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Załącznik nr I - SZCZEGÓLOWY OPIS POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Szczegółowy opis pomocy dydaktycznych
Lp. Szczegółowy opis pr()duktu

I Ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne - dzialający model.

Zestaw demonstrujący wytwarzanie czystej (bezwęglowej) energii, wykorzystując do tego
tylko energię Słońca i wodę. Minimalny skład zestawu: odwracaine ogniwo paliwowe na
podstawie, podwójne pojemniki na podstawie oznaczone H2 i 02 do magazynowania wodoru i
tlenu wytwarzanych w procesie elektrolizy, rurki i przewody polączeniowe, śmigło, pojemnik
na baterie oraz ogniwo fotowoltaiczne (tzw. bateria słoneczna). Wymiary elementów: od 7 cm
(wvsokość ooiemników) do 15,5 cm (o"niwo fotowoll.).

2 Turbina wodna - model na podstawie.

Działający model turbiny wodnej podłączanej do źródła wody, z transparentną szybą z przodu
umożliwiającą obserwację jej pracy. Turbina podłączona jest do małego generatora
wytwarzającego prąd, którego działanie (przepływ) widoczne jest m.in. poprzez świecącą
żarówke (element zestawu), obracaiace sie koło barw i inne elementy obwodu.

3 Energia słoneczna - zestaw demonstracyjno - doświadczalny.

Zestaw do demonstracji oraz doświadczeń z zakresu energii słonecznej - jej pozyskiwania,
przetwarzania, zachowywania oraz wykorzystywania, jak również działania fotoogniwa, czyli
ogniwa fotowoltaicznego. Przeprowadzone doświadczenia przy pomocy zestawu umożliwiają
omówienie tematów: Energia słoneczna, ogniwo fotowoltaiczne, wykorzystanie energii
słonecznej itd. Minimalny skład zestawu: fotoogniwo (ogniwo fotowoltaiczne) i przewody,
podstawka fotoogniwa, termometr, szkło powiększające, silniczek elektryczny, śmigło,
podstawka silniczka, lustro paraboliczne, podstawka pod lustro paraboliczne, lustro plaski e,
lupa podwójna, kolorowe Iiltry z uchwytem - 4 różne, probówka, podstawka probówki, stojak
do probówki, gumki, spinacze do papieru z główką, plastikowa koluszka, nitka, plastikowe
paski, arkusze-wycinanki z kształtami (ptaki, iluzje itp.). Zestaw zawiera kolorową instrukcję z
doświadczeniami i eksnervmentami.

4 Bio-energia (etanol) - dzialający model.

Minimalny skład zestawu: ogniwo paliwowe, przewody, śmigło, pojemnik na paliwo
etanolowe i naczynie miarowe. Wszystkie elementy tworzą jedną całość wraz z obudową z
tworzywa sztucznego. Zestaw praktycznie demonstruje zasilanie urządzeń alkoholem.
Wykorzystuie roztwór etanolu o steżeniu5%...15%,oiwo lubwino. Wymiarymin.: 10,5x 12x 13cm.

S Model do skupiania energii slonecznej.

Model składa się z dużego lustra parabolicznego (w kształcie misy) o średnicy min. 30 cm
zamocowanego na statywie z podstawą oraz wysięgnika wychodzącego ze środka lustra
zakonczonego miedzianym naczyniem. Model demonstruje skupianie promieni słonecznych i
przekazywanie ich energii przewodnikiem miedzianym (w naczyniu zagotuje się woda, stopi
Daralina itD.).

6 Pojazd z napędem wodorowym.

Jeżdżące autko - model pojazdu napędzanego czystym wodorem gromadzonym w wodzie w
wyniku wykorzystania ogniwa paliwowego typu PEM (polymer Electrolyte Membrane).
Model umożliwia obserwację tworzenia się tlenu i wodoru w dwóch transparentnych
pojemnikach z wodą umieszczonych z tylu pojazdu. W wyniku zachodzenia reakcji tlenu z
wodorem wytwarzana jest energia elektryczna oraz woda (para wodna) - pojazd porusza się
cicho, bez "ydzielania toksycznych produktów spalania. Minimalne wymiary: ł 5,5 x 12,5 cm
(o,niwo fotowoltaiczne); 24 x 10,5 x 8,5 cm (autko).

7 Zestaw do badania powietrza w walizce terenowej.

Przenośny zestaw do badania powietrza atmosferycznego, który umożliwia wykonywanie
badań i doświadczeń zarówno w terenie, jak i w pracowni szkolnej. Wszystkie elementy
zestawu umieszczone są w zamykanej walizce ze sztywnego tworzywa sztucznego
zakończonej sztywną rączką i wyściełanej wewnątrz gąbką o wymiarach min. 30,5 cm x 37
cm. Minimalny skład zestawu i parametry elementów: Długopis laser/latarka - I szl.; Fiolka
PS 75 mm z korkiem - 2 SZI.; Gwóźdź długi - 2 szt.; Linijka 15 cm transparentna z lupą - l szt.;
Lupa plastikowa z 3 powiększeniami - 2 szt.; Łyżko-szpatułka - l SZI.; /ltlalryca milimetrowa A4
- 3 szl.; Malryca milimetrowa A4 foliowana do powielania - l SZI.; A1ikroskop ręczny 20x-40x
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zawarto.'ici ozonu u' pOli-'ietrzlt- l szt,; Paski wskaźnikowe pH (0-14) ./-polmlc"e- 1 szt.; Pipeta
Pasteura 3 mI - 4 szt.; Skala porostowa A4 foliowana, dwustronna - 1 szt.; Szalka Petriego.
szklana, 60 mm - 2 szt.; Szkielko zegarkowe !J~r, 75 mm - 3 szt,; Szpatułka dwustronna
(plaska/zagięta) - I szt.; Ta.~masamoprzylepna - l szt.; Termometr min.-max z higrometrem -
l szt.; Woda destylowana 200 mi. Zestaw zawiera 11 opracowanych doświadczeń oraz
niezbędny sprzęt laboratoryjny i badawczy.

8 Zestaw badania stanu powietrza, w tym zaniecz}'szczenia i halasu.

Zestaw przeznaczony jest do badań powietrza atmosferycznego - jego stanu, parametrów i
zanieczyszczenia. Minimalny skład i parametry elementów zestmvu Barometr;
Wielofimkcyjny elektronic:ny przyrząd do pomiaru poziomu o,iwietlenia, dźwięku, wilgotno.~ci
oraz temperatwy z wyświetlaczem LCD (14 mm); Paski wskaźnikowe do oznaczania
zawartości ozonu w powietrzu; Termometr min.-max :: higrometrem: Termometry szklane -
10.,.;, j 10 Sl,C; Waga e/eAllonicznt1 z ka/ku/utorem 0, J g/mca 150 X; Deszczomierze (wbijane
w podloże); Fiolki PS z korkiem; Kolby stożkowe z korkiem; Lejki; 8iblllyJiltrocyJne (sqczki);
Łyżko-szpatlllka; Szpat lilka dWllstronna (plaska/zagięta); Mikroskop ręczny 20x-40x
podświetlany; Lupa z 3 powiększeniami; Nasiona rzeżuchy; Paski wskaźnikowe pll; Cylindry
miarowe (borokrzemian.), 100 mi; Korki do cylindrólł.'; Łyżeczki do ,\palań z kołnierzem
ochronnym: Palniki spirytusowe z knotem; Stojaki nad pa/nik alkoho/mvy; Zlewki miarowe
(borokrzemian.) 250 mi; Szalki Petriego; Szczypce laboratoryjne do zlewek; Szczypce
laboratoryjne; Szkiełka pod')tawowe; Szkiełka zegarkowe: T(I.\~ma samoprzylepna; Zestaw
reagentów; Ntatryca milimetrowaJoliowana; Okulwy ochronne pod\,t({wowe. Zestaw pozwala
badać takie czynniki i parametry jak: temperatura powietrza, w tym zmiany dziennych
(min./max); ciśnienie atmosferyczne; światłość; wilgotność względna; temperatura; poziom
dźwięku I hałasu; wielkość opadu atmosferycznego; pH opadu atmosferycznego i inne;
zawartość ozonu w powietrzu; zanieczyszczenie powietrza; zapylenie i rodzaj zapylenia,
obecność i rodzai ovłków kwiatowych; wYkryte bakterie itd.

9 Paski wskaźnikowe do badania zawartości ozonu w powietrzu.

Komplet składający się z 12 pasków wysokiej jakości do oznaczania poziomu ozonu w
I nowietrzu (w ramach 4 zakresó';') w cia"u 10 minut (W" skali barwnei).

10 Miernik prędkości wiatru i temperatury z wyś",'ietlaczem elektronicznym.

Przyrząd do pomiaru prędkości wiatru i temperatury z wyświetlaczem elektronicznym (w oC
lub °F). Zakresy; (prędkość wiatru) 0,2 ...30 m/s, (temperatura) -30 ...+60 oc. Przyrząd zasilany
baterio, z oaskiem do zawieszania i ookrowcem.

11 Miernik promieniowana UV.

Miernik z wyświetlaczem LCD do pomiarów ultrafioletu UVA/UVB w zakresie 290 ...390 nm.
Miernik wvnosażonv w sonde z czujnikiem nromieniowania UV. Przvrzad zasilanv bateria.

12 Stacja pogody, dydaktyczna, drewniana, typu "domek".

Stacja do ustawienia na powietrzu i przeznaczona do wspomagania stałych obserwacji pogody.
Zbudowana w sposób zapewniający m.in.: swobodny dostęp powietrza bez ryzyka
nasłonecznienia przyrządów, drewniana z żaluzjowymi ścianami, pomalowana na biało.
Elementy stacji: termometr min.-max., higrometr, barometr i deszczomierz wbijany w glebę.
Wymiary (+1- 30 mm): 760 (wvs.) x 880 (szer.) x 680 mm.

13 Zestaw ekologiczny do badania wody.

Zestaw reagentów, naczyń i przyrządów niezbędnych do wykonania 100 badań każdego
\\'ska.l.llika (razem 500 tt:stów) i określenia następujących wskażników jakości wudy:
zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, zasadowość, kwasowość, poziom dwutlenku
węgla, twardość wody. Pomiary dokonywane metodą miareczkowania. Zestaw zawiera m.in.
wodoszczelny, elektroniczny pH-metr z elektrodą i wyświetlaczem cieklokrystalicznym, na
baterie (700 godzin ciągłego użytkowania). Zawartość zestawu umieszczona jest w przenośnej
walizce z twor7Vwa sztuczne~JQ.

14 Zestaw edukacyjny do badania wody: filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie wody.

Zestaw do demonstracji i doświadczeń z zakresu filtrowania. oczyszczania i uzdatniania
wody. Symuluje naturalne procesy filtrowania wody jakie zachodzą w naturze. Pozwala
zaprezentować procesy i etapy oczyszczania wody jakimi posługuje się człowiek, aby pić
wodę wolną od zanieczyszczeń. Zestmv zawiera rozkładany model w kształcie
transparentnego wycinka warstw glehy sk/adajqcy się z 4 poziomów jlltracyjnych osadzonych
na pojemniku zbierajqcym przefiltrowaną wodę. Każdy z tych poziomów ma przestrzeń, do
ku)rei wsvnllie sit~zawarte w zestawie materia/v filtrui(Jce: aktywnv wef!iel w zakrecanvm
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Ipojemniku (lIIin 90 g), piasek (min 3 x 65 g), żwir (min 3 x 65 g). Model wykonany jest z
tworzywa sztucznego. DodatkOl'-'ymt elementami są: plastikowy pojemnik miarOlvy o poj. 50 mI
ipapier filtrujący.

15 Model edukacyjny dol. wody - filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie wody. sztuka I

Model do demonstracji i doświadczeń z zakresu filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody.
Symuluje naturalne procesy filtrowania wody jakie zachodzą w naturze. Pozwala też
zaprezentować procesy i etapy oczyszczania wody jakimi posługuje się człowiek, aby pić
wodę wolną od zanieczyszczeń. Zestaw zawiera rozkładany model w k')zla/cie
transparentnego wycinka warstw gleby składajqcy się z 4 poziomń\1'ji'trac)jnych osadzonych
na pojemniku zbierajqcym przefiltrowaną wodę. Każdy z tych poziomów ma wyprofilowanq
głębszq przestrzeń po.~r()dklł (z otworami), do której wsypuje się zawarte Hl zestawie materiały
filtrujące: aktywny u'ęgiel w zakręcanym pojemniku (min. 90 g), piasek (min 3 x 65 g), żwir
(min. 3 x 65 g). Zlożony model w ksztalcie zbliżony jest do skladanego prostopadlościanu
zwężajqcego się ku górze z wymodelowani{ na kształt powierze/mi gleby górnq powierzchnią.
Wvkonany jesl z tworZ)'l-va sztucznego. Dodatkowymi elementami są: plastikowy pojemnik
miarowy o poj. 50 mI, papier filtrujący (A4) oraz okulmy uchronne. Minimalne wymiary
same,w modelu (wieżv filtracvineiJ: 23 x 10 x 18,5 (I{) cm.

16 Pakiet do badania zawartości chlorków w wodzie. zestawipakiet I

Pakiet umożliwia wykonanie 100 testów, metodą miareczkowania. Zakresy (wysoki i niski):
0 .. 1000 moll (nnm) CI-, 0 .. 100 mg/I (ppm) CI-.,

17 Pakiet do badania zawartości żelaza w wodzie. zestaw/pakiet 1

Pakiet umożliwia wykonanie 50 testów, metodą kolorymetryczną. Zakres; 0..5 mgli (ppm)
żelazo Fe2+, Fe3+, wrażliwość I ITIolI.

18 Pakiet do badania zawartości fosforanów w wodzie. zesta\v/pakiet l

Pakiet przeznaczony do oznaczania z.3wartości fosforanów (niskie zakresy) w roztworach
wodnych (metoda kolorvmetryczna). Pakiet umożliwia wykonanie 50 badań (testów).

19 Pakiet do badania zawartości (koncentracji) azotanów w wodzie i glebie. zestaw/pakiet l

Pakiet umożliwia wykonanie 200 testów (100 x woda+ I00 x gleba)., metoda kolorvmetrycllla.
20 Pakiet do badania zawartości siarczynów w wodzie. zestaw/pakiet l

Pakiet umożliwia wykonanie 100 testów. Zakresy; 0..20 mgli (ppm) Na,S03, 0..200 mgli
(Dnm) Na,S03, metoda; miareczkowanie iodometrvczne.

21 Płłkiet do bauania zawartu~ci tlenu rozpuszczonegu w wodzie. zestaw/pdKid I

Pakiet umożliwia wykonanie 100 testów. Zakres; 0.. 10 mgli (ppm) O" metoda;
miareczkowanie.

22 Zestaw pojemników do próbek z nosidłem. zestaw

Nosidło do przenoszenia i przechowywania 6 rodzajów zamykanych pojemników (zawarte w
zestawie) do różnego typu próbek terenowych (wodnych, glebowych), tj.; 2 butle (PE) z
wąskimi szyjkami o poj. 1000 mi, 2 butle (PE) z szerokimi szyjkami o poj. 1000 mi, I słój z
szeroka szYika o Doi. 500 mi, I butla na próbki światłoczule o poj. 1000 mI.

23 Biały krążek Secchiego z linką. zestaw l

Krążek o " 250 mm do określania głębokości i przejrzystości wody i przenikania światła.
Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, wyposażony dodatkowo w metalowy ciężarek
oraz uchwyt do zaczepiania linki + Linka z uchwytem, nylonowa o długości min. 10m,
skalowana co 50 cm, zakończona karabińczykiem i zwijana na specjalnym uchwvcie.

24 Paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości olejów w wodzie i glebie. opakowanie l

Opakowanie 100 pasków do wykazywania zawartości olejów w wodzie/glebie oraz
wykazywania obecności węglowodorów w wodzie (metodą kolorymetryczną - wg skali
barwnei).

25 Czerpacz wody z termometrem, profesjonalny.

Profesjonalny czerpacz wody z termometrem, mllllmum 20 metrową linką nylonową,
kulkowym mechanizmem automatycznie zamykającym czerpacz, przeznaczony do pobierania
prób wody z określonej głębokości. Minimalny zakres mierzonych temperatur -IO'C. ..+50'C.
W dolnej części czerpacza kranik zapobiegający mieszaniu się próbki z tlenem
atmosferycznym. Przyrzad wykonany z mocnego PVC, mosiadzu i stali nierdzewnei.

sztuka



26 Gleba - wplyw człowieka - zestaw doświadczalny.

Zestaw 8 doświadczeń wraz z: omówieniem dla prowadzącego zajęcia (od teorii do
wniosków); zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (szalki. zlewki. pipety,
tiolki, lupy, łopatka do gleby, bagietka itd.); niezbędnymi substancjami oraz roztworem
wskaźnikowym i skalą kolorymetryczną. Zestaw pozwala wykonać doświadczenia, które
zar07Tlają ze skufkami wpływu człowieka na gleby, w tym m.in.: wpływ skażenia glehy na
wzrost roślin, zasolenie gleby, oddziaływanie chlorku sodu na strukturę gleby, wpływ
wybranych nawozów na gruzełkowatość gleby i na jej odczyn pH. Zestaw zawiera karty pracy,
które można kserO\\'ać.

27 Gleba plus - zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym i kartami pracy.

Zestaw 20 doświadczen wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia (od teorii do
wniosków); zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (cylindry, szalki Petriego,
zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, sączki, lupy, szpatułka dwustronna,
łopatka do gleby itd.) i substancjami, w tym reagent ze skalą kolorymetryczną. Zestaw poprzez
doświadczenia pozwala zapoznać z cechami i rolą gleby w przyrodzie - typy gleb i skład
granulometryczny, właściwości fizykochemiczne, rola organizmów żY\\-'Ychw glebie, skutki
działalności człowieka. Zestaw zawiera karty pracy, które można kserować, reagenty do
oznaczania zawartości azotu, fosforu i potasu w glebie, kolorowe foliowane plansze A4
pokazujące wybrane etapy niektórych doświadczeń. Cały zestaw umieszczony w sztywnej
walizce. Instrukcja zawiera karty pracy ze szczegółowym opisem nastfpujqcych doświadcze,i:
Sklad mineralny gleb; Podstmvowe Fakcje glebowe; Trwalo.ić struktury gruzelkowotej gleby;
Wilgotność gleby; Zdolność filtracyjna gleb; Pojemność wodna gleb; Odczyn gleby; Sorpcja

ji=yczl1a głeby; Wpływ naWOZÓlVzawierających wap" i sód na strukturę gruzełkowatą gleby;
H'pływ wapnowania gleby najej odczyn; Budowa dzdzownic i ich ~'Płyl1.'na użyźnianie gleb;
Organizmy glebowe i ich działalność w glehie; Zróżnicowanie fauny g/ehOllc'ejw zależności od
rodzaju gleby; Zasolenie gleb a rrJZllc'ójroślin; Zasolenie gleby a zużycie \t'ody prze: rośliny;
Wpływ skażenia gleby na kiełkowanie i wzrost roślin; Oddziaływanie chlorku sodu na
strukturę gleby; Wpływ zakwaszenia gleb na stan drzew; Udział rO.~lin w procesach
glebotwórczych; Badanie zawarto.{d azotu (NOJ) "W glebie; Badanie zawarto,\:d fosforu
(P,O,) w zlebie; Badanie zawartości Dotasu (K,D) w zlebie.

28 Biodegradacja -zestaw doświadczalny + pakiet uzupclniający.

Minimalny skład zestawu: Pojemniki testowe przezroczyste z zatrzaskowymi pokry.vami z 2
otworami wentylacyjnymi - 6 szt, , Korki do otworów wentylacyjnych pokryw pojemników
testowych - 12 szt., Ramki transparentne U-kształtne do pojemników testowych - 6 szt.,
Uclm:vt do ramki transparentnej U-kształtnej - 6 szt" Uchwyt-klips do ramki transparentnej
U-kształtnej - 3 szl., Podstmvka do pojemnika testowego - 3 szt" Klatka siatkowa do
pod\,tawki do pojemnika testowego - 3 szt" Pęseta do przenoszenia próbek - I szt, , Torba
biodegradowalna na zakupy - l szt., Torba biodegradowalna na psie odchody - I szt" Folia
celulozowa - I szt., Wypełniacz skrobiowy hi()(Iegradowalny - I litr" Naczynie z otrqb
pszennych - l szt. (talerz), Komposter - I szt, (/00 mi), Próbka metału: miedzi (pasek o min.
~vm_ I x 10 cm: z(lnkrąglnne rogU - 3 szt., Próhka metalu: aluminium (pasek o min. wym, l x
lO cm; zaokrąglone rogi) - 3 szt" Próbka metalu-stopu: stal ocynkowana (pasek o min. wym.
l x 10 cm; zaokrqglone rogi) - 3 szt, , Arkusz 33 etykiet samoprzylepnych do opisywania
próbek, Wzór karty obserwacji, do powiełania i wypełniania - l szt" Opakowanie-nosid/o :;
llt'orzywa sztucznego z rączkq do przenoszenia i dwoma przegrodami do umieszczania
elementów zestm~Ju; wodoodporne ~ / szt. Zestaw umożliwia przeprowadzanie doswiadczeń z
zakresu biodegradowalności różnych materiałów oraz samodzielny wybór podłoża i
materiałów do testowania, Testować można stopień biodegradowalności materiałów zawartych
w zestawie, jak też materiałów z bezpośredniego otoczenia, Pakiet uzupełniający: Pojemnik
testowy przezroczysty z zatrzaskową pokrywą z 2 otworami wentylacyjnymi - l szt., Korki do
otworów wentylacyjnych pokryw pojemników testowych - 4 szt., Ramki transparentne U-
kształtne do pojemników testowych - 2 szt., Uchwyt do ramki transparentnej U-kształtnej - 2
szt .. Uchwyt-klips do ramki transparentnej U-kształtnej - 2 szt., Podstawka do pojemnika
testowego - I szt., Klatka siatkowa do podstawki do pojemnika testowego - 2 szt., Pęseta do
przenoszenia próbek - I szt., Torba biodegradowalna na zakupy - 5 szt., Torba
biodegradowalna na psie odchody - 5 szt., Folia celulozowa - 3 szt., Wypełniacz skrobiowy
biodegradowalny - 2 litry, Naczynie z otrąb pszennych - 4 szt. (4 talerz3), Komposter - 2
szt. (200 mi), Wzór karty obserwacji, do powielania i wypełniania - I szt., Arkusz etykiet
samoprzylepnych do opisywania próbek - 33 etykiety.
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29 Biodegradacja - 3 - komorowy pojemnik z lupami. sztuka I

Pomoc do obserwacji w czasie procesu biodegradacji różnych materiałów. Składa się z trzech
połączonych ściankami. ale niezależnych komór z przezroczystego tworzywa z otworami
wentylacyjnymi oraz termometrami. W przednich ściankach wtopione są dodatkowo szkła
oowiekszaiace. Wymiary min.: 30 cm (szerokość) x 20 cm (wysokość).

30 Sita glebowe. komplet l

Komplet 8 elementów - zawiera 6 sit oraz pojemnik z pokrywą i służy do oddzielania
elementów gleby. Sita o średnicy 10 cm każde, mają różne gęstości oczek. Sita oraz
dodatkowy pojemnik można ustawiać jeden na drugim. przykryć pokrywą i przesiewać glebę,
rozdzielając i grupując jej elementy \vedług \vielkości, co pomaga ustalić skład i typ badanej
gleby. Metalowe sita wbudowane są w dna plastikowych walcowatych pojemników i
oosiadaia numeracie oraz otworY (w mm): 3,35/ 1,70/0,43 /0,25/ O,13/0,071.

31 Zestaw do pobierania prób glebowych. zestaw I

Skład zestawu: przyrząd do pobierania prób glebowych; nierdzewna łopatka; szpatułka
dwustronna z jednym końcem wygiętym do pobierania niewielkich prób lub
zsypywania/mieszania ich; slój z szeroką nakrętką; podłużny pojemnik do gromadzenia próby
gleby, także w postaci profilu. Przyrząd do pobierania prób i profili glebowych wykonany jest
z nierdzewnej stali, a jego koniec zakOJiczony jest ukośnie, aby łatwo go było wbijać w glebę.
Posiada kształt metalowego cylindra długości 35 cm i średnicy wewnętrznej 16 mm z
nacięciem tworzącym rowek długości 20 cm. Do przyrządu wsuwana jest \\lygodna rączka,
którą po pobraniu próby można wykorzystać jako tłok. Płytsze próby gleby można wypychać
od górY rowka z zewnatrz.

32 Pakiet wskaźnikowy pH gleby, grupowy. zestaw I

Pakiet do kolorymetrycznego określania poziomu pH gleby. Zawiera min. 50 mi roztworu
wskaźnikowego (ok. 100 testów) oraz zafoliowaną skalę kolorymetryczną wraz z
transparentnymi zamykanymi fiolkami do próbek testowych.

33 Recykling-cykl życia plastiku - karty demonstracyjne. zestaw I

Zestaw zawiera 13 kolorowych zmywalnych kart, wykonanych z trwałego, sztywnego kartonu,
przedstawiających pelny cykl życia danego materiału oraz sposób jego recyklingu oraz
dodatkowo 2 czyste karty. Minimalne wymiary każde i karty: 21 x 19,5 cm.

34 Recykling-cykl życia metali - karty demonstracyjne. zestaw I

Zestaw zawiera 13 kolorowych zmywalnych kaJ1,wykonanych z trwalego, sztywnego kartonu,
przedstawiających pelny cykl życia danego materialu oraz sposób jego recyklingu oraz
dodatkowo 2 czyste karty. Minimalne wymiary każdej karty: 2 I x 19,5 cm.

35 Lornetka. sztuka 5

Lornetka podstawowa, metalowa 8x21 mm. specjalnie gumowana, aby nie wyślizgiwała się z
rek, pole widzenia 126 mil 000 m; waga 150g.

36 Lornetka. sztuka 3

Lornetka podstawowa. metalowa, IOx25mm, specjalnie gumowana. aby nie wyślizgiwała się z
rąk, pole widzenia 100 m/ I000 m; waga 200 g.

3i Aparat folugraliczny. si.tuka ;

Cyfrowy aparat fotograficzny z kartą pamięci. Matryca typu CMOS lub jej odmiany, min. 16
Mpix; Zoo m optyczny min 20 x; Możliwość nagrywania filmów HD; Optyczna stabilizacja
obrazu; Jezvk menu - nolski; Karta pamieci - 32 GB.

38 Pudełko z lupami i miarką do obserwacji okazów. sztuka 10

Przezroczysty pojemnik w ksztalcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowaną) wbudowane są
2 lupy Gedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2 x lub 4 x. W pokrywce znajdują się
otwory wentylacyjne. Na dnie pudełka wtopiono siatkę do szacowania i porównywania
wielkości okazów. Minimalne wymiary: wysokość 6,5 cm, średnica 6,5 cm.

39 Mikroskop pomiarowy przenośny. sztuka 3

Mikroskop optyczny do dokonywania poml3row obiektów lub ich części (okazów
botanicznych, zoologicznych, geomorfologicznych, metalurgicznych i in.) o dług./szerokości
do I mm. Powiększenie min. 100x (szerokopolowy okular WFIOx-17mm * obiektyw
achromatyczny 10x). Wbudowana precyzyina podziałka XIV pozwala dokonać nomiaru



danego elementu z dokladnością do 0,0 I mm (zakres: 0,0 I 0101... 1 mm). Mikroskop
wyposażony w podświetlacz górny piórowy zasilany bateriami. wsu\',:any W ruchome ramię o
regulowanym kącie nachylenia. Ostrość regulowana symetrycznym pokrętłem. Podstawa pusta
w cześci środkowe i (możliwość ustawienia mikroskopu na WYsokich obiektach).

40 Szklana lupa z rączką.

Szklana luna z raczka ° powiększeniu 3x. Średnica soczewki: 100 mm.
41 przyrL.1d do obserwacji prlyrody - Eko- Rio Plus.

Pomoc dydaktyczna typu kompaktowego, stanowi powiązany ze sobą zbiór scalonych ze sobą
urządzeli: kompas, dwie różne pary lup (ruchomych, nakładanych na siebie), przestrzeli do
obserwacji okazów zamknięta obustronnie powiększającymi lupami, lornetka, powiększarka
stereoskopowa, gwizdek i heliograf oraz dodatkowe elementy: uniwersalny model zegara
słoneczneoo, kwadrant, latarka, alfabet Morse'a.

42 Pakiet edukacyjny do obserwacji leśnych.

Minimalny skład pakietu: Pudełko do zasysania owadów (in. ekshaustor lub ssawka) - 2 571.;

Pudelko z 3 lupami do obserwacji okazów - I szt.; Pudelko z 2 lupami i miarką, do obserwacji
okazów - 2 szt.; Pudełko z lupą i miarką do obserwacji okazów - 2 SZł.; Mikroskop ręczny
LED ze stolikiem 20-40x - I szt.; Przyrząd do obserwacji przyrody EKO-BIO Plus - l szt.;
Ceratka żółta do wabienia bezkręgowców - I SZł.; Siatka na motyle z drążkiem aluminiowym
teleskopowym - I szt.; Pojemnik siatkowy do owadów, skladany - I SZł.; Lornetka
podstawowa, metalowa, gumowana IOx25mm - 1 szt.; Latarka-dynamo II - zasilana i
doładowywana siłą mięśni - dlonią (niepotrzebne baterie) - I szt.; Kompas i lupa z linijką, oba
wysuwane ze sztywnej plastikowej obudowy - J szt.; Lupa okularowa 10x, wysuwana - I szt.;
Lupa potrójna 10x wysuwana, 380101- 1 szł.; Lustra plaskie bezpieczne bez szkła 15x15 cm -
2 szt.; Skala porostowa A4 foliowana - I szt.; Pęseta metalowa - I SZł.; Pęseta plastikowa - I
szt.; Pędzelek miękki - I SZł.; Fiolka PS 75 mm z korkiem - 3 SZł.; Słoik z zakrętką 500 011- l
szt.; Podkladka A4 z klipsem do pisania - I SZł.; Kredki ołówkowe wielokolorowe - l kpI.
(min. kilkanaście); Linijka z lupą - I SZł.; Naklejki kolorowe z ponad 130 rysunkami fauny i
flory - 3 arkusze A4; Lopatka do gleby, chromowana z drewnianym uchwytem - l szt.;
Gwizdek mały ze sznurkiem - 3 szł. Calość mieści się w 2 komorowym pudelku -nosidle z
rączką, ze sztywnego tworzywa. Dodatkowo w skład pakietu wchodzi otwarta gra leśno -

I przyrodnicza - J szt.
43 Prasa do roślin zielnych.

Prasa do roślin zielnych wykonana z pełnych płyt drewnianych, dodatkowo dokręcanych
śrubami zapewniających odpowiedni, regulowany nacisk na okazy roślinne umieszczane
wewnatrz. Wymiar: ok. 45 x 30 cm.

44 Oro2omierz edukacyjny z licznikiem.

Przyrząd kolowy do pomiaru odleglości, przystosowany dla dzieci pod względem wymiarów i
formy. Na ruchomym, gumowanym kole pomiarowym przymocowana jest rączka o
regulowanej wysokości. Koło podzielone jest na 100 cm, co jeden centymetr i opisane
liczbami co 5 cm. Po jednej stronie koła umieszczona jest wskazówka, która wskazuje
odmierzaną odległość, a po drugiej stronie koła umieszczony jest licznik. który w metrach (do
10.000 m) wskazuje odmierzoną odleglość. Dodatkowo, koło kliknięciem informuje o pełnym
obrocie koła (~ I metr).

45 \Vaga elektroniczna, przenośna z kalkulatorem.

Profesjonalna i precyzyjna waga elektroniczna, w specjalnej obudowie, przenośna
("kieszonkowa") Iglmax. 150g. Posiada funkcję tarowania oraz odrębne pamięci do wagi
opakowania i zawartości. Zasilana 3 bateriami z funkcją automatycznego wyłączania po 4
minutach "bezruchu" (oszczędzanie baterii). Powierzchnia płyty wa7.ącej min. 80x70 mm.
Dodatkowo wbudowany kalkulator do dokonywania obliczeli.

46 Waga sprężynowa elektroniczna.

Waoa spreżvnowa elektroniczna 40 ko / 10 o zasilana bateriami dolaczonvmi do wapi.
47 Zestaw do testowania minerałów.

Skład zestawu: buteleczka z kroplomierzem, magnes, płytki do wykonywania rys (szklana,
czarna, biała), gwóźdź, lupa. Zestaw pomaga określić cechy mineralów i grupę do której
naleu.
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48 Wielofunkcyjny przyrząd pomiarow)' 5 w I.

Cyfrowy wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy, wyświetlacz LCD, wielopoziomowy, z
podświetleniem. zasilfiny baterią, o co najmniej 5 parametrach pomiarowych, w tym: I)
Multimetr, z możliwością pomiaru: napięcia stałego, napięcia zmiennego, prądu stałego,
prądu zmiennego i oporności; 2) Temperatury otoczenia w zakresie: do +50 oC oraz sonda
pomiarowa w zakresie: od -20 oC do + I300 oC; 3) Wilgotności względnej w zakresie min.
35% - 95%; 4) Poziomu dźwięku w zakresie 35dB - 100dB; 5) Poziomu oświetlenia w
zakresie minimum: 4000 - 40000 Lux.

49 Termometr do pomiaru temperatory w cieczach i cialach stalych.

Dokładny termometr elektroniczny z ciekłokrystalicznym \vyświetlaczem i l-metrowym
przewodem. Dokonoje pomiarów (0,0) w cieczach i ciałach stałych (także zamarzniętych), a
także w wodzie i glebie. Zakres pomiarów (min.): -50 ... 150 oc. Dokładność: 0,3.

50 ZJewki miarowe szklane.

Komplet 6 zlewek szklanych borokrzemianowych o różnej pojemności: 2 x 50 mi, 2 x 100 mi,
2 x 250 mI.

51 Plansza ścienna Segregacja odpadów.

Plansza pokazuje m.in.: podział odpadów, symbole, znaki ekologiczne, czas biodegradacji
odpadów. Wymiary: 70x I00 cm, dwustronnie foliowana z zawieszka.

52 Plansza ścienna Odnawia/Ile ż",dla energii.

Plansza przedstawia odnawialne źródła energii jakimi są woda, wiatr i Słońce. Wymiary:
70x I00 cm, dwustronnie foliowana z zawieszką.

53 Plansza ścienna Jak prawidłowo .~egregowllć mlplIdy.

Plansza obrazowo prezentuje rodzaje odpadów oraz prawidłowy sposób icb segregacji.
Zawiera realistyczne zdjęcia, a nie ogólne ryciny. Wymiary planszy: 130 x 9 I cm, oprawiona
w drażki i fol iowana.

54 Plansza ścienna RecyklilII:.

Plansza przedstawia etapy recyklingu oraz produkty będące jego wynikiem. Wymiary: 70x I00
cm, dwustronnie foliowana z zawieszką.

55 Film edukacyjny. Film DVD dol, odnawialnych źródeł energii dla rolnictwa.

Przedstawia praktyczne rozwiązania w rolnictwie i różne metody uzyskiwania energii z
biomasy: np.: w procesie spalania roślin słomiastych i drewnianych czy w procesie tłoczenia i
estryfikacii roślin oleistych.

56 Film edukacyjny: "Filmoteka leśna".

Film przedstawia gatunki zwierząt żyjących w środowiskach z\\'iązanych z lasem; las
zmieniający się wraz z następującymi po sobie porami roku; dziewiczą przyrodę bagien i
mokradeł, czesto niedostepna do obserwacii przez zwykłego człowieka.

57 Edukacyjna gra planszowa Kolorowy świat odpadów.

Celem gry jest nauczenie prawidłowego postępowania z odpadaITI oraz wskazanie
nieekologicznych nawyków. Plansza po rozłożeniu ma wymiary 60 x 42 cm i jest wykonana
z grubej tektury. Gra zawiera książeczkę edukacyjną wraz z instrukcją oraz 4 pionki i jedną
kostke do gry.

58 Gra edukacyjna - Puzzle edukacyjne nI, czasu rozkładu odpadów.

Minimum 80 elementów + podkładka, w zamykanym pudelku. Puzzle przedstawiają
kolorowe, realistyczne zdjecia. Puzzle można ukladać na sztywnej kartonowej podkładce z
kolorowym nadrukiem obrazka puzzli I: I lub na dnie zamykanego pudelka, którego rozmiary
donasowane sa do wymiarów puzzli. Wymiary puzzli min. 30 x 20 cm.

59 Gra edukacyjna: Puzzle edukacyjne dotyczące oszczędzania wody i ochrony środowiska.

Puzzle składaia sie z minimum 50 elementów, Wymiary planszy min. 30 x 40 cm
60 Gra edukacyjna: Puzzle edukacyjne dotyczące reeyklingu odpadów.

Puzzle skladaią się z minimum 50 elementów. Wymiary planszy min. 30 x 40 cm
61 Gra edukacyjna: Puzzle edukacyjne dotyczące oszczędzania energii i ochrony

środowiska.
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Puzzle składa' si z minimum 50 elementów. W mia lans min. 30 x 40 cm
62 Gra edukacyjna: Puzzle edukacyjne dotyczące prawidiowej segregacji odpadów.

Puzzle składają się z minimum 80 elementów i podkładki, w zamykanym pudełku. Puzzle
przedstawiają kolorowe, realistyczne zdjęcia. Można je układać na sztywnej kartonowej
podkładce (wersja łatwiejsza) z kolorowym nadrukiem obrazka puzzli I: I lub na dnie
zamykanego pudełka, którego rozmiary dopasowane są do wymiarów puzzli. Wymiary puzzli
min. 30 x 20 cm.

63 Gra edukacyjna: Obieg wody i jej oszczędzanie

Edukacyjna gra planszowa zapoznająca graczy z obiegiem wody w przyrodzie,
konsekwencjami określonego wykorzystywania wody oraz sposobami oszczędzania wody i jej
zasobów. Gracze w trakcie gry dowiadują się m.in. ile wody zużywa organizm człowieka, ile
wody potrzebują rośliny, czy przemysł. Gra zawiera: planszę do gry, minimum 24 element y-
uzzle, 4 ionki, du kostka do
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