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Załącznik nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia 

 

 

 

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA 

Część Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 
Opis przedmiotu zamówienia 

Jednostki 
miary 

Ilość  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

II 1 
Model ludzkiego 

oka 

 

Model oka ludzkiego wykonany z tworzywa sztucznego, skala 

modelu 5:1 (dopuszcza się większe powiększenie). Model  

z możliwością rozmontowania w celu przedstawienia dokładnej 

budowy oka. Model służy jako pomoc dydaktyczna w szkole do 

omówienia zagadnień: budowy gałki ocznej, umięśnienia oka, 

unaczynienia oka. Zestaw zawiera podstawkę do montażu 

modelu. 

 

zestaw 1 

II 2 
Model ucha 
ludzkiego 

 

Model ucha ludzkiego wykonany z tworzywa sztucznego, skala 

modelu 3:1 (dopuszcza się większe powiększenie). Model z 

możliwością rozmontowania w celu przedstawienia dokładnej 

budowy ucha. Model służy jako pomoc dydaktyczna w szkole do 

omówienia zagadnień: anatomia narządu słuchu, umiejscowienia 

narządu słuchu względem czaszki, fizjologii procesu słyszenia, 

związków anatomiczno-funkcjonalnych. 

 

zestaw 1 

II 3 
Modele przekroju 

przez ludzką skórę 

 

Model ludzkiej skóry wykonany z tworzywa sztucznego. Model 

wykonany w formie przekroju, z którego można wyróżnić 

poszczególne części skóry, gruczoły, owłosienie oraz 

unaczynienie. Model służy jako pomoc dydaktyczna w szkole. 

 

zestaw 1 

II 4 

Napęd elektryczny 

o zasilaniu 

bateryjnym 

 

Model silnika elektrycznego na prąd stały (może pracować jako 

bocznicowy i jako szeregowy). W modelu widoczne są wszystkie 

elementy silnika. Zasilanie 6-12 V. Model umieszczony na 

podstawie. Waga min.- max. 2kg-4kg. 

 

sztuka 1 

II 5 Lornetki 

 

Lornetką z płynną zmianą powiększenie w zakresie 7-21x bądź 

większym. Pole widzenia min. 95m/1000m. Obudowa z gumy, 

waga lornetki nie większa niż 1 kg. 

 

sztuka 5 

II 6 Oporniki 

 

Zestaw oporników umieszczonych na płytce przeznaczony na 

zajęcia szkolne. W zestawie minimum po jednej sztuce 

oporników: 100 omów, 1 kiloom, 10 kiloomów, 100 kiloomów 

 

zestaw 1 

II 7 Żarówki z oprawką 
Zestaw składający się dwóch żarówek umieszczonych na 

podstawie. Wyłącznik nożowy. 
zestaw 5 

II 8 

Sprężyny o różnym 

współczynniku 

sprężystości 

Zestaw min. 5 sprężyn o różnym współczynniku sprężystości: 0,5 

N, 1N, 2N, 3N, 5N. 
zestaw 1 
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II 9 Zestaw do optyki 

 

Zestaw pomocy dydaktycznych do przeprowadzania 

doświadczeń z optyki: soczewka skupiająca, soczewka 

rozpraszająca, zwierciadło wklęsłe, pryzmat 

 

zestaw 1 

II 10 Igła magnetyczna Igła Oersteda zestaw 1 

II 11 

Rurka do 

demonstracji 

zjawiska konwekcji 

W rurka w kształcie prostokąta o wymiarach min.-max. 15-18x18-

22 mm z wlewem u góry. Średnica rurki 14-16 mm 
sztuka 1 

II 12 
Generator van der 

Graffa 

 

Generator van der Graffa z napędem ręcznym z pełną elektrodą 

kulistą z izolowanym uchwytem. Długość iskry 60 mm; max. 

napięcie na elektrodzie kulistej 200kV 

 

sztuka 1 

II 13 Magnesy 

 

Zestaw 20 magnesów sztabkowych z biegunami oznaczonymi 

kolorami oraz literami S-N. Magnesy zapakowane w pudełku  

z przegródkami na każdy magnes. 

 

zestaw 1 

II 14 
Zestaw modeli serc 

kręgowców 

 

Zestaw modeli 7 serc kręgowców naturalnych rozmiarów 

umieszczone na podstawie. Każdy z modeli może rozłożyć na 

części. Modele wykonane z tworzywa sztucznego. W zestawie 

znajdują się modele serc" człowieka, psa, ptaka, krokodyla, 

żółwia, żaby, oraz ryby. 

 

zestaw 1 

II 15 

Modele roślin 
(fasola, żyto, 

świerk) – 
kiełkowanie 

 

Zestaw modeli kiełkowania: fasoli, żyta, świerku. Modele 

wykonane w powiększeniu. Modele umieszczone w podstawie z 

możliwością rozłożenia na części. Wykonane z tworzywa 

sztucznego. 

 

zestaw 1 

II 16 Model mejozy 

 

Trójwymiarowy model mejozy przedstawiający 10 typów stadiów 

mejozy na podstawie typowej komórki ssaka: 1. Interfaza 

(stadium fazy G1), 2. Profaza I (leptoten), 3. Profaza I (zygoten i 

pachyten) 4. Profaza I (diploten), 5. Profaza I (diakineza), 6. 

Metafaza I 7. Anafaza I, 8. Telofaza I, Cytokineza I, Interkineza, 

Profaza II i Metafaza II, 9. Anafaza II, 10. Telofaza II i Cytokineza 

II. Modele wyposażone są w magnesy do mocowania na tablicy 

magnetycznej. Powiększenie ok. 10 000 razy. 

 

zestaw 1 

II 17 Model mitozy 

 

Trójwymiarowy model mitozy przedstawiający 9 faz mitozy na 

podstawie typowej komórki ssaka: 1. Interfaza 2. Profaza 3. 

Wcześniejsza prometafaza 4. Późniejsza prometafaza, 5. 

Metafaza, 6. Wczesna anafaza 7. Późniejsza anafaza, 8. 

Telofaza 9. Cytokineza . Modele wyposażone są w magnesy do 

mocowania na tablicy magnetycznej. Powiększenie ok. 10 000 

razy. 

 

zestaw 1 

II 18 
Model struktury 

liścia 

 

Model przedstawiający histologiczną strukturę liścia. 

Powiększenie ok. 500 razy. 

 

sztuka 1 
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II 19 
Model - 

absorpcyjna strefa 
korzenia 

Model przedstawiający absorpcyjną strefą rośliny – biała 

gorczyca. 
sztuka 1 

II 20 
Model  

szczęki psa 

 

Model szczęki psa przedstawiający: zdrowe uzębienie, płytkę 

nazębną, uszkodzone uzębienie (złamany kieł, zapalanie 

ozębnej, kamień nazębny, zużyte siekacze, brakujący ząb 

przedtrzonowy), dziąsła w stanie zapalnym, zatrzymany ząb 

mleczny. Model szczęki z możliwością otwierania i rozłożenia na 

części. 

 

zestaw 1 

II 21 Szkielet elastyczny 

 

Szkielet o naturalnych rozmiarach, umieszczony na stabilnym 

stojaku z łatwo odczepialnymi kończynami.  

W skład szkieletu powinny wejść:  

 CZASZKA złożona z 22 kości połączonych szwami z 

możliwością otwarcia puszki mózgowej i zapoznania się 

z budową wewnętrzną.  

 Trzy spośród zębów dolnej szczęki: trzonowy, kieł i 

siekacz, które można wyjąć.  

 KRĘGOSŁUP złożony z kręgów: 7 szyjnych, 12 

piersiowych, 5 lędźwiowych, kości krzyżowej, kości 

ogonowej i międzykręgowych dysków.  

 KLATKA PIERSIOWA zbudowana z 24 kości żebrowych 

i mostka.  

 MIEDNICA w której skład wchodzą po dwie kości: 

biodrowe, kulszowe oraz łonowe.  

 KOŃCZYNY GÓRNE złożone z 64 kości.  

 KOŃCZYNY DOLNE składające się z 62 kości. 

 

zestaw 1 

II 22 Czaszka goryla 
Odlew naturalny czaszki goryla wykonany z tworzywa sztucznego 

z ruchomą dolną szczęką. 
zestaw 1 

II 23 Czaszka gibona 
Odlew naturalny czaszki gibona wykonany z tworzywa 

sztucznego z ruchomą dolną szczęką. 
zestaw 1 

II 24 Szkielet królika 
Szkielet królika naturalnych rozmiarów na podstawie ze 

statywem. 
zestaw 1 

II 25 
Model - narecznica 

samcza 

 

Model narecznicy samczej wykonany z tworzywa sztucznego 

przedstawiający zarodnię w momencie otwarcia. Powiększenie 

modelu min. 500x. Model umieszczony na podstawie. 

 

sztuka 1 

II 26 
Model - skrzyp 

polny 

 

Model wykonany z tworzywa sztucznego sporofil w min. 50x 

powiększeniu oraz rozwinięty zarodnik w min. 500x 

powiększeniu. Model umieszczony na podstawie. 

 

sztuka 1 

II 27 
Model - prostnica 

wielokształtna 

 

Model prostnicy wielokształtnej wykonany z tworzywa 

sztucznego. Powiększenie modelu min. 1000x. Model 

umieszczony na podstawie. 

 

sztuka 1 

II 28 
Model - kwiat 

jabłoni 

 

Model kwiatu jabłoni – zalążni w przekroju podłużnym wykonany 

z tworzywa sztucznego. Powiększenie modelu min. 10x. Model 

umieszczony na podstawie. 

 

sztuka 1 
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II 29 Model - kwiat wiśni 

 

Model kwiatu wiśni z owocem wykonany z tworzywa sztucznego. 

Powiększeni modelu min. 7x. Możliwość rozłożenia modelu na 

części. Model umieszczony na podstawie. 

 

sztuka 1 

II 30 
Model - jaskier 

rozłogowy 

 

Model jaskra rozłogowego – przekrój poprzeczny łodygi 

wykonany z tworzywa sztucznego.  

Powiększenie modelu min. 20x. 

 

sztuka 1 

II 31 
Łodyga rośliny 

jednoliściennej 

Model przekroju struktury tkanki łodygi jednoliściennej wykonany 

z tworzywa sztucznego. Powiększenie modelu min. 40x 
sztuka 1 

II 32 
Wskaźniki 

twardości wody 

 

Zestaw min. 200 pasków do pomiaru twardości wody. Minimum 

100 pasków o wskaźniku 0-6 pH, minimum 100 pasków  

o wskaźniku 4,5-10 pH. 

 

zestaw 1 

II 33 

Obieg wody  

w przyrodzie - 

model symulator z 

lampą 

 

Model obiegu wody w przyrodzie. Model 3d. Model odwzorowuje 

teren: góry, rzekę, morze. Model składa się również z chmury. 

Model zawiera pojemnik na wódę i lód. Dzięki ich wypełnieniu 

oraz nagrzaniu lampą (imitacja słońca) odwzorowuje naturalne 

zachowanie wody w przyrodzie. Materiały, z których wykonany 

jest model nie są szkodliwe dla dzieci - model przeznaczony dla 

dzieci w wieku szkolnym do 16 roku życia. 

 

zestaw 1 

II 34 

Model do 

rysowania mapy 

poziomicowej 

 

Model do rysowania mapy poziomicowej wykonany z tworzywa 

sztucznego przedstawiający górę wulkaniczną w transparentnym 

pudełku. W wyposażeniu nakładana pokrywa, marker, naklejana 

linijka. 

 

zestaw 1 

II 35 
Zestaw skał 

podstawowych 

 

Zestaw 15 skał rozmiaru ok. 3-5 cm; skały umieszczone  

w zamykanym pudełku z przegródkami. Zawartość: obsydian, 

granit, bazalt, scoria, ryolit, iłołupek, tuf wapienny, piaskowiec, 

zlepieniec, wapień, łupek krystaliczny, marmur, kwarcyt, gnejs, 

łupek łyszczykowy. 

 

zestaw 1 

II 36 

 

Model - powstanie 

uskoków, zrębu  

i rowu 

tektonicznego 

 

Model do prezentacji procesu powstawania uskoków, zrębów  

i rowów tektonicznych. Model przestrzenny wykonany z tworzywa 

sztucznego z widocznymi warstwami skalnymi. 

sztuka 1 

II 37 
Tor z poduszką 

powietrzną 

Zestaw przeznaczony do badania ruchu jednostajnego, 

jednostajnie przyśpieszonego, II Prawa Newtona, zderzeń 

sprężystych i niesprężystych, z wykorzystaniem elektronicznych 

czujników ruchu i licznika z możliwością podłączenia do 

komputera PC. W skład kompletu wchodzą: 

 tor powietrzny z podstawowym zestawem akcesoriów 

 dmuchawa elektryczna 

 dwie fotobramki o profilu „C” 

 dwa statywy do montażu fotobramek 

 licznik elektroniczny. 

zestaw  1 

II 38 

Zestaw do 

doświadczeń z 

mechaniki 

 

Zestaw demonstracyjny do przeprowadzania doświadczeń  

z mechaniki na tablicy. Zestaw składa się co najmniej z: 

zestaw 2 
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siłomierza, sprężyny, obciążnika z podstawą oraz na pręcie, 

wózka do równi pochyłej, klocków tarcia, kółka z podziałką 

kątową, tarczy do momentów sił, słupka do siłomierzy, słupków 

do dźwigni, belki dźwigni, wskaźników, siłomierzy tarczowych, 

pierścieni, kołowrotów. Całość zapakowana w walizkę. 

 

II 39 
Przyrząd do 

składania sił 

 

Stolik z tarczą z podziałką kątową (kąt pełny) z osią 

(pierścieniem) na środku tarczy do mocowania odważników oraz 

z dodatkową ruchomą podziałką kątową (kąt półpełny).  

W zestawie: wieszaki na odważniki, bloczki do mocowania na 

brzegu tarczy, obciążniki szczelinowe, poziomica do 

wypoziomowania stolika. Ilość elementów zestawu umożliwiająca 

przeprowadzenie doświadczeń na składanie i rozkładanie sił. 

 

zestaw  3 

II 40 

Zestaw do 

doświadczeń z 

mechaniki brył 

sztywnej 

 

Zestaw pomocy dydaktycznych umożliwiających 

przeprowadzenie doświadczeń z dziedziny mechaniki składający 

się z: siłomierza, sprężyny, obciążnika z podstawą, obciążnika na 

pręcie, równi pochyłej z wózkiem, klocka do tarcia, przymiaru, 

kółka z podziałką kątową, tarczą do momentów sił, słupków do 

siłomierzy oraz do dźwigni, belki dźwigni, wskaźników, 

siłomierzów tarczowych, pierścienia i kołowrotu. Elementy 

przystosowane do mocowania na tablicy szkolnej przy użyciu 

uchwytów magnetycznych. 

 

zestaw 1 

II 41 Energometr 

 

Pomoc dydaktyczna do demonstracji przemiany adiabatycznej. 

Cylinder z tłokiem, którego naciśnięcie wywołuje ściśnięcie 

powietrza w cylindrze i wzrost temperatury powodujący zapłon 

waty znajdującej się w cylindrze. 

 

sztuka 2 

II 42 
Maszyna 

elektrostatyczna 

 

Maszyna do otrzymywania wysokiego napięcia - przyrządem 

demonstracyjny do nauki elektrostatyki, takich jak: iskra i jej 

własności, działanie iskry (ciepłe, fizjologiczne), jonizacyjne 

działanie płomienia, rozmieszczanie ładunków na powierzchni 

przewodnika, działanie ostrzy, linie sił pola elektrycznego, 

efekty świetlne w ciemności, doświadczenie z rurką próżniową. 

 

sztuka 2 

II 43 

Generator van der 

Graffa 

z akcesoriami 

 

Generator Van de Graffa z akcesoriami z pełną elektrodą kulistą 

(nie siatką) do demonstracji w szkole zjawisk z zakresu 

elektrostatyki (średnice elektrod odpowiednio 15 i 10 cm). 

Elektroda kulista rozładowująca nie jest wbudowana w podstawę, 

ma izolowany uchwyt i 4-mm gniazda połączeniowe. Pas 

wykonany z gumy silikonowej o wysokim stopniu izolacji. Max 

napięcie na elektrodzie kulistej: 200 kV; długość iskry 60 mm. 

Model zasilany ręcznie - na korbkę. 

 

sztuka  1 

II 44 
Zestaw do 

elektrostatyki 

 

Pomoc dydaktyczna przeznaczona do nauki elektrostatyki  

w zakresie objętym podstawą programową. Zestaw składa się co 

najmniej z: 2 elektrometrów w puszce, statywu izolacyjnego, płyty 

izolacyjnej i przewodzącej, kondensatora kulistego i stożkowego, 

kulek próbnych, wahadła elektrycznego, elektroforu oraz laski do 

elektryzowania. 

zestaw  1 
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II 45 
Zestaw do 

elektryczności 

 

Zestaw pomocy naukowych umożliwiających tworzenie układów, 

za pomocą, których możemy wywołać i wielokrotnie powtarzać 

zjawiska fizyczne z dziedziny magnetyzmu i elektryczności. 

Zestaw musi być zapakowany w walizce bądź innym opakowaniu 

zapewniającym ich bezpieczne przechowywanie. 

 

zestaw  1 

II 46 
Zestaw do 

magnetyzmu 

 

Zestaw pomocy dydaktycznych umożliwiający wykonanie 

doświadczeń z magnetyzmu i elektromagnetyzmu takich jak: 

własności magnesów i biegunów, magnetyzm trwały i nietrwały, 

linie sił pół magnetycznych, pole magnetyczne i metale w polu 

magnetycznym, obserwacja pola magnetycznego magnesów 

trwałych, wzajemne oddziaływanie magnesów, obserwacja pola 

magnetycznego wokół przewodników, w których płynie prąd stały, 

wyznaczanie kierunku i siły elektrodynamicznej działającej na 

przewodnik z prądem w polu elektromagnetycznym, wyznaczanie 

kierunku i zwrotu sił elektrodynamicznych działających na dwa 

przewodniki z prądem, zachowanie się cewki z prądem w polu 

elektromagnetycznym. 

 

zestaw  1 

II 47 
Zestaw do optyki 

geometrycznej 

 

W skład zestawu wchodzą: pięciowiązkowy laser, element do 

całkowitego wewnętrznego odbicia, zwierciadło płasko-wypukło-

wklęsłe, płytka równoległościenna, pryzmaty (prostokątny, 

trapezowy), soczewki (płasko- i dwuwypukłą, dwuwklęsłą). 

Zestaw przystosowany do tablicy magnetycznej. Wszystko 

zapakowane w metalowej walizce z wypełnieniem. 

 

zestaw  2 

II 48 
Induktor 

Rhumkorffa 

 

Pomoc dydaktyczna do otrzymywania jednokierunkowych bardzo 

wysokich napięć elektrycznych. Napięcie zasilania (stałe): 6-8 V, 

pobór prądu: 0,15-1,5 A, maksymalny ciężar: 4 kg. 

 

sztuka 1 

II 49 Wahadło Maxwella 

 

Wahadło Maxwella (koło Maxwella) przyrząd, służący do 

demonstracji zamiany energii potencjalnej wzniesionego koła  

w energię kinetyczną jego ruchu postępowego i obrotowego. 

 

sztuka 1 

II 50 

Przyrząd do 

demonstracji prawa 

Pascala 

Pomoc dydaktyczna - kula, na obwodzie, której rozmieszczone są 

otwory oraz cylinder z ruchomym tłokiem. 
sztuka 1 

II 51 
Modele różnego 

rodzaju pomp 

Zestaw modeli pomp: model pompy wirowej - model dydaktyczny 

prezentujący zasadę działania pomp wirowych. 
zestaw 3 

II 52 
Model prasy 

hydraulicznej 
Pomoc dydaktyczna - model technicznej prasy hydraulicznej. sztuka 1 

II 53 
Podnośnik 

hydrauliczny 

Słupkowy, długość tłoka min. 120 mm, długość gwintu 60-80 mm, 

wysokość min. 190 mm, udźwig 10 000 kg. 
sztuka 1 

II 54 

Przyrząd do 

demonstracji prawa 

Archimedesa 

 

Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla nauczyciela do 

demonstracji prawa Archimedesa dla ciał zanurzonych w wodzie. 

W skład zestawu wchodzą: podwójny cylinder-wiadro, walec 

pełny, sprężyna z zaczepami i wskazówka, pręt stalowy, 

przedłużacz z haczykiem. 

zestaw 5 
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II 55 
Dźwignia 

dwustronna 

 

Podstawowe elementy dźwigni: pionowy stojak z mocowaniem do 

blatu, pręt, poziome ramię wagi z symetrycznie umieszczonymi 

otworami do mocowania szalek wagi, szalki wagi z haczykami, 

odważniki o różnej wadze, igła wagi oraz kątomierz 

 

zestaw 5 

II 56 

Przyrząd do 

demonstracji 

przewodnictwa 

cieplnego 

Zestaw demonstracyjny, w skład którego wchodzą: dwa pojemniki 

(izolatory) z pokrywami (w różnych kolorach) oraz pałąkiem 

aluminiowym. 

zestaw 5 

II 57 
Sprężyny do 

demonstracji fal 

Pomoc dydaktyczna - sprężyna do demonstracji drgań 

podłużnych. 
sztuka  2 

II 58 
Laski ebonitowe 

 i szklane 

Zestaw 2 pałeczek: ebonitowej i szklanej o długości min. 25 cm. 

W zestawie materiał do pocierania. 
zestaw 5 

II 59 Elektroskop 
Pomoc dydaktyczna do doświadczeń z elektrostatyki. Waga 

maksymalna 1 kg. 
sztuk 5 

II 60 Elektrometr Brauna 
Pomoc dydaktyczna, elektrometr Brauna całkowicie osłonięty, 

obudowa wykonana z metalu. Średnica min.-maks. 15-20 cm 
sztuka 2 

II 61 

 

Przyrząd do 

demonstracji  

linii sił pola 

elektrostatycznego 

 

Pomoc dydaktyczna do demonstracji linii sił centralnego  

i jednorodnego pola elektrostatycznego; przystosowany do 

współpracy z maszyną elektrostatyczną i induktorem Ruhmkorffa 

sztuka 1 

II 62 

 

Przewody 

elektryczne – 

komplet 

 

Komplet przewodów: przewody 1 mb - 4 sztuki, przewody 0,5 mb 

- 8 sztuk, przewody 0,25 mb - 8 sztuk. Różne kolory.  

W komplecie uchwyt do zawieszania przewodów. 

zestaw 10 

II 63 
Opornica 

suwakowa 

Opornica suwakowa 0-50 Ohm/ 2A, karkas opornika:  

fi 20x105 mm 
sztuka 5 

II 64 
Opornica 

dekadowa 
Opornica dekadowa 9999,9 Ohm sztuka 5 

II 65 
Mostek 

Wheatstone'a 

Pomoc dydaktyczna do oznaczania małych oporności metodą 

Wheatstone'a 
sztuka 5 

II 66 

Magnesy 

neodymowe – 

komplet (różne 

wielkości) 

 

Komplet magnesów neodymowych: 5 szt. średnica: 12 mm, 

wysokość: 6 mm +0,1/-0,1 mm, kierunek magnesowania: wzdłuż 

wymiaru 6 mm 5 szt. średnica: 12 mm, wysokość: 50 mm 

kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 50 mm 5 szt. długość: 

25 mm szerokość: 25 mm wysokość: 10 mm kierunek 

magnesowania: wzdłuż wymiaru 10 mm 5 szt. długość: 40 mm, 

szerokość: 40 mm, wysokość: 15 mm kierunek magnesowania: 

wzdłuż wymiaru 15 mm 

 

zestaw 20 

II 67 
Laser 

półprzewodnikowy 
Długość fali 532 nm przy mocy < 5mW; kolor zielony. sztuka 5 

II 68 
Ława optyczna 

szkolna 

 

Komplet składający się z elementów optycznych i montażowych 

oraz oryginalnej ławy optycznej. Umożliwia wykonanie wielu 

zestaw 1 
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eksperymentów z optyki - rozchodzenie światła, otrzymywanie 

obrazu obserwowanego przez soczewkę, obraz otrzymany na 

ekranie: ogniskowa i środek optyczny, zaćmienia Słońca i 

Księżyca,cień, półcień otrzymywanie prostej wiązki światła, 

załamanie światła w wodzie, rozszczepienie światła białego za 

pomocą pryzmatu, reflektor, aparat fotograficzny. Skład zestawu: 

cztery soczewki w oprawie o długości ogniskowej + 5cm, + 10cm,  

+ 18cm, -15cm, zwierciadło wklęsłe, pryzmat, zwierciadło 

szklane, matówka, szkło przeźroczyste, komplet przesłon (6 

sztuk), naczynko w kształcie prostokąta, pierścień zaciskowy (2 

szt.), gniazdo oświetlacza, gniazdo blokujące (5 sztuk), uchwyt 

widełkowy (2 sztuki), oprawa, kulka Ø 10 mm na pręcie, kulka Ø 

25 mm na pręcie, stolik, podpora belki, oświetlacz, belka ławy 

optycznej. Wymiary - 100 x 150 x 1160 mm 

 

II 69 Rurki Pluckera 

 

Pomoc dydaktyczna do obserwacji linii spektralnych gazu. 

Długość każdej kapilary 70 mm, na końcach styki do montowania 

w gniazdach elektrod zasilających. 

 

sztuka 1 

II 70 Spektroskopy 

 

Spektroskop pryzmatyczny; element rozszczepiający światło - 

pryzmat obserwacji na wprost. Złożony z trzech pryzmatów. 

Regulacja ostrości obrazu za pomocą przesuwnego pierścienia. 

 

sztuka 10 

II 71 
Siatki dyfrakcyjne 

100 linii/mm 

Arkusz poliestrowej (lub innego tworzywa o podobnych 

własnościach) siatki dyfrakcyjnej. 100 szczelin/mm 
sztuka 5 

II 72 
Siatki dyfrakcyjne 

150 linii/mmm 

Arkusz poliestrowej (lub innego tworzywa o podobnych 

własnościach) siatki dyfrakcyjnej. 150 szczelin/mm 
sztuka 5 

II 73 
Siatki dyfrakcyjne 

200 linii/mm 

Arkusz poliestrowej (lub innego tworzywa o podobnych 

własnościach) siatki dyfrakcyjnej. 200 szczelin/mm 
sztuka 5 

II 74 Rura Newtona 

 

Rura wykonana ze szkła o długości 1 m i średnicy 4,5 cm. 

Wewnątrz rury znajdują się: kawałek blaszki oraz piórko. Rura  

z próżnią - niewymagane użycie pompki próżniowej. Dodatkowo 

dołączone osobno: kawałek blaszki oraz piórko, podobne do tych 

umieszczonych w rurze. 

 

zestaw 1 

II 75 
Ręczna tłokowa 

pompa próżniowa 

 

Pompka z dwoma przyłączami (1. do wypompowania 2. do 

wytworzenia nadciśnienia). Pompka wykonana ze stali.  

W zestawie wąż przyłączeniowy o długości 25-35 cm i średnicy 9 

mm. Skok tłoka 15-20 cm; średnica przyłączy 9 mm. 

 

zestaw 1 

II 76 

Zestaw sześcianów 

do wyznaczania 

gęstości 

 

Pomoc dydaktyczna. Zestaw min. 10 sześcianów o objętości min. 

15 cm
3
. Każdy sześcian wykonany z innego materiału: miedź, 

brom, glin, żelazo, cynk, dwa rodzaje drewna, nylon, akryl, PCW. 

 

zestaw 1 

II 77 

Zestaw do 

demonstracji 

oddziaływania 

bezpośredniego  

i na odległość, 

zasady zachowania 

pędu, badania 

Pomoc dydaktyczna składająca się z toru wykonanego z metalu, 

szklanej rurki wypełnionej cieczą z pęcherzykiem powietrza o 

długości min. 70 cm oraz zestawu kulek metalowych i szklanych 

(min. 3 każdego rodzaju). 

zestaw 1 
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ruchu 

jednostajnego i 

jednostajnie 

przyspieszonego 

II 78 

Zestaw do 

demonstracji linii 

pola 

magnetycznego 

przewodników  

z prądem 

 

Pomoc dydaktyczna do demonstracji linii pola magnetycznego 

wokół przewodników z prądem. W skład zestawu wchodzą: 

zwojnica, przewodnik prostoliniowy, przewodnik kołowy. 

Przyrządu wykonane z przezroczystego materiału 

umożliwiającego przeprowadzenie doświadczenia na rzutniku.  

Napięcie zasilania 3-6 V. 

 

zestaw 1 

II 79 
Magnes sztabkowy 

prosty 

 

Zestaw dwu magnesów sztabkowych do demonstracji 

biegunowości oraz demonstracji linii pola magnetycznego  

z wykorzystaniem opiłków. 

 

zestaw 4 

II 80 
Magnes 

podkowiasty 

Zestaw trzech magnesów podkowiastych z uchwytami 

plastikowymi o różnych wymiarach: 75 mm, 100 mm, 125 mm. 
zestaw 2 

II 81 

 

Żarówki na 

podstawkach 

łączeniowych 

 

Pomoc dydaktyczna do prezentacji doświadczeń z elektryczności. 

Zestaw zawierający dwie podstawki z żarówkami oraz wyłącznik 

nożowy. 

zestaw 5 

II 82 
Elektroskop 

dwulistkowy 

 

Elektroskop dwulistkowy do wykonywania doświadczeń  

z elektrostatyki. Obudowa elektroskopu 15-20 cm. Ściany boczne 

oraz podstawa wykonane z metalu, przód i tył obudowy  

z przezroczystego szkła 

 

zestaw 4 

II 83 Pałeczki ebonitowe 

 

Pałeczki ebonitowe przeznaczone do wykonywania doświadczeń 

z elektrostatyki. Długość pałeczek 30 cm. Komplet składa się  

z dwóch pałeczek ebonitowych. 

 

zestaw 2 

II 84 Pałeczki szklane 

 

Pałeczki szklane przeznaczone do wykonywania doświadczeń  

z elektrostatyki. Długość pałeczek 30 cm. Komplet składa się  

z dwóch pałeczek ebonitowych. 

 

zestaw 2 

II 85 Pałeczki akrylowe 

 

Pałeczki ebonitowe przeznaczone do wykonywania doświadczeń 

z elektrostatyki. Długość pałeczek 30 cm. Komplet składa się z 

dwóch pałeczek ebonitowych. 

 

zestaw 2 

II 86 

Zestaw do 

doświadczeń  

z optyki 

geometrycznej 

wraz z laserem 

 

Pomoc dydaktyczna. W skład zestawu wchodzą: modele 

soczewki wypukłej, dwuwklęsłej, płaskowypukłej, pryzmat 

prostokątny, pryzmat trapezowy, płytka równoległościenna, 

zwierciadło elastyczne, tarcza kolbego, zasilacz sieciowy. Zestaw 

przystosowany do mocowania na tablicach magnetycznych. 

 

zestaw 1 

II 87 
Zwierciadło kuliste, 

wklęsłe i wypukłe 

 

Zestaw: zwierciadło kuliste, wklęsłe i wypukłe o średnicy 10 cm 

na regulowanej podstawie. Każde zwierciadło na osobnej 

podstawie. 

 

zestaw 1 
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II 88 Pryzmat szklany 

 

Pryzmat szklany o kątach 60 stopni, wymiary ścian 

równobocznych 25 mm, wysokość 50 mm. Pomoc dydaktyczna 

do doświadczeń z zakresu optyki. 

 

sztuka 2 

II 89 

 

Kamerton z pudłem 

rezonansowym  

440 Hz 

 

Kamerton z pudłem rezonansowym 440 Hz.  zestaw 1 

II 90 

 

Kamerton z pudłem 

rezonansowym  

1 Hz 

 

Kamerton z pudłem rezonansowym. Zestaw przestrajalny  

w zakresie 1 Hz. 
zestaw 1 

II 91 

 

Kamerton z pudłem 

rezonansowym 

2000 Hz 

 

Kamerton z pudłem rezonansowym. Zestaw przestrajalny  

w zakresie 2000 Hz. 
zestaw 1 

II 92 

 

Opornica 

suwakowa 160W, 

10 omów 

 

Opornica suwakowa 160W, 10 omów sztuka 1 

II 93 

Opornica 

suwakowa 160W, 

100 omów 

Opornica suwakowa 160W, 100 omów sztuka 1 

II 94 

Opornica 

suwakowa 160W, 

1000 omów 

Opornica suwakowa 160W, 1000 omów sztuka 1 

II 95 
Maszyna 

elektrostatyczna 

Maszyna elektrostatyczna Wimshursta, średnica tarcz 25-30 cm. 

Pomoc dydaktyczna 
sztuka 1 

II 96 
Ława optyczna z 

akcesoriami 

 

Komplet składający się z elementów optycznych i montażowych 

oraz oryginalnej ławy optycznej. Umożliwia wykonanie wielu 

eksperymentów z optyki - rozchodzenie światła, otrzymywanie 

obrazu obserwowanego przez soczewkę, obraz otrzymany na 

ekranie: ogniskowa i środek optyczny, zaćmienia Słońca i 

Księżyca, cień, półcień otrzymywanie prostej wiązki światła, 

załamanie światła w wodzie, rozszczepienie światła białego za 

pomocą pryzmatu, reflektor, aparat fotograficzny. Skład zestawu: 

cztery soczewki w oprawie o długości ogniskowej + 5cm, + 10cm, 

+ 18cm, -15cm, zwierciadło wklęsłe, pryzmat, zwierciadło 

szklane, matówka, szkło przeźroczyste, komplet przesłon (6 

sztuk), naczynko w kształcie prostokąta, pierścień zaciskowy (2 

szt.), gniazdo oświetlacza, gniazdo blokujące (5 sztuk), uchwyt 

widełkowy (2 sztuki), oprawa, kulka Ø 10 mm na pręcie, kulka Ø 

25 mm na pręcie, stolik, podpora belki, oświetlacz, belka ławy 

optycznej. Wymiary - 100 x 150 x 1160 mm 

zestaw 1 

II 97 
Spadkownica 

 

 

Spadkownica elektroniczna z fotobramkami i licznikiem  

o wysokości 1,2 m. W skład zestawu wchodzą również co 

najmniej dwie metalowe kulki o min. Średnicy 15 mm oraz kosz 

do łapania spadających ciał. 

 

zestaw 1 
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II 98 Równia pochyła 

 

Równia pochyła ze skalą o regulowanym kącie nachylenia. 

Długość równi min. 80 cm., szerokość min. 10 cm. W skład 

zestawu wchodzą: min. 10 odważników, klocek drewniany, walec 

drewniany, statyw, 2 linki o długości 2 m, siłomierz. Pomoc 

dydaktyczna do badania współczynnika tarcia statycznego, sił 

tarcia statycznego i dynamicznego, badanie ruchu jednostajnie 

przyspieszonego bez tarcia 

 

zestaw 1 

II 99 
Szkielet brył 

prawidłowych 

Zestaw min. 7 różnych brył metalowych szkieletowych, wysokość 

brył min. 30 cm 
zestaw 3 

II 100 

 

Magnetyczna 

sucho ścieralna 

nakładka na tablicę 

 

Magnetyczna suchościeralna nakładka na tablicę z układem 

współrzędnych. Rozmiar [min.-maks.] 80-90x95-100 
sztuka 3 

II 101 

 

Uchwyt zasilający 

do lamp 

spektralnych 

 

Lampa umieszczona w izolowanych gniazdach elektrod (jedna 

umieszczona na sprężynie). Napięcie indukowane na elektrodach 

około 6kV napięcia stałego przy max. 2 mA natężenia prądu. 

sztuka  1 

II 102 

Zestaw lamp 

spektralnych 

rurkowych 

 

Zestaw lamp spektralnych w kształcie "hantli". Długość każdej 

kapilary 70 mm. Końce tuby wyposażone w styki do montowania 

w gniazdach elektrod zasilających. Zestaw lamp wypełniona 9 

różnymi gazami: Ar, CO2,  He, Kr, N2, Ne, O2, H2, Hg. 

 

sztuka  1 

II 103 
Silnik Stirlinga  

z palnikiem 

Wykonany ze stali nierdzewnej, aluminium oraz szkła. 

Maksymalna prędkość obrotowa: min. 1700 obr/min. 
sztuka  1 

II 104 

Energia solarna 

(zestaw 

doświadczalny) 

 

Pomoc dydaktyczna umożliwiająca przeprowadzenie 

doświadczeń: ogniwa słoneczne jako źródło napięcia, ogniwo 

słoneczne jako źródło natężenia, opór wewnętrzny ogniwa 

słonecznego, ogniwo słoneczne jako dioda, wpływ zmiany 

intensywności światła, wpływ padania kierunku promieni, moduł 

solarny, równoległe połączenie ogniw słonecznych, szeregowe 

połączenie ogniw solarnych, ładunek na ogniwie słonecznych, 

konwersja energii solarnej w energię światła, konwersja energii 

słonecznej w energię mechaniczną, słoneczna produkcja wodoru, 

ładowanie akumulatora za pomocą energii słonecznej. 

 

zestaw 1 

II 105 

Energia wiatrowa 

(zestaw 

doświadczalny) 

 

Pomoc dydaktyczna umożliwiająca przeprowadzenie 

doświadczeń: energia przepływu wiatru, konwersja energii, 

polaryzacja energii, wpływ prędkości wiatru, wpływ kierunku 

wiatru, wpływ ładunku na turbinie, wpływ liczby łopat śmigła, moc 

turbiny, przechowywanie energii, wykorzystanie energii wiatru. 

 

zestaw 1 

II 106 
Ręczny piranometr 

z wyświetlaczem 

 

Z wyświetlaczem cyfrowym. Zakres pomiarowy 0-1999 W/m2. 

Dokładność  +/- 5%. Posiada dwa gniazda bezpieczeństwa 4 mm 

do podłączenia urządzenia sterującego. 

 

sztuka 1 

II 107 

Zestaw brył 

geometrycznych 

(przeźroczyste) 

 

Zestaw 6 brył nieregularnych: graniastosłup prosty o podstawie 

równoległoboku, graniastosłup pochyły o podstawie kwadratu, 

graniastosłup prosty o podstawie trapezu, ostrosłup o podstawie 

zestaw 1 
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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. 

 

II 108 

Zestaw 

magnetycznych 

przyborów 

tablicowych 

 

Przyrządy wykonane ze sklejki wodoodpornej pokrytej lakierem; 

skala odporna na ścieranie. W zestawu wchodzą: cyrkiel 

tablicowy (śruba stalowa z nakrętką skrzydełkową. Jedno ramię  

z mocowaniem na kredę, drugie z mocowaniem do tablicy na 

przyssawkę.; ekierka prostokątna, ekierka ostrokątna, kątomierz, 

linijka. W zestawie znajduje się przybornik na przybory tablicowe. 

 

zestaw 1 

  

 


