona dodatkowo o informacje na temat ochrony środowiska. Pokazane jest na niej rozmieszczenie 
rezerwatów biosfery wpisanych na światową listę UNESCO. Lista rezerwatów dodatkowo wypisana jest w panelu bocznym. 
Mapa wykonana jest najnowocześniejszą techniką pozwalającą na uzyskanie unikalnego efektu trójwymiarowego. W drugim 
panelu bocznym znajdują się najważniejsze informacje fizycznogeograficzne o naszym kontynencie. 
Na rewersie przedstawiony jest najbardziej aktualny podział polityczny Europy (uwzględnia powstanie Kosowa). Układ państw i ich 
granice oraz główne miasta i regiony pokazane są na tle reliefu powierzchni ziemi. Na mapie pokazano sieć głównych dróg, ważne 
linie promowe, największe lotniska i porty morskie. Zaznaczono także granice sektorów ekonomicznych na Morzu Północnym. Z 
boku mapy umieszczone jest zestawienie najważniejszych danych o wszystkich państwach europejskich. Znajdziemy tam takie 
informacje jak: powierzchnia, ludność, waluta, język oficjalny oraz flaga.  
Format:  
140 x 100 cm 
Oprawa: 
laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie 
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Zadanie nr 2 - Fizyka 

1.  
Zestaw próżniowy do 

doświadczeń 

Kompletny zestaw do doświadczeń szkolnych. Do doświadczeń ilościowych. W zestawie znajduje się elastyczne przyłącze do 
czujników ciśnienia PASPORT W skład zestawu wchodzi: 
elastyczne przyłącze do czujników ciśnienia PASPORT 
Talerz próżniowy z pierścieniem o-ring, 
klosz próżniowy z tworzywa sztucznego,  
2 węże z zaworami odcinającymi,  
strzykawka 60 ml z tworzywa sztucznego,  
pojemnik,  
przyssawka,  
2 balony 
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2.  Przyrząd do mieszania barw 

Bardzo jasne diody LED, optymalna widoczność również w jasnej pracowni. Działa bez zwierciadła i barwnych filtrów. 
Bezstopniowa regulacja intensywności wiązki światła we wszystkich 3 barwach  
Każdą barwę można regulować bezstopniowo od zerowej do maksymalnej jasności. Dzięki temu można uzyskiwać dowolne 
kombinacje barw. Diody umieszczone na planie trójkąta równobocznego. Jeśli skierujemy wiązki na ekran, zobaczymy, jak trzy 
barwy nakładają się na siebie, generując białe światło 
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3.  
Zestaw do doświadczeń z 

optyki 

Źródło światła białego i RGB; 
Emituje wiązki światła białego: szeroką, wąską z 1 szczeliną, podwójną, potrójną i poczwórną; 
3 kolorowe szerokie wiązki (niebieską, zieloną, czerwoną); 
Zasilanie 12V o mocy 35 W 
zasilacz 
Żarówka halogenowa w obudowie jako wewnętrzne źródło światła; 
Podstawa z magnesami neodymowymi umożliwiającymi szybkie i pewne mocowanie do tablicy magnetycznej; 
wymienne końcówki ze szczelinami 
dwa lustra odchylające boczne wiązki kolorowego światła 
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4.  Spektroskop ręczny 
Z tworzywa sztucznego. Prosty model do obserwacji widm różnych źródeł światła i linii spektralnych. Ugięcie dzięki wbudowanej 
siatce. Średnica 25-28mm 
Długość do 150 mm 

1 

Zadanie nr 3 - Biologia 

1.  Model DNA 
Składa się z 22 warstw.  Schematyczny model struktury podwójnej helisy. Kwasy nukleinowe składają się z barwnego tworzywa 
sztucznego, grup fosforanów i wiązań wodorowych i są dydaktycznie poprawnie oznakowane 
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2.  Zestaw do analizy grup krwi 

Zestaw służy do mikroskopowej analizy grup krwi: 
Oznaczanie grup krwi układ ABO/antygen Rh; 
mikroskopowe zliczanie różnych elementów morfotycznych krwi; 
podstawy niezgodności w obrębie układu Rhesus 
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3.  Zestaw do pozyskiwania DNA 

Umożliwia pozyskiwanie DNA z różnych rodzajów warzyw i owoców; 
W skład zestawu wchodzi: 
bufor do ekstrakcji (liza alkaliczna) 
płaskodenne rurki z tworzywa sztucznego o objętości 50 ml 
lejki z sączkami laboratoryjnymi 
pręciki drewniane do nawijania DNA 
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4.  
Zestaw preparatów 

mikroskopowych – kropla wody 

W skład zestawu wchodzą preparaty: 
Okrzemki - różne formy  
Euglena zielona - wiciowiec  
Pantofelki - orzęski z hodowli sianowej  
Rozwielitka  
Oczlik - widłonogi  
Jednokomórkowe glony  
Plankton słodkowodny  
Stułbia, p.pp.  
Robak płaski, p.pp.  
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Bakterie wody silnie zanieczyszczonej 

5.  Zestaw preparatów tkankowych 

W skład zestawu wchodzą: 
nabłonek płaski płaza, nabłonek płaski wielowarstwowy, nabłonek sześcienny, nabłonek jednowarstwowy walcowaty, nabłonek 
dwurzędowy migawkowy walcowaty, nabłonek migawkowy, nabłonek przejściowy, tkanka włóknista (ogon szczura), tkanka 
siateczkowa, tkanka tłuszczowa, chrząstka szklista, chrząstka sprężysta, chrząstka włóknista, kość człowieka, rozwój kości – 
chrząstka stawu palca płodu, krew (ryba), krew (ptak), krew (ludzka), mięsień prążkowany (włókna, jądra), mięsień gładki nie 
podlegający woli, mięsień serca (poprz. prążk.), mięsień i ścięgno – przekrój, komórki nerwu (przekrój rdzenia kręgowego), nerw, 
różne przekroje, zakończenia nerwu ruchowego mięśni międzyżebrowych 
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6.  
Zestaw preparatów 

mikroskopowych 

W skład zestawu wchodzą: 
organizm jednokomórkowy, pantofelek (paramecium), stułbia (hydra), rozwielitka (daphnia), dżdżownica (lumbricus), mucha 
domowa – aparat gębowy, pszczoła miodna – aparat gębowy, pszczoła miodna – odnóże tylne, nabłonek płaski, mięsień 
szkieletowy, rozmaz krwi ludzkiej, rozmaz krwi żaby, płuco – przekrój, tętnica i żyła, skóra ludzka – przekrój mieszka włosowego, 
bakterie – 3 różne (rozmaz), skrętnica (spirogyra) – koniugacja, toczek (volvox), mech, cebula – mitoza, korzenie rośliny jedno- i 
dwuliściennej, łodygi rośliny jedno- i dwuliściennej, lipa (tilia) – łodyga jednoroczna, lipa (tilia) – łodyga trzyletnia, liście rośliny 
jedno- i dwuliściennej. 
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7.  
Zestaw preparatów 

mikroskopowych 

W skład zestawu wchodzą: 
tkanka łączna wiotka, rdzeń kręgowy, zakończenie nerwu ruchowego, żołądek ssaka – nabłonek wyścielający, budowa 
anatomiczna nerki, tętnica i żyła,. (porówn. bud. ścian naczyń krwion.), naczynia krwionośne płuc, naczynia krwionośne nerki, 
kubki smakowe na języku ssaka, komórki nabłonkowe jamy ustnej – wymaz, rozmaz z nasienia ludzkiego (plemniki), mitoza w 
komórkach zwierzęcych (fazy), polip stułbi, p.pp. z uwypukleniem ektodermy (pączek płciowy z plemnikami), polip stułbi, p.pp. z 
uwypukleniem ektodermy (pączek płciowy z kom. jajowymi), polip stułbi, p.pp. z pączkiem płciowym – budowa morfologiczna, 
przedrośle paproci z rodniami i plemniami, nasiono w i fazie kiełkowania, p.pd., skrętnica – kolonie nitkowate, budowa anat. płuc 
ssaka, p.pp., jelito grube, p.pp. ściany z nabłonkiem, tchawica ssaka, p.pp., trzustka ssaka – budowa anat. gruczołu, macica ssaka 
– p.pd., śledziona ssaka – budowa anat. gruczołu, stożek wzrostu korzenia cebuli 
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8.  Mikroskop wraz z kamerą 

Źródło oświetlenia: LED 
Obiektywy: 4x 10x 40x 
Regulacja ostrości: mikro / makro 
Oświetlenie: odbite, przechodzące 
Stolik mikroskopowy: 90x90 mm 
Głowica:  monokularowa 
Rewolwer obiektywowy: trójobiektywowy 
Mechanizm przesuwu preparatu: z noniuszem 
Pokrętła regulacji ostrości:  dwustronne, współosiowe 
Technika obserwacji: Jasne pole 
klasa optyki: achromatyczna 
Gwarancja: 24 mies. 
Powiększenia mikroskopu:  40 x 100 x 400 x 
Powiększenie okularu: 10 x 
Pole widzenia okularów: 16 mm 
Zasilanie mikroskopu: sieciowe, bateryjne 3xAA 
Kamera: 
Kompatybilna z mikroskopem 
Sensor: CMOS 
Typ sensora: kolor 
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Rozdzielczość sensora: 2 MP 
Rozmiar piksela: 2,8 mikronów 
Zakres spektralny: 380 - 650 nm 
Interfejs danych: USB 2.0 
Parametry zasilania: USB 5V 
Format zapisu video / zdjęć: avi / jpg 
Wielkość piksela: 2.8 x 2.8 µm 
Zakres dynamiki: 71 dB 
Przetwornik analogowo-cyfrowy: 8-bit R.G.B 
Średnica montażu w tubusach: 23.2 mm 
Obudowa: Metalowa 
Gwarancja: 24 mies. 
Dołączone polskojęzyczne oprogramowanie 
minimalne wymagania sprzętowe: Microsoft® Windows® XP i wyższe; procesor równoważny do Intel Core2 2.8 GHz lub lepszy, 
pamięć RAM: 2 GB lub-więcej, port USB 2.0 lub lepszy 

Zadanie nr 4 - Chemia 

1.  Zestaw wskaźników 

W skład zestawu wchodzą: 
Błękit bromofenolowy alkoholowy r-r 0,1% 100 ml  
Błękit bromotymolowy alkoholowy r-r 0,1% 100 ml 
Błękit tymolowy alkoholowy r-r 0,1% 100 ml 
Czerwień alizarynowa wodny r-r 0,1% 100 ml 
Czerwień fenolowa wodny r-r 0,05% 100 ml 
Czerwień kongo 100 ml 
Czerwień metylowa alkoholowy r-r 0,1% 100 ml 
Fenoloftaleina alkoholowy r-r 1% 100ml 
Indygokarmin 5g 
Lakmus 1g 
Oranż metylowy wodny r-r 0,1% 250ml 
Purpura o-bromokrezolowa wodny r-r 0,05% 100 ml 
Tymoloftalelina alkoholowy r-r 0,2% 100ml 
Zieleń malachitowa 10g 
Papierki wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100szt 
Papierki kongo 50szt 
Papierki lakmusowe niebieskie 50szt 
Papierki lakmusowe czerwone 50szt 
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2.  Zestaw odczynników 

Zestaw do nauki biologii, w skład którego wchodzą: 
Bibuła filtracyjna jakościowa 5 arkuszy, 60x45 cm 
Błękit metylenowy r-r 100 ml 
Celuloza (wata bawełniano-wiskozowa) 100 g 
Chlorek sodu 100 g 
Drożdże suszone 8 g 
Glukoza 50 g 
Indofenol r-r 50 ml 
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Jodyna 20g 
Kwas askorbinowy 25 g 
Kwas azotowy 54% 100 ml 
Kwas solny 35% 100 ml 
Odczynnik Fehlinga r-r A 50 ml 
Odczynnik Fehlinga r-r B 50 ml 
Odczynnik Haynesa 50 ml 
Olej roślinny 100 ml 
Płyn Lugola 50 ml 
Rzeżucha 30 g 
Sacharoza 100 g 
Siarczan miedzi 5-hyd. 50 g 
Skrobia ziemniaczana 100 g 
Sudan III roztwór 50 ml 
Węglan wapnia (kreda syntetyczna) 100 g 
Woda destylowana 1 litr 
Woda utleniona 3% 100 g 
Wodorotlenek sodu 100 g 
Wodorotlenek wapnia 100 g 

 


