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Królestwo roślin, grzybów
i protista. Walizka pomocy naukowych
NS 6112 750 zł
Walizka pomocy dydaktycznych w postaci różnych gatunków 
roślin, grzybów i protista zatopionych w przezroczystym akrylu. 
Naturalne okazy można obserwować z każdej strony, a przy 
pomocy szkła powiększającego dostrzec najdrobniejsze szcze-
góły. Walizka zawiera 9 bloczków prezentujących 32 okazy: 
alg, grzybów, mszaków, paproci, roślin nagonasiennych i okry-
tonasiennych oraz cykl życia mchu i paproci. Do zestawu do-
łączono materiały merytoryczne dla nauczyciela i uczniów. 
Zgodny z podstawą programową 
• wym. walizki: 48 x 35 x 6,5 cm; 6 scenariuszy, 24 dwustronne karty pracy o wym.: 

11,5 x 11,5 cm; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 6+

science technology engineering maths
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Struktura liścia
RV 4007 152 zł
• wym. 42 x 13 x 41 cm

Komórka roślinna
RV 4001 79 zł
Pokazuje typowe struktury komórki roślinnej jak: 
ściana komórkowa, błona komórkowa i jądro. 
• wym. 33 x 23 x 6 cm

Komórka roślinna
V 4

Kwiat
RV 4018 177 zł
• wym. 17 x 17 x 17 cm; model posiada zdejmowane płatki

Łodyga jednoliścienna
QH 0009 112 zł
• wym. 38,5 x 38,5 x 12 cm

Ł d j d liś i Łodyga dwuliścienna
QH 0010 137 zł
• wym. 36 x 24 x 17 cm

Zestaw komórek organicznych
QH 0008 185 zł
• wym. 27 x 20 x 17 cm, chloroplast, mitochondrium, aparat Golgie-

go, wnętrze komórki i jądro komórkowe

Zboże
QH 0045 83 zł 
• wym. 29 x 16 x 9 cm, model demonstracyjny

Chloroplast
QH 0007 85 zł
• trójwymiarowy, ø podstawy 15 cm.; wys. 30 cm

Korzeń rośliny. Model 
QH 0011 74 zł
• wym. 11 x 7 37,5 cm, podstawy 12 x 12 cm

rzeń rośliny Mod
Komórka roślinna. 
Przekrój
QH 0012 219 zł
• wym. 27 x 10 x 50 cm (wys. z podstawą)

K ó k ślik l
Zboże Chlob hl
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Komórka zwierzęca i roślinna. 
Tablica porównawcza
QH 3228 169 zł
Plansza przedstawia porównawcze zestawienie 
budowy komórki roślinnej i zwierzęcej. Rozmiar 
modelu oraz szczegóły poszczególnych struktur, 
a także zastosowane kolory umożliwiają uczniowi 
łatwe rozróżnianie poszczególnych struktur i wska-
zać cechy wspólne i różnice pomiędzy komórkami. 
Plansza posiada otwór, który pozwala powiesić 
pomoc dydaktyczną na ścianie sali przedmiotowej. 
• wym.: 61,5 x 4 x 52 cm; materiał: tworzywo sztuczne

Pszenica. Okazy zbóż
RV 2017 124 zł
Model przedstawia proces wzro-
stu pszenicy. Pięć naturalnych oka-
zów zatopiono w akrylu, tak aby 
wyraźnie pokazywały najważniej-
sze cechy etapów rozwoju rośliny. 
• wym. 16,4 cm x 7,8cm x 2cm
• materiał: akryl; wiek: 7+

Kukurydza. Okazy zbóż
RV 1094 97 zł 
Model obrazuje 6 etapów roz-
woju i wzrostu kukurydzy: na-
siono, ukorzenienie, kiełkujące 
ziarno, wzrost pochewki liścio-
wej i liścienia, młoda roślina.
• wym. 16,4 cm x 7,8cm x 1,8cm
• materiał: akryl; wiek: 7+
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Cykl życia fasoli. Okazy
HG 0064 84 zł
6 naturalnych okazów stadiów roz-
wojowych fasoli: nasiono, kiełkują-
ce nasiono, wykształcanie korzeni, 
liścieni, łodygi i liści, młoda roślina 
fasoli w przezroczystym bloku.
• wym. 16,4 x 7,8 x 1,8 cm; akryl; instrukcja 

obsługi

Cykl życia rośliny. 
Tafelki magnetyczne
LR 6045 115 zł
Magnetyczne obrazki, w dwóch cyklach pokazu-
jące wzrastanie i owocowanie rośliny. 
• 12 elem., wiek: 5+

C kl ż i śli

Rozwój drzewa. 
Puzzle wielowarstwowe
EN 1142 65 zł
• wym. 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

R ój d
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Model komórki 
zwierzęcej. Przekrój
QH 0004 261 zł
• wym. 30 x 20 x 51 cm

Pantofelek. Model
QH 0006 79 zł
• wys. 12 cm, dł. 37 cm, wym. podstawy 12 x 12 cm,

Pantofelek. Model

Model mejozy i mitozy 
komórek zwierzęcych
QH 0005 549 zł
• mitoza: 10 elem., mejoza: 10 elem.
• wym. pojedyńczej kmórki 8,5 x 2 x 13 cm
• wym. podstawy: 52 x 3 x 32 cm

Model komórki 

• wys. 12 cm, dł. 37 cm, wym. podstawy 12 x 12 cm,

Model mejozy i mitozy

79 zł

549 zł

Królestwo zwierząt.
Walizka okazów
NS 6114 1 199 zł
Walizka z bogatą kolekcją okazów róż-
nych gatunków królestwa zwierząt. Wy-
branych przedstawicieli kręgowców i bez-
kręgowców zatopiono w przezroczystych 
akrylowych bloczkach, które pozwalają na 
badanie okazów z każdej strony. Wszyst-
kie zwierzęta umieszczono w osobnych 
bloczkach, co pozwala na dokładniejszą 
obserwację i analizę najistotniejszych ich 
cech. Dopełnieniem zestawu są karty pracy 
dla ucznia i scenariusze dla nauczyciela. 
Zgodny z podstawą programową
• 20 okazów w walizce 
• wym.: 48 x 35 x 6,5 cm
• 6 scenariuszy, 24 dwustronne karty pracy o wym.: 

11,5 x 11,5 cm
• materiał: tworzy sztuczne; wiek: 6+

zwierzęta
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Królik. Szkielet zatopiony
HG 0015 299 zł
Szkielet królika reprezentujący charaktery-
styczne cechy budowy układu kostnego ssa-
ków: czaszka, łopatka, mostek, kość łokciowa, 
kość promieniowa, kości śródręcza, kości pal-
ców, kość miednicy, kość udowa, rzepka, kość 
strzałkowa, kość piszczelowa. Poszczególne 
elementy zostały ponumerowane, a klucz 
zamieszczono w instrukcji. W trwałym opa-
kowaniu. 
• wym.: 20 x 9 x 4 cm; akryl

Ryba. Szkielet zatopiony
HG 0013 199 zł
Szkielet ryby z oznaczonymi cechami charak-
terystycznymi dla budowy szkieletowej: czasz-
ka, szczęka górna, żuchwa, kręgosłup, płetwa 
grzbietowa, płetwa ogonowa, żebra, płetwa 
piersiowa, płetwa brzuszna, obręcz płetwy 
piersiowej, krąg kręgosłupa i płetwa odbyto-
wa. Wymienione elementy ponumerowano, 
a klucz zamieszczono w instrukcji. W trwałym 
opakowaniu. 
• wym. 20 x 9 x 4 cm; akryl

Ropucha. Szkielet zatopiony
HG 0014 160 zł
Szkielet żaby prezentuje charakterystyczne 
cechy budowy szkieletowej płaza: ażurowa 
konstrukcja czaszki, kłykcie potyliczne, zre-
dukowane żebra. Wszystkie elementy zostały 
ponumerowane, a klucz zamieszczono w in-
strukcji. W trwałym opakowaniu. 
• wym. 13,5 x 9 x 3,5 cm; akryl

Gołąb. Szkielet zatopiony
HG 0010  409 zł
Szkielet gołębia wykazuje wiele cech układu 
kostnego, które umożliwiają mu lot. Tak jak 
u innych kręgowców wyróżnia się szkielet 
osiowy oraz szkielet kończyn. Wymienione 
elementy zostały ponumerowane, a klucz za-
mieszczono w instrukcji.
• wym. 18 x 14 x 8 cm; akryl; w trwałym opakowaniu

Szczur. Szkielet zatopiony
HG 0012 307 zł
• wym. 20 x 9 x 4 cm

Żółw. Szkielet zatopiony
HG 0016 299 zł
Szkielet żółwia prezentuje charakterystyczne 
cech budowy szkieletowej gadów. Poszcze-
gólne elementy układu szkieletowego zostały 
ponumerowane, a klucz zamieszczono w in-
strukcji.
• wym.: 13,5 x 9 x 2,4 cm; akryl

Jaszczurka. Szkielet zatopiony
HG 0009 199 zł
• wym. 8 x 2 x 16,5

Gołąb. Szkielet
RV 3006 265 zł
• wym. 15 x 13 x 21 cm, naturalne kości, akrylowa pokrywa

ąb Szkieletb Szkielet

Żółw. Szkielet zatopiony
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Ryba. Szkielet
RV 3009 250 zł
• wym. 15 x 13 x 21 cm, naturalne kości, akrylowa pokrywa

Królik. Szkielet
HG 0017 309 zł
• wym. 15 x 13 x 21 cm, naturalne kości, akrylowa pokrywa

Ryba. Szkielet
RV 3009 250 zł

Jaszczurka. Szkielet
RV 3017 225 zł
• wym. 15 x 13 x 21 cm, naturalne kości, akrylowa pokrywa

Żaba. Szkielet
RV 3016 222 zł
• wym. 15 x 13 x 21 cm, naturalne kości, akrylowa pokrywa, 

Żaba. Szkielet

Królik. Szkielet

Cykle życia pasikonika. Model
HG 0046 144 zł
Model przedstawia poszczególne etapy roz-
woju pasikonika zielonego, reprezentanta 
gatunku owadów prostoskrzydłych. Osiem 
naturalnych okazów prezentuje etapy prze-
obrażenia niezupełnego pasikonika. Owad 
najpierw wylęga się z jaja, staje się larwą 
zwaną nimfą, która jest bardzo podobna 
do osobnika dorosłego. Potem rosnąc prze-
chodzi kilka linień, by osiągnąć postać doro-
słą z prawidłowo wykształconymi wszystkimi 
narządami. Wszystkie etapy ponumerowano, 
a klucz umieszczono w instrukcji. Model znaj-
duje się w tekturowym opakowaniu.
• wym. 16,4 x 7,8 x 2 cm; akryl

Serca zwierząt. Model w akrylu
UK 0602 280 zł
Zestaw zawiera 5 serc zatopionych w akrylu: 
ryby (serce karpia), płaza (serce żaby), gada 
(serce węża), ptaka (serce gołębia), ssaka (ser-
ce królika). Przejrzyste tworzywo umożliwia 
zapoznanie się z budową serca oraz obra-
zuje, że na ewolucję organizmu ma wpływ 
złożona konstrukcja tego organu.
• wym.: 16 x 7,5 x 2,5 cm; serce: karpia, żaby, węża, gołębia, 

królika; materiał: szkło akrylowe

Mózgi zwierząt. Model w akrylu
UK 0603 280 zł
Preparat prezentuje budowę mózgu zwierząt 
poszczególnych gromad: ryby, płaza, gada, 
ptaka, ssaka. Na ich przykładzie widoczne 
są przemiany ewolucyjne oraz stopień skom-
plikowania konstrukcji narządu ośrodkowego 
układu nerwowego. 
• wym.: 16,4 x 7,8 x 2,4 cm; mózg: karp, żaba, wąż, gołąb, 

królik; materiał: szkło akrylowe

225 zł
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Cykl życia żaby. 
Tafelki magnetyczne
LR 6041 112 zł
Magnetyczne obrazki przedstawiające różne sta-
dia rozwoju żaby. 
• 9 elem., wym. 19 - 25 cm, wiek: 5+

Przyroda. 
Lotto edukacyjne
336 198 175 zł
Odszukując zwierząta na planszach 
i nakładając na nie odpowiednie 
tafelki, dzieci zapamiętują gatun-

ki zwierząt i roślin występujących 
w 6 środowiskach: ogród warzyw-
ny, wieś, staw, rzeka, brzeg morza 
i dno morskie. 
• 6 plansz o wym. 33 x 23 cm, 48 tafelków ze 

zwierzętami, instrukcja, wiek: 3+

Rozwój kury
EN 1145 65 zł
• wym. 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

Cechy zwierząt. 
Zestaw do sortowania
305 180 182 zł
Polega na obserwacji cech wspólnych 
(części ciała, sposób przemieszczania, 
liczba kończyn, rodzaj powłoki ciała). 

Rozwój motyla
EN 1141 65 zł
• wym. 21,3 x 21,3 x 1,5 cm

Rozwój motylaRR ój l

Cykl życia motyla. 
Tafelki magnetyczne
LR 6043 112 zł
Magnetyczne obrazki przedstawiające różne sta-
dia rozwoju motyla. 
• 9 elem., wiek: 5+

Puzzle wielowarstwowe

d

Rozwój kuryRRo wój k r

• 20 tablic, 4 tacki do sortowania, 50 tafelków ze 
zdjęciami zwierząt; wym. pudełka 28 x 28 x 8 
cm, liczba graczy: 1- 4, wiek: 4+
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Okrągły 
podświetlany panel
TG 1102 699 zł
Płaski, okrągły panel podświetla-
ny, który może być wykorzystywa-
ny w różnych sytuacjach edukacyj-
nych. Daje niezwykle jasne, wyraźne 

oświetlenie bez nagrzewania sie po-
wierzchni. Urządzenie jest lekkie, wy-
trzymale i całkowicie bezpieczne dla 
dzieci. Zaopatrzony w 4 metalowe 
zaciski do umocowania papieru. Ide-
alny do pracy grupowej. 
• wym: ø 60 cm; materiał: plastik; wiek: 3+

Ciało człowieka. 
Zestaw demonstracyjny
LR 6044 129 zł
Zestaw dwustronnych magnetycz-
nych elementów: na których zazna-
czono realistycznie wyglądające 
ludzkie organy, układ szkieletowy 
oraz układ krwionośny. Prezentacja 
może odbywać się na dowolnej ta-
blicy magnetycznej. 
• wys. człowieka po złożeniu 90 cm; 17 elem.
• wiek: 5+

463

nych. Daje niezwykle jasne, wyraźne • wym: ø 60 cm; materiał: plastik; wiek: 3+

Ciało i organy człowieka. 
Foliogramy
RY 9254 175 zł
Zajrzyj do wnętrza ludzkiego ciała 
i poznaj jego anatomię dzięki szcze-
gółowym zdjęciom wykonanym me-
todą rezonansu magnetycznego. Ze-
staw zawiera zdjęcia całego ciała 
i dodatkowo dwa arkusze obrazują-
ce wygląd narządów wewnętrznych. 
Układając zdjęcia w całość można 
otrzymać obraz całego człowieka 
o wys. 150 cm. 
• 20 elem., wiek: 4+, można łączyć go z zesta-

wem RY 5911

Szkielet człowieka. 
Zdjęcia rentgenowskie
RY 5911 175 zł
Realistyczne zdjęcia ludzkiego szkie-
letu można pojedynczo oglądać trzy-
mając je „pod światło” lub ułożyć 
je w całość otrzymując cały szkielet 
o wys. 150 cm. 
• 18 elem. wiek: 4+, można łączyć go z zesta-

wem RY 9254

Ludzkie ciało. 
Plansze edukacyjne
RY 9251 75 zł
Karty pomogą zrozumieć najważ-
niejsze systemy wewnątrz ludzkie-
go ciała. Każda z nich przedstawia 
fotografię dziecka albo dorosłego 
podejmującego aktywność rucho-
wą. Kiedy umieścimy kartę na tabli-
cy świetlnej albo z przodu lekkiego 
źródła światła na obrazie ukazuje 
się układ szkieletowy, mięśnie, układ 
nerwowy i inne. 
• 16 kart, wym. karty: 22 x 28 cm; wiek: 3+
• do wyczerpania zapasów

człowiek

ne
75 zł

ieć najważ-
ątrz ludzkie-

75 zł
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Szkielet człowieka 
z organami
HB 0863 259 zł
Zestaw demonstracyjny prócz ru-
chomych części szkieletu posiada 
również organy wewnętrzne. Ele-
menty układu kostnego połączone 
są ze sobą plastikowymi zatrza-
skami. Organy umieszcza się na 
szkielecie za pomocą rzepów. Ze-
staw wzbogacono dwiema plan-
szami do ćwiczeń oraz materiałem 
wyrazowym z nazwami narzą-
dów i kości w języku angielskim. 
• 15 kości, 10 narządów wewnętrznych (mózg, 

płuca, serce, wątroba, żołądek, nerki, jelito cienkie, 
jelito grube, pęcherz moczowy), 16 samoprzylep-
nych rzepów, dwie plansze do ćwiczeń (21,5 cm 
x 15,5 cm), materiał słowny (27 nazw kości i or-
ganów wewnętrznych); wym. szkieletu: 120 cm

Anatomia człowieka. 
Tablica magnetyczna 
NS 1364 315 zł
Zabawka edukacyjna, która po-
maga w zdobywaniu wiedzy 
dotyczącej budowy ludzkiego 
ciała. Zadanie polega na ułoże-
niu z magnetycznych elementów 
schematów poszczególnych ukła-
dów ciała człowieka (ukł. kostny, 
mięśniowy, oddechowy, pokarmo-
wy, dokrewny, moczowo-płciowy, 
nerwowy, krwionośny) na planszy 
z wizerunkiem człowieka.
Zawartość:
• 1 duża plansza magnetyczna o wym. 100 x 60 

cm; 16 magnesów z nazwami układów w ciele 
człowieka (po polsku i angielsku); 69 magne-
sów przedstawiających poszczególne elementy 
układów ludzkiego ciała; pudełko, instrukcja
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Części człowieka
EI 1100 99 zł
• 4 modele ( oko 35 elem.; serce 31 elem., wys.14 cm; tors 35 

elem., wys. 13 cm; czaszka 31 elem., wys. 9 cm)

Czaszka
EI 0013 45 zł
• wym: 9 cm; elem: 39 części modelu czaszki, stojak, 

obrazkowa instrukcja; materiał: tworzywo sztuczne; 
wymaga złożenia; wiek: 8+

•  do wyczerpania zapasów

Czaszka. 
Model anatomiczny
HG 0041 123 zł
Klasyczny model czaszki ludzkiej ze 
szczegółową reprodukcją struktur 
(stawy, szwy, bruzdy, perforacje itp.) 
oraz zachowaniem naturalnej wiel-
kości. Czaszka składa się z trzech 
elementów, a jej sklepienie jest zdej-
mowane, w celu zobrazowania we-
wnętrznej budowy. Ruchoma żuchwa 
z możliwością demontażu. Model wy-
konany jest z tworzywa sztucznego.
• wym.:22 x 14 x 16cm, waga: około 950g.

Korpus człowieka
HG 0003 1 219 zł 
Korpus człowieka unisex. 
• 44 elementy, wym. podstawy 34 x 23 cm, wys. 85 cm

Korpus człowieka
EI 0050 337 zł
Przekrój wewnętrzny człowieka. Wykonany 
z sztucznego tworzywa, umieszczony na podsta-
wie; w zestawie dwie połowy głowy, połowa mózgu, 
dwie części serca, żołądek, wątroba, dwuczęścio-
we jelita. Możliwe jest wyjęcie każdego z organów 
i bezpośrednie zapoznanie się z jego budową. 
• 11 elem.; 50 cm; wiek: 6+

modele anatomiczne

Części człowieka
EI 1100 99 ł

ł
 

r 

 

 

45 zł

99 zł
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Defi brylator 
AED Philips HS1
RR 0005 5 999 zł
Defibrylator pozwala na prze-
prowadzenie szkolenia z zakre-
su ratowania życia w przypadku 
nagłego zatrzymania krążenia. 
Wyraźne, głosowe polecenia wy-
jaśniają każdy krok i kolejność po-
stępowania. Funkcja instruktażu 
RKO na żądanie pozwala  przy-
pomnieć użytkownikowi szczegó-
ły postępowania. Sprzęt zasilany 
jest długowieczną baterią (5 lat 
przydatności i 4 lata gwarancji na
200 wyładowań od pierwszego 
użycia). W trakcie automatycz-
nych codziennych auto-testów 
urządzenie weryfikuje obwody 
elektroniczne, stan baterii i elek-

trod. Migająca zielona kontrolka 
stanowi zapewnienie, że aparat 
jest zawsze gotowy do użycia. De-
fibrylacja może zostać wykonana 
tylko wówczas, gdy rytm serca pa-
cjenta stanowi wskazanie do takie-
go działania.
• w skład zestawu wchodzą równeż: torba, 

bateria, elektrody

Wymienne drogi oddechowe 
do fantoma dorosłego
RR 0009 19 zł
Wymienne drogi oddechowe odpowiednie do fantomu dorosłego 
RR 0003

Wymienna kaseta 
z elektrodami 
do AED HS1
RR 0006 450 zł
Uniwersalne, jednorazowe, sa-
moprzylepne elektrody do defi-
brylacji o nominalnej, aktywnej 
powierzchni 85 cm2 każda. Do-
starczane we wkładzie na za-
trzask z dołączonym fabrycznie, 
standardowym kablem o długo-
ści 137,1 cm. Przeznaczone dla 
ratowania osób o masie ciała 
powyżej 25kg. W przypad-
ku pacjentów w wieku poniżej
8 lat lub wagi 25 kg, rekomendo-
wane jest zastosowanie elektrod 
pediatrycznych. Okres przydat-
ności: 2 lata
• W zestawie kaseta do przechowywania

Wymienna bateria 
litowo-manganowa 
do AED HS1
RR 0007 999 zł
Bateria do defibrylatora o po-
jemności min. 200 wyładowań 
lub 4 godzin pracy w tempe-
raturze 25°C. Czas działania

w trybie szkoleniowym: ok. 10 go-
dzin. Okres przydatności: 4 lata 
pod warunkiem magazynowania
i konserwacji zgodnie z zalece-
niami zawartymi w Podręczniku 
użytkownika.
• typ: 9 VDC, 4,2 Ah; dwutlenek litowo-

-manganowy

W i b i

zł
a-
i-
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o-
-
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Wymienne drogi
fanto

Gablota na AED 
wykonana z Plexi
RR 0004  940 zł
Gablota wykonana z plexi, sku-
tecznie chroni defibrylator przed 
czynnikami zewnętrznymi.  Prze-

znaczona jest do montażu we-
wnątrz budynków.
• wym. 28 x 14,5 x 27,5 cm

Wymienne drogi oddechowe do fantoma 
dziecięcego
RR 0008 26 zł
Wymienne drogi oddechowe odpowiednie do fantomu dziecięcego 
RR 0002

Wymienne drogi oddecho
ziecięcego

0008
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Stetoskop
EI 0001 40 zł
• metalowy; dł. 75 cm

Fantom dziecięcy
RR 0002 1 649 zł
Profesjonalny manekin szkoleniowy do nauki 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej dziec-
ka, rozbudowany  o technologię QCPR, która 
umożliwia kontrolę poprawności wykonania 
ćwiczenia, w oparciu o bezpłatną aplikację na 
urządzeniu mobilnym.
• Właściwości: naturalna blokada dróg oddechowych (ich udrożnienie 

następuje po odpowiednim odchyleniu głowy); ruchoma żuchwa 
oraz realistyczne rysy twarzy; przy prawidłowym wdechu klat-
ka piersiowa unosi się; obecność wskaźników (żebra, mostek) 
umożliwiających prawidłową lokalizację przyłożenia dłoni przez 
uciskiem; dźwiękowa informacja zwrotna o prawidłowym wyko-
naniu ucisku („klik-klak”); specjalistyczne sprężyny symulujące 
realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku; torba, która może 

z powodzeniem posłużyć jako mata do ćwiczeń; dogodny de-
montaż i montaż części wymiennych (drogi oddechowe i części 
twarzy); technologia QCPR informująca o poprawności wykonania 
ucisków oraz wentylacji; podsumowanie rezultatów ćwiczeń ogól-
nym wynikiem oraz propozycje poprawy błędów; szczegółowy opis 
w trakcie ćwiczeń, który wskazuje poprawność głębokości, liczby 
i tempa ucisków jak również objętości wentylacji

• Zestaw zawiera: 1 manekin Little Junior, torbę transportową/ 
matę treningową, części wymienne: 1 drogi oddechowe, 1 część 
twarzowa, instrukcja obsługi

godny de-
części 

ia

Fantom dziecięcy
1 649 zł

wy do nauki 
owej dziec-
QCPR która

Fantom osoby dorosłej
RR 0003 1 699 zł
Fantom do nauki RKO/AE i usuwania ciała ob-
cego z dróg oddechowych. Posiada realistyczne 
odwzorowanie anatomii i fizjonomii człowieka. 
Widoczne i wyczuwalne punkty orientacyjne 
(żebra, mostek, sutki) pozwalają  na szybkie od-
nalezienie właściwego miejsca ucisku i przykle-
jenia elektrod AED. Podczas ćwiczeń wymaga 
odchylenia głowy w celu prawidłowego udroż-
nienia dróg oddechowych. W czasie wentylacji 
widoczne unoszenie i opadanie klatki piersio-
wej. Konstrukcja fantomu umożliwia również 
naukę udzielenia pomocy przy zadławieniu 
(rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza). Wyposażony 
w unikalny mechanizm pomagający w dostoso-
waniu siły ucisku oraz interaktywny mechanizm 
weryfikacji ćwiczącego (uczeń widzi, słyszy 
i czuje poprawność wykonywanego ćwicze-
nia). Sygnał świetlny (kolorowe diody) infor-
muje o prawidłowości częstotliwości uciśnięć. 
Sygnał dźwiękowy (klik-klak) oraz relaksacja 
klatki piersiowej potwierdza poprawną głę-
bokość masażu. 
• wym.: 60 x 36 x 17 cm, waga: 4 kg; fantom ze wskaźnikiem, 

10 dróg oddechowych, torba transportowa, mata do ćwiczeń

zł
ob-
zne 
ka. 
jne 
od-
kle-
ga 
oż-
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ież 
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zm 
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Mały szkielet człowieka
VO 6188 199 zł
• wys. 80 cm; tworzywo sztuczne

Szkielet człowieka 170 cm
BD 5302 879 zł 
• naturalnej wielkości, wys. 170 cm, tworzywo sztuczne, stojak 

metalowy na obrotowych kołach

Szkielet człowieka 
z zaznaczonymi częsciami mięśni
QH 3302 1 019 zł 
• naturalnej wielkości, wys. 170 cm, tworzywo sztuczne, stojak 

metalowy na obrotowych kołach

k l ł k
199 

Szk
Szkielet człowieka 
z zaznaczonymi częsciami mięśni

zł

Szkielet człowieka
k l ł kkModel kręgosłupa

QH 0022 253 zł 
• rozmiar rzeczywisty: 90 x 20 x 20 cm

M d l k ł

199 zł
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Mózg
AM 1414 172 zł 
Poznaj budowę mózgu oraz jego funkcje. Mo-
del w naturalnych rozmiarach, wykonany z two-
rzywa sztucznego. 
• 8 elem., wym. 16 x 13 x 10 cm

Struktura tętnicy
QH 0013 89 zł
• 100 x powiększenie, model na podstawce.

Klatka piersiowa i narządy
QH 0016 315 zł
• ktrań, otchawicę z oskrzelami, 2-częściowe serce, tętnicę pod-

obojczykową, żyłę główną, tętnicę płucną, przełyk, wyjmowane 
płuca, przepona

• wymiary: 34 x 23 x 18 cm

Klatka piersiow
0016 

oskrzelami, 2-c
ic

Klatka piersiowwa iwa arządyyna ózg
M 1414 172 zł 
znaj budowę mózgu oraz jego funkcje. Mo-

4 172 z

Bijące serce. 
Model demonstracyjny
CM 3017 84 zł
Pokazuje wyraźnie w jaki sposób serce pompuje 
krew po całym organizmie. 
• wymaga montażu; wym. 30 x 22 cm, wiek: 3+

Serce
VO 6178 189 zł
Składany model w trzykrotnym powiększeniu. 
• złożony z 3 części na statywie, wym. 28 x 28 cm

Serce człowieka. 
Model demonstracyjny
LR 3535 205 zł
Interaktywny model z pompką. Wyraźnie ozna-
czone komory, przedsionki i tętnice. 
• wym. 30 x 7 x 28 cm, wiek: 8+

ł kł kijące serce.jące serce

erce

Mózg. Przekrój
LR 1903 79 zł
Dwuczęściowy model mózgu, 
którego elementy budowy zosta-
ły opatrzone literami i opisane, 
a także przedstawione w różnych 
kolorach. Na jednej części mode-
lu widnieją anglojęzyczne nazwy 
obszarów mózgu, a na drugiej ich 

odpowiedniki oznaczone literami. 
Instrukcja produktu zawiera opis 
oznaczonych elementów modelu 
oraz kartę pracy do samokontroli. 
• wym.: 12,5 x 9,5 x 8,5 cm; oznaczone elementy bu-

dowy: płat ciemieniowy, kresomózgowie, płat poty-
liczny, płat skroniowy, ciało modzelowate, wzgórze, 
podwzgórze, płat czołowy, przysadka mózgowa, 
móżdżek, most pnia mózgu, rdzeń przedłużony; 
materiał: pianka; wiek: 7+

ddodpowiednd iki oznaczone literami.
Instrukcja produktu zawiera opis

Pęcherzyki płucne człowieka. 
Model demonstracyjny
QH 3306 70 zł
Model przedstawiający część płatu płucnego 
z pęcherzykami płucnymi doskonale sprawdzi 
się jako pomoc szkolna w liceum. Schemat obra-
zuje detale budowy anatomicznej pęcherzyków 
płucnych, oskrzelików, sieć naczyń włosowa-
tych, tętniczek i żył.
• wym. 21 x 15 x 23 cm

70 zł
łucnego
prawdzi

mat obra-
erzyków 

włosowa-

89 zł
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Komórka nerwowa. Przekrój
QH 0020 286 zł
• wym. 36 x 23 x 10 cm

Ucho
VO 6376 159 zł
Składany model ucha ludzkiego w czterokrot-
nym powiększeniu. 
• wym. 44 x 28 x 14 cm

Ucho Oko
VO 6192 180 zł 
Szczegółowy model oka złożony z 6 rucho-
mych części na statywie. 
• ø 16 cm, wys. 21 cm

Jama ustna
VO 5456 70 zł
Model ludzkiego zgryzu, dzięki któremu dzieci 
uczą się jak prawidłowo dbać o zęby. 
• wym. 7 cm

tna

Dłoń
EI 0014 62 zł
• elem.: 23 części modelu ręki, podstawka, obrazkowa instrukcja 

obsługi; wym: 16,5 cm; tworzywo sztuczne; wymaga złoże-
nia; wiek: 8+ 

Przekrój kości ludzkiej. 
Tablica
HG 0001 409 zł 
Tablica składa się z 4 elementów: 
okostnej, naczyń krwionośnych, kości 
gąbczasnej, kości zwartej z systemem 
krzepnięcia
• wym. 53 x 38 x 8 cm; wykonany z PVC, malowany 

ręcznie

Układ krwionośny 3D
QH 0017 359 zł
• wym. 87 x 34 x 5 cm

Układ trawienny 3D
QH 0018 359 zł
• wym. 87 x 34 x 10 cm, 3 ruchome elementy

09 zł 
ntów:
kości 
mem 

lowany 

Łuk odruchowy. 
Tablica demonstracyjna
TS 15411 399 zł
Tablica dydaktyczna prezentująca 
schemat działania łuku odrucho-
wego, czyli drogi, jaką przebywa 

impuls nerwowy od receptora 
bodźca poprzez neuron czucio-
wy, kojarzeniowy oraz ruchowy 
do efektora - mięśnia. 
• wym. planszy: 42 x 4,5 cm x 30 cm; materiał: 

tworzywo sztuczne

Rdzeń kręgowy
z nerwami. 
Model
QH 3308 120 zł
Tablica dydaktyczna prezentująca 
schemat działania łuku odrucho-
wego, czyli drogi, jaką przebywa 
impuls nerwowy od receptora bodź-
ca poprzez neuron czuciowy, koja-
rzeniowy oraz ruchowy do efektora 
- mięśnia. Całość wykonana z two-
rzywa sztucznego i stanowi dosko-
nałą pomocą w nauce biologii. 

• wym. planszy: 42 x 4,5 cm x 30 cm; mate-
riał; tworzywo sztuczne; opakowanie: pudełko 
kartonowe

120 zł
ntująca 
drucho-

h

Oko
VO 6192 180 zł 

o
6 92 80 ł

159 zł
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Skóra. Przekrój
RV 3132 229 zł
• wym. 22 x 21 x 11.5 cm, powiększenie x 70

PrzekrójrzekrójSk
RV
• w

Układ mięśniowy 
człowieka. Model
QH 0048 512 zł
• wym. 20 x 17 x 85 cm

Noga. Model mięśniowy
QH 0023 899 zł
• 23 elem.

Ręka. Model mięśniowy
QH 0024 650 zł
• 7 elementów, wym. 70 x 30 x 32 cm

Układ moczowy unisex
QH 0014 262 zł
• wys. modelu 30 cm, wym. podstawy 17 x 13 cm; 4 elem.

Układ moczowy unisex
QH 0014 262 zł

Nerka i model kłębuszków
HG 0002 315 zł 
• nerka o wym. 9,5 x 14 cm, kłębuszek 8 x 14 cm, nefron 15,5 

x 19,5 cm, wym. podstawy 32 x 9 cm

Miednica kobiety 
w ciąży. Model
QH 0021 364 zł 
2-elementowy model przekroju macicy kobiety 
w 40. tygodniu ciąży
• wym. 40 x 24 x 35 cm, długość modelu dziecka 27 cm

Miednica kobiety 
w ciąży. Model
QH 0021 364 ł

Żołądek człowieka
QH 0047 89 zł
• 2 elem., wym. 12 x 12 x 18 cm

Wątroba z trzustką
QH 0015 212 zł
• wym. 17 x 17 x 22 cm

Wątroba z trzustką

ek człowiekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaa
47 88989 zzłł
wym. 12 x 12 x 18 cm

niowowo y

d i ś i

899 zł 650 zł

89 zł
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Pomoc edukacyjna, która obrazuje 
10 etapów rozwoju płodu wewnątrz 
macicy w postaci woreczków róż-
nej wielkości. Saszetki zamykane 
rzepem, uprzednio wypełnione np. 
ryżem odzwierciedlają przeciętny 
rozmiar i wagę płodu w czasie cią-
ży. Zestaw zawiera również chustę, 
do której uczniowie mogą włożyć 
woreczki i dzięki niej poczuć na 
własnym ciele zmiany zachodzą-

ce podczas rozwoju. W przewod-
niku zamieszczono obrazki przed-
stawiające stadia rozwoju oraz 
informacje do nich. Opracowane 
materiały edukacyjne mają dwa 
poziomy trudności. 
• 10 woreczków (od 4,5 x 6 do 25 x 34 cm), 

chustę (150 x 31 cm), przewodnik, nie zawie-
ra wypełnienia do woreczków (potrzeba około 
7,3 kg wypełnienia), materiał: 100% poliester; 

• wiek: 3+

Jak działają płuca? 
Zestaw edukacyjny
AM 7120 94 zł   
Pomoc naukowa, która pozwala zobaczyć 
i zrozumieć, jak pracują płuca i przepona. 
Dwa balony mocowane do rurki zastępują 
obydwa płuca, klatka piersiowa to odwró-
cony słój z tworzywa, zamknięty od spodu 
gumową membraną zastępującą przeponę. 
• słój z tworzywa (ø 20 cm), gumowy krążek, 2 balony
• wiek: 8+

łasnym ciele zmiany zachodzą- • w

ak działają płuca?ł ł

Cud życia. 
Od płodu do narodzin.
VO 8984 199 zł

Wpływ palenia papierosów. 
Zestaw demonstracyjny
CE 0020 299 zł
Zestaw pozwala w eksperymentalny i bardzo 
prosty sposób przedstawić  skutki palenia pa-
pierosów. Spalane substancje osadzają na spe-
cjalnym filtrze, który zmienia barwę w zależno-
ści od ilości substancji zawartych w papierosie. 
• wym.: 23 x 13,5 x 11 cm; 3 wymienne fi ltry ø 7 cm
• wiek: 12+

nia papierosów. 
monstracyjny

299 zł
a w eksperymentalny i bardzo 
przedstawić  skutki palenia pa-
ane substancje osadzają na spe-
który zmienia barwę w zależno-

bstancji zawartych w papierosie. 
5 x 11 cm; 3 wymienne fi ltry ø 7 cm
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Adenowirus
QH 0041 64 zł
• wym. elementu: 20 x 15 x 8 cm

Bakteriofag
QH 0042 84 zł
• wym. elementu: 20 x 15 x 8 cm

AIDS/HIV
QH 0043 87 zł
• wym. elementu: 20 x 15 x 8 cm

RNA mozaika tytoniu
QH 0044 64 zł
• wym. ok. 20 x 15 x 8 cm

Model porównawczy 
struktury DNA
RV 4013 109 zł
6 rodzajów elementów reprezentu-
jących różne części struktury DNA 
• wym. 12 x 12 x 38 cm

Model DNA
RV 4011 259 zł
Model złożony z segmentów po-
wstałych z elementów: cytozyny, 
guaniny, adeniny i tyminy. 
• wym. 12 x 12 x 46 cm

kteriofag
0042 84 ł

Adenowirus
QH 0041 64 zł QH 0ł

Bak
QH 0

AIDS/HIV
QH 0043 87 z

wym. elementu: 20 x 15 x 8 cm

zł
toniu

QH 0044 64 złzł
RNA mozaika tyt
QH 0044

wirusy 

Mały model RNA
EB 5299 140 zł
Czytelny, kolorowy model łańcu-
cha RNA składający się z 4 try-
pletów zasad. Zestaw molekularny 
RNA zawiera 12 zasad, co od-
powiada 4 kodonom w jednoni-
ciowym modelu informacyjnego 
RNA, a także 2 części transfero-
wego RNA w kształcie liścia koni-

czyny i 2 części aminokwasowe. 
Poszczególne części schemat bu-
dowy RNA można połączyć jed-
nynie we właćiwy sposób.
• 36 elem.; wym. modelu: 6 x 21 x 14 cm; 

waga: 0,09 kg; materiał:  tworzywo sztuczne; 
zawiera: 3 xuracyl (jasnoniebieski), 3 x adeni-
na (niebieska), 3 x guanina (zielona), 3 x cy-
tozyna (żółta), 12 x ryboza (czerwona), 
12 xreszta kwasu fosforowego (fi oletowy)
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Zestaw do energii odnawialnej
IV 7059 545 zł
Zestaw ten pokazuje możliwe źródła pozyskiwania 
energii. Dzieci maja okazję doświadczyć efek-
tywności danych źródeł: woda, wiatr i słońce na 
4 urządzeniach wyjściowych: dzwonek, miernik, 
światło i turbina. 
• wys. 38 cm

Wodne obserwatorium
EI 0029 112 zł
Plastikowe wiaderko z rączką i wieczkiem w któ-
rym umieszczona jest lupa. Wieczko posiada 
otwory wentylacyjne, przez co wiaderko jest bez-
pieczne dla owadów. Za pomocą siatki dzieci 
mogą łapać różne wodne owady, a pęseta przyda 
się do przenoszenia ich.
• wiaderko z lupką 30 cm; pęseta; lupa; siatka z rączką; instrukcja

obserwacje 
i eksperymenty

Duża lupa do obserwacji
LR 2774 20 zł
Duża  lupa o współczynniku powiększenia 4,5 x. 
Idealna do obserwacji roślin, zwierząt czy owa-
dów. Wbudowana podstawka umożliwia wygod-
ne obserwowanie eksponatów. 
• wym.: dł.: 20,5 cm, ø 11,5 cm, gr. 2,5 cm; kolor wybierany losowo; 

materiał: tworzywo sztuczne, szkło; wiek: 3+

enty

20 zł
a 4,5 x. 

Duża luppaa ddo
LR 2774
D

Latarki kieszonkowe LED
CM 8012 107 zł 
• 12 szt., 4 kolory, dł. 15,5 cm. Wymagają 2 baterii AA (nie załączone)

07
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Lupa-Peryskop
NV 8030 47 zł
Praktyczna lupka z obszernym pojemnikiem, 
umożliwiającym obserwowanie żywych owadów 
i innych preparatów. Pojemnik może być umiesz-
czony w podstawie, a odpowiedni zestaw luste-
rek i szkieł daje możliwość obserwacji obiektu od 
góry i od dołu. 
• wym. 7 x 13,5 cm; 1 szt.

Podwójna lupa z pająkiem
EI 0010 39 zł
Posiada dwie możliwości obserwacji pająka: od 
góry przybliżenie 6x albo z boku 4x dzięki temu 
mamy możliwość porównania tych dwóch obra-
zów. Lupa posiada uchwyty co ułatwia jej trzyma-
nie i obserwację. Całość wykonana z tworzywa 
łatwego do utrzymania w czystości. 
• wiek: 5+

d l kMegalupa
NV 8027 26 zł
Przyrząd do obserwacji nie tylko małych, żywych 
owadów, ale także rybek oraz roślin i drobnych 
przedmiotów. Pojemnik może być również ma-
łym wiwarium do hodowli roślin. W pokrywie 
umieszczona jest lupa, a wokół niej malutkie otwo-
ry umożliwiające dopływ powietrza. 
• powiększenie 2 x; wym. pudełka: ø 10 cm, wys. 11,5 cm; 1 szt.

Powietrzne obserwatorium
EI 0033 65 zł
Dzieci obserwują owady i poznają ich zachowa-
nie. Dzięki specjalnej siatce robaczki mogą swo-
bodnie poruszać się. Boczne ścianki są ruchome, 
co umożliwia złapanie i wypuszczenie owada 
z obserwatorium. 
• lupa, siatka, instrukcja; wym. obserwatorium 20 x 13 cm, dwie 

boczne ścianki ruchome; wiek: 5+

Pojemniki do obserwacji
IV 1740 49 zł
Wygodne zamykane pojemniki z lupą do obser-
wacji małych obiektów w przyrodzie: owadów, 
roślin, kamyków. Na dnie pojemniki posiadają 
kratkę, która pomaga w porównywaniu i ocenie 
wielkości obiektów. 
• 6 szt. + podstawa; wym. jednego pojemniczka: wys. 4,5 cm, 

ø 4,8 cm; wym. podstawy: 15,4 x 10,5 cm

65 zł

Podwójna lupa
NV 8020 39 zł 
Przyrząd umożliwia obserwację małych i co ważne, 
żywych owadów oraz niewielkich przedmiotów. 
• powiększenie 3 x i 6 x; ø soczewki 4,5 cm; 3 szt.

Zestaw sześcianów z lupkami
VO 8618 169 zł
Zestaw klasowy 24 sześcianów z wbudowanymi lu-
pami w wytrzymałej plastikowej walizce, która uła-
twia transport i chroni przed wilgocią oraz kurzem. 
Sześciany wykonane z przezroczystego akrylu.
• wym.: sześcianu z okazem: 3,8 x 3,8 x 3,8 cm
• pudełko:  8,1 x 27 x 24,6 cm
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Lupy
NV 7020 57 zł
Lekkie, wykonane z kolorowego tworzywa, po-
zwalają dostrzegać szczegóły małych przed-
miotów. W lepszej obserwacji pomogą pensety 
umieszczone w specjalnym schowku lupy. 
• 3 szt.; dł. 19 cm

Lupki małe
NV 7010 55 zł
Lekka lupka z tworzywa powiększająca 2 x. Po-
zwala dostrzec szczegóły małych przedmiotów. 
Przydatna również w poznaniu zjawiska zała-
mywania światła. 
• 4 szt.; dł. 13,5 cm

Soczewki kuliste wklęsłe i wypukłe
QH 0056 54 zł
• na osobnych podstawach; ø 10 cm

Lupa ręczna z podświetleniem LED
TS 17926 28 zł 
• 2 diody LED; okrągłe pole widzenia (2,5x) z udoskonalonym obiek-

tywem wypukłym (6x); wymagane 2 baterie AA (nie dołączono 
do zestawu)

Lupa kieszonkowa
QH 2711 7 zł 
Podwójna, składana lupa akrylowa ze szklanymi 
soczewkami.
• powiększenie 10x, ø obiektywu: 3 cm

• 3 szt.; dł. 19 cm •

Latarka LED 
ze wskaźnikiem laserowym
TS 15866 50 zł
• metalowa obudowa; źródło światła - 8 super-jasnych LED; strumień świetlny 

45 lm; wbudowany wskaźnik laserowy; laser class II; P < = 1 mW; l = 
650 nm (DIN 60825-1:2008-05); dwu funkcyjny włącznik soft-touch (la-
tarka  / wskaźnik laserowy); zasilanie - 3 baterie AAA (w zestawie); czas 
świecenia: ok 12 godz na 1 komplecie baterii; wym. latarki: fi 28 x 110 mm

tarka LED 

5866

Okulary ochronne
QH 0058 8 zł
• 1 szt.

Lupa z podświetleniem LED 65 mm
HG 0065 29 zł
• powiększenie: 2,5 x, 25 x, 55 x

Lupa z podświetleniem LED 90 mm
HG 0090 30 zł
• powiększenie: 2,5 x, 25 x, 55 x

 4 szt.; dł. 13,5 cm

Lupa z podświetleniem LED 65 mm

Lupki małe przezroczyste
TY 1150 53 zł 
Zestaw małych lup do obserwacji obiektów w po-
większeniu. 
• 12 szt., wym. 11 x 5 cm

Megalupa ręczna
IV 1059 55 zł
Lekka lupa, średnica 10 cm, powiększenie 2 x za 
pomocą wysokiej klasy plastikowej soczewki. We-
wnętrzne lupy: 20 mm średnica 3 x i 4 x powięk-
szenie. Rączka z gumy umożliwia łatwe chwytanie 
i zabezpiecza przed wyślizgnięciem się lupy z ręki. 
• wym. 19,5 x 10,8 x 3 cm (szkło o ø 10 cm)

i.
ie 10x, ø obiektywu

ęczna
5

kszenie 
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Siatka
QH 0057 52 zł
• dł. 34-60 cm; ø 24 cm

ka Drążek z siatką
QH 0059 41 zł
• dł. 170 cm, ø 35 cm

Teleskop
EI 0780 179 zł
• ogniskowa 91cm (36”); aluminiowy sta-

tyw; miękkie gumowe okulary; schowek na 

akcesoria; CD - ROM; max moc : 250 x,opty-
malna moc: 125 x; ø obiektywu : 60 mm; dłu-
gość ogniskowej: 500 mm; okulary : 4 mm,   
20 mm; średnica 31 mm; soczewka Barlowa 
2; refl ektor pomocniczy: 6 x 25 mm

T

• ogniskowa 91cm (36 ); aluminiowy sta 20 mm; średnica 31 mm; soczew

25
60
ary
k

Teleskop
EIEI 00780 179 zł
•• ogogniskowa 91cm (36”); aluminiowy sta-

akcesoria; CD - ROM; max moc : 2
malna moc: 125 x; ø obiektywu : 6
gość ogniskowej: 500 mm; okula
20 ś d i 31

Peryskop
NV 3050 27 zł
• 1 szt., regulowana długość 20,5 – 39,5 cm

27 zł
0,5 – 39,5 cm

Lornetka 
7-21x40 z zoomem
CO 2120 279 zł
• powiększenie 7-21x; ustawianie ostrości: central-

ny, pole widzenia przy 1000m / 1000s: 96m / 
320ft przy 7x - 43mt / 129ft przy 21x, źrenica 
wyjściowa: 5,7 mm przy 7x - 1,9 mm przy 21x, 
waga: 800 g / 28.3 oz.

rnetka
Lornetka 8-21 z zoomem
LV 0001 106 zł
• powiększenie 8-21x
• natężenie świata 6,9
• typ pryzmatów: ROOF/BK7
• liniowe pole widzenia 126/1000m
• źrenica  wyjściowa 2,6 mm
• kąt widzenia 7,2°
• niebieska powłoka okularów (21 mm)

LorLorn
Lornetka 8-21 z zozoomom
LV 0001

Lornetka 10 x 50
MX 0050 152 zł
• powiększenie 10 x 50, ø obiektywu 50 mm; 

pole widzenia 7°, pryzmat: PORRO, BK7; 
w zestawie pasek i torba

k 0 0 Lornetka 10 x 25
TS 3000 115 zł
• powiększenie 10x - 25; ø obiektywu 2,5 cm; 

pole widzenia 5,5°; pryzmat: ROOF, BK7; 
w zestawie pasek i torba
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Krążek Secchiego
RV 3087 49 zł
Dysk może być wykorzystywany do obliczania 
głębokości zachodzenia zjawiska fotosyntezy 
oraz pomiaru właściwości i monitorowania jako-
ści wody w ramach badań ekologicznych. 
• ø krążka 19 cm, dł. linki 1 m

Akwarium
TS 13739 425 zł
Zestaw akwariowy z wyposażeniem. Pokrywa 
z zainstalowanym energooszczędnym modułem 
oświetleniowym Leddy Tube Sunny, który emituje 
mocne światło o widmie zbliżonym do światła 
słonecznego, o żywotności ok. 50 tys. godzin 

(wymiana co 8-10 lat). Atuty zestawu to energo-
oszczędność, niskie koszty utrzymania i wygoda 
użytkowania. Posiada dużą klapę, która pozwala 
na swobodne karmienie ryb.
• akwarium z prostą szybą przednią o wym. 40 x 25 x 25 cm, objętość 

25 l; zfi ltr wewnętrzny PAT-min, automatyczna grzałka COMFORT-
ZONE 25 W; opatentowany system otwierania pokrywy SMART 
OPEN (eliminuje konieczność stosowania zawiasów i podpórek)

Konewka
MA 0369 9 zł
• 1 szt., poj. 1,5 l., kolor wybierany losowo

Zestaw do recyklingu
IV 7359 365 zł
Innowacyjny zestaw dla nauczycieli i uczniów za-
projektowany w celu przeprowadzania ekspery-
mentów. Pojemniki idealnie sprawdzą się w testach 
materiałów biodegradalnych. 
• 6 pojemników o wym. 14,5 x 12 cm; 6 próbek miedzi, cyny, plasti-

ku i aluminium; 6 kartoników; przewodnik dla nauczyciela

Filtracja wody. Zestaw doświadczeń
EI 0055 72 zł 
Zestaw pokazujący zjawisko naturalnej filtra-
cji wody oraz naukowy sposób wydobycia soli 
z wody morskiej. 
• zestaw zawiera fi ltry: węgiel, piasek, skała, papier; wiek: 8+

k h

y j
staw zawiera fi ltry: węgiel, piasek, skała, papier; wiek: 8+

49 zł

KonewkakK
M
•

ku i aluminium; 6 kartoników; przewodnik dla nauczyciela

K
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Prasa do
roślin zielnych
NS 1206 79 zł
Wykonana z dwóch drewnianych płyt, które łą-
czy sie za pomocą czterech śrub. Użyte wkręty 
zapewniają regulowany nacisk.
• 30 x 45 x 4 cm

Podziemny
odkrywca
CS 6003 75 zł
Małe laboratorium do obserwacji rozwoju podziem-
nej części rośliny. Umożliwia porównywanie rozwoju 
korzeni w stosunku do wzrostu części zielonej oraz 
obserwację dżdżownic i innych organizmów. 
• wym. 40 x 18 x 6 cm

Torba
małego ogrodnika
TG 0060 152 zł
Zestaw umożliwiający dzieciom realizację ogrod-
niczej pasji. Narzędzia wykonane są z metalu 
i osadzone w drewnianych rączkach. 
• 4 łopatki o różnym kształcie, 2 różne grabki, konewka ze spryski-

waczem (wykonana z tworzywa), torba poliestrowa z kieszeniami 
i wygodnymi uchwytami; wym. 19 x 13 x 24 cm

Zestaw do
eksperymentów z botaniki
NV 8070 109 zł
Laboratorium botaniczne wyposażone we wszyst-
kie niezbędne instrumenty dla ogrodnika. Instrukcję 
(w 6 językach) opisuje 14 eksperymentów. 
• wym. 30 x 27 x 8 cm; 5 pojemników; 6 doniczek torfowych; 6 table-

tek torfowych; 2 gąbki do kiełkowania; nasiona 8 gatunków roślin; 
stanowisko laboratoryjne; soczewka; łopatka; linijka; kroplomierz; 
penseta; podpórka; karta identyfi kacyjna; arkusz danych; podręcznik 
przyrodniczy; wiek: 8+

79 zł
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Zestaw doświadczalny do badania 
właściwości i jakości powietrza 
NS 6030 999 zł 
Prezentowany zestaw to przenośne laboratorium, 
którego bogate wyposażenie pozwala przepro-
wadzić 28 doświadczeń w warunkach szkolnych 
oraz terenowych. Sięgając po bardzo proste roz-
wiązania, można w ciekawy sposób sprawdzić 
czym oddychamy i jakie niezwykłe właściwości 
posiada jeden z czterech żywiołów, bez którego 
nie możemy istnieć. Niektóre eksperymenty wy-
magają od użytkownika przygotowania przyrzą-
dów pomiarowo - obserwacyjnych, co znacznie 
wpływa na istotę zrozumienia obiektu badaw-
czego. Proponowane doświadczenia można 
zademonstrować w formie pokazu lub podczas 
pracy grupowej uczniów. Wybrane zagadnienia 
wymagają długoterminowego działania. Inter-
dyscyplinarny charakter zestawu pozwala na re-
alizację treści z przyrody, biologii, chemii, fizyki 
oraz ekologii,zgodnych z założeniami nowej pod-
stawy programowej. Pakiet dostarczany jest wraz 
z przewodnikiem, który zawiera  szczegółowy opis 
i instrukcję przygotowania oraz przeprowadzenia 
doświadczeń, wnioskami z ich realizacji oraz kar-
tami obserwacji/doświadczenia. 
Zestaw umieszczono w praktycznym, przeno-
śnym pudełku, w którym każdy element ma swo-
je miejsce. 
Wyposażenie zestawu: 
• 1. Balony neonowe - 10 szt. 
• 2. Blok milimetrowy 20 arkuszy A4 - 1 szt. 
• 3. Drewniany patyk dł. 28 cm - 5 szt. 
• 4. Elektroniczny termometr i higrometr - 2 szt. 
• 5. Gumki recepturki 40 g - 1 opakowanie 
• 6. Komparator gęstości dymu - 3 szt. 
• 7. Kompas  - 3 szt. 

• 8. Korek do próbówki o śr. 14 mm - 8 szt. 
• 9. Linijka niełamliwa 20 cm -1 szt. 
• 10. Lupki małe przezroczyste - 3 szt. 
• 11. Mikroskop terenowy LED 20x-40x - 1 szt. 
• 12. Nylon (podkolanówki ) - 2 pary 
• 13. Opiłki żelaza  63,5 g - 1 opakowanie
• 14. Papierki wskaźnikowe do badania pH - 1 opakowanie
• 15. Paski wskaźnikowe do oznaczenia zawartości ozonu w powie-

trzu - 1 opakowanie/12 szt. 
• 16. Pędzelek płaski 5mm -  3 szt.
• 17. Piłeczka pingpongowa -  1 szt.
• 18. Pipeta Pasteura 5 ml - 3 szt. 
• 19. Podgrzewacz - 3 szt.
• 20. Pojemnik przezroczysty z pokrywą  59,5 x 39,5 x  16,9- 1 szt. 
• 21. Próbówka 14 x 100 mm - 8 szt. 
• 22. Skala porostowa, format A4 - 1 szt.  
• 23. Słomki - 10 szt.
• 24. Stojak do probówek 16mm - 1 szt. 
• 25. Strzykawka jednorazowego użytku, 20 ml - 1 szt. 
• 26. Szalka Periego 120 x 20 mm  - 1 szt. 
• 27. Szklanka wysoka 290 ml - 1 szt. 
• 28. Sznurek elastyczny  30 m - 1 szt.  
• 29. Taśma  miernicza 5m - 1 szt. 
• 30. Taśma dwustronna - 1 szt. 
• 31. Taśma samoprzylepna 18mm x 30m -  1 szt. 
• 32. Torebka strunowa 12x18cm - 3 szt. 
• 33. Woda destylowana 0.5l - 1 opakowanie 
• 34. Woda wapienna  500 ml (klarowny roztwór wodorotlenku 

wapnia 0,1%) - 1 opakowanie
• 35. Zlewki miarowe 250 ml - 2 szt. 
• Wyposażenie zestawu zapewnia możliwość znalezienia odpowiedzi 

na pytania i realizację następujących zagadnień: 
• 1. Czy powietrze naprawdę istnieje? Wariant I
• Czy powietrze naprawdę istnieje? Wariant II
• Czy powietrze naprawdę istnieje? wariant III
• 2. Czy powietrze ma ciężar?
• 3. Jak obliczyć ciężar powietrza?
• 4. Jaką moc posiada powietrze? 

• 5. Czy powietrze można ścisnąć?
• 6. Czy powietrze na nas naciska?
• 7. Czy powietrze kurczy się?
• 8. Czy powietrze jest nośnikiem fal dźwiękowych?
• 9. Rozszerzalność termiczna gazów na przykładzie powietrza.
• 10. Badanie temperatury powietrza atmosferycznego - doświadcze-

nie długoterminowe
• 11. Badanie wilgotności powietrza atmosferycznego – doświadcze-

nie długoterminowe
• 12. Badanie temperatury i wilgotności powietrza atmosferycznego 

na różnej wysokości – badanie porównawcze
• 13. Badanie ciśnienia atmosferycznego za pomocą własnoręcznie 

skonstruowanego barometru
• 14. Wykrywanie dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym 

i wydychanym z płuc
• 15. Wytwarzanie dwutlenku węgla 
• 16. Czy powietrze jest mieszaniną?
• 17. Wykrywanie pary wodnej w powietrzu
• 18. Czy powietrze wywiera nacisk tylko w jednym kierunku?
• 19. Badanie zawartości ozonu w powietrzu
• 20. Badanie zanieczyszczenia  powietrza atmosferycznego na 

podstawie występowania organizmów wskaźnikowych
• 21. Badanie obecności i rodzaju zapylenia powietrza atmosferycz-

nego – zajęcia krótkoterminowe,  terenowe
• 22.Ile cząsteczek pyłu znajduje się w powietrzu w zależności od 

kierunków geografi cznych? - doświadczenie długoterminowe, 
terenowe

• 23. Badanie odczynu pH pyłów znajdujących się w powietrzu 
atmosferycznym – doświadczenie terenowe

• 24. Badanie stopnia zanieczyszczenia powietrza za pomocą kompa-
ratora gęstości dymu – doświadczenie terenowe

• 25. Badanie stopnia zanieczyszczenia powietrza za pomocą nylonu- 
doświadczenie długoterminowe, terenowe

• 26. Czy powietrze ma właściwości niszczące?
• 27. Na czym polega efekt cieplarniany?
• 28. Dlaczego samolot lata?

Powietrze 
zestaw doświadczalny 
do badania właściwości 
i jakości powietrza

S T E M
science technology engineering maths
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Gleba 
zestaw do doświadczeń
z kartami pracy

28 scenariuszy doświadczeń

35 akcesoriów niezbędnych 
do wykonania doświadczeń
łatwe i bezpieczne eksperymenty do sa-
modzielnego wykonania w laboratorium 
szkolnym i w terenie

zestaw substancji chemicznych i pro-
duktów pozwala na wielokrotne wyko-
nywanie doświadczeń

tematyka proponowanych 
doświadczeń: 
• określanie typu gleby
• z jakich składników składa się gleba?
• jaką barwę ma gleba? 
• co wpływa na kolor gleby?
• zawartość próchnicy w glebie
• podział składników gleby na frakcje
• czy gleba zawiera wodę? 
• zdolności filtracyjne różnych rodzajów gleb
• pojemność wody w różnych typach gleb
• właściwości sorpcyjne gleby
• badanie temperatury gleby
• oddychanie gleby
• odczyn pH gleby
• obecność pierwiastków w glebie
• wpływ zasolenia gleby na wzrost roślin
• właściwości gleby i węgla aktywnego - porów-

nanie
• wpływ dżdżownic na użyźnienie gleby
• i inne

21

o

Zestaw eksperymentalny do badania gleby 
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NS 6080 599 zł
Zestaw eksperymentalny do obserwacji i ana-
lizy jakości gleby został opracowanyz myślą 
o działaniach praktycznych w warunkach 
szkolnych podczas zajęć chemii, biologii czy 
edukacji ekologicznej. Umożliwia przeprowa-
dzenie doświadczeń pozwalających lepiej po-
znać i zrozumieć funkcjonowanie środowiska 
glebowego. Niezbędne wyposażenie zestawu 
umożliwia przeprowadzenie 28 badań labo-
ratoryjnych i terenowych, których opis przed-
stawiono w załączonej instrukcji wraz z kartą 
doświadczenia lub obserwacji. Realizacja pro-
ponowanych doświadczeń przebiega zgodnie 
z nową podstawą programową oraz zasadą 
uczenia się przez rozwiązywanie problemów.

zawartość zestawu: 
• 3 szalki Petriego
• 1 szkiełko zegarkowe
• 3 probówki z korkiem
• 1 bagietka szklana
• 3 cylindry miarowe 100 ml
• 3 lejki plastikowe
• 3 zlewki miarowe 50 ml
• sączki laboratoryjne
• 2 pipety Pasteura 5 ml
• 1 łyżka rynienka
• 1 sitko
• 1 lupa

• 1 termometr w obudowie ze znacznikami
• papierki wskaźnikowe
• skala kolorymetryczna
• płyn Helliga
• tlenek wapnia 
• węgiel aktywny
• chlorek sodu
• ziarna rzeżuchy
• atrament
• 28 propozycji przeprowadzenia doświadczeń 

wraz z kartą doświadczenia/ obserwacji 
• transparentny pojemnik plastikowy z przykrywką 

(wym.: 59,5 x 39,5 x 31,1 cm)
• 3 elementowe wypełnienie piankowe

S T E M
science technology engineering maths
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Moduł Woda został opracowany przez eksper-
tów Centrum Nauki Kopernik na zamówienie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Koncepcja 
MPP oparta jest na wieloletnim doświadczeniu 
CNK w opracowywaniu i wdrażaniu zestawów 
edukacyjnych.
Niewielkich rozmiarów pudełko jest propozycją 
nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów 
klas IV – VIII szkoły podstawowej, czyli pozna-
wania świata poprzez obserwację i ekspery-
mentowanie. Jego  interdyscyplinarny charakter 
umożliwia pracę badawczą nie tylko na lek-
cjach przyrody ale także biologii, geogra-
fi i, fi zyki czy chemii.Uniwersalność Modułu 
można wykorzystać również podczas zajęć 
dodatkowych, projektów międzyprzedmioto-
wych oraz zajęć terenowych. Wyposażenie, 
sprzęt oraz propozycje doświadczeń zostały 
dostosowane do realizacji nowej podstawy 
programowej i pozwalają  badać napięcie po-
wierzchniowe wody, jej gęstość, proces formo-
wania się kropli, a także transport wody w ło-
dygach i liściach roślin, zjawisko parowania 
i polimeryzacji oraz wiele innych.

Jakie cele w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych pozwala realizować 
Modułowa Pracownia Przyrodnicza?

Rozbudzenie zainteresowania uczniów światem 
przyrodniczym:
 rozwijanie ciekawości świata i chęci ak-

tywnego poznawania przyrody, wrażliwo-
ści przyrodniczej i ekologicznej;

 kształtowanie umiejętności praktycznego 
wykorzystania wiedzy przyrodniczej.

Kształtowanie u uczniów postawy badawczej:
 rozwijanie dociekliwości oraz chęci i umie-

jętności zadawania pytań;
 kształtowanie umiejętności formułowania 

hipotez i ich weryfikowania, np. poprzez 
doświadczenia i eksperymenty;

 kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i sys-
tematyczności;

 rozwijanie samodzielności.
Wykształcenie u uczniów nawyków bezpiecz-
nego eksperymentowania:
 kształtowanie nawyku planowania i przy-

gotowania eksperymentu (miejsce, sprzęt, 
kolejność działań, środki bezpieczeństwa);

 kształtowanie nawyków bezpiecznego wy-
konania doświadczenia.

Rozwinięcie u uczniów umiejętności prawi-
dłowego prowadzenia eksperymentów na-
ukowych:
 wykonywanie podstawowych pomiarów (do-

kładność, konieczność powtórzeń);
 posługiwanie się urządzeniami pomiarowy-

mi i obserwacyjnymi;
 dokumentowanie obserwacji i doświadczeń, 

opis jakościowy i ilościowy, używanie pra-
widłowej terminologii;

 kształtowanie umiejętności wyszukiwania 
i korzystania z różnych źródeł informacji;

 nauka prezentacji wyników z zastosowaniem 
narzędzi TIK.

Rozwinięcie u uczniów kompetencji pracy 
w grupie, w tym:
 rozwijanie umiejętności podziału pracy na 

zadania składowe i rozdzielania zadań 
w zespole;

 nauka odpowiedzialności za rezultat pracy 
całego zespołu.

Co to są moduły?
To specjalnie przygotowane autorskie zestawy 
edukacyjne wraz z systemem przechowywania 
oraz narzędziami wspomagającymi proces 
edukacyjny. To nowoczesne pomoce dydak-
tyczne, zawierające materiały i scenariusze 
niezbędne do uczenia praktycznego.

Jakie ma zalety modułowa koncep-
cja? 
Umożliwia rozszerzanie oferty edukacyjnej 
w przyszłości, w zależności od potrzeb i za-
interesowań uczniów. Każdy moduł będzie za-
wierać sprzęt i narzędzia pozwalające wszyst-
kim uczniom w klasie przeprowadzać proste, 
bezpieczne doświadczenia – w ilości zapew-
niającej warunki pracy samodzielnej i zespo-
łowej (również w klasie liczącej 30 uczniów), 
a także materiały dodatkowe dla nauczycieli 
pomagające w organizacji różnych zajęć (do-
datkowych, terenowych, wycieczek edukacyj-
nych czy projektów uczniowskich oraz lekcji). 
Aby ułatwić nauczycielom ich zaplanowanie 
i realizację, proponowane aktywności zostaną 
powiązane z treścią aktualnej podstawy pro-
gramowej przedmiotów takich jak: przyroda, 
biologia, geografia, chemia czy fizyka.

Modułowe Pracownie Przyrodnicze.  Moduł Woda

karty pracy 
dla ucznia

materiały merytoryczne 
dla nauczyciela

pendrive z materiałami 
dla ucznia i nauczycielasprzęt laboratoryjny 

z akcesoriami 
umieszczony 
w wygodnym 
pudełku

30 scenariuszy
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Moduł Woda
NS 6090 1 990 zł

Moduł Woda zestaw 5 szt
NS 6091 8 999 zł

Moduł Woda zestaw szkolny 10 szt
NS 6092 16 999 zł

S T E M
science technology engineering maths

Zestaw Moduł Woda składa się z:
1. Zestawu narzędzi, sprzętu, materiałów trwa-
łych, zużywalnych i ochronnych potrzebnych do 
wykonania prostych, bezpiecznych doświadczeń 
oraz eksperymentów samodzielnie lub w zespo-
łach dwuosobowych (maksymalnie cztery osoby 
na zestaw);
2. Materiałów dydaktycznych – teczek z opisem 
doświadczeń (30 szt) oraz karta dla nauczyciela 
(x 2), karta ucznia (x 15) oraz karty pracy ucznia – 
wspierających poznanie, rozumienie i stosowanie 
w praktyce metody badawczej oraz materiałów 
edukacyjnych dla nauczycieli.
30 doświadczeń obejmuje:
• Piana: Badanie wpływu stopnia zmineralizowania wody na ilość 

powstającej piany
• Dwie krople wody: Badanie wpływu napięcia powierzchniowego na 

objętość kropli wody
• Kropla wody w oleju: Obserwowanie skutków działania sił spójności 

na kształt kropli wody w oleju
• Pieprz na wodzie: Obserwowanie wpływu napięcia powierzchnio-

wego na obiekty na powierzchni wody

• Ruch płynów w materiałach porowatych: Obserwowanie procesu 
transportu wody przez materiał porowaty

• Pobieranie wody w roślinie: Badanie zjawiska transportu wody 
w liściach kapusty pekińskiej

• Parowanie wody w roślinie: Badanie zjawiska parowania wody 
z powierzchni liści roślin

• Obserwacja organizmów wodnych: Pobieranie, obserwowanie 
i analizowanie organizmów żywych ze zbiorników wodnych

• Zachowanie rozwielitek: Obserwowanie zachowania rozwielitek 
w różnych środowiskach

• Najlepsze chłodziwo: Poszukiwanie substancji, która najefektywniej 
ochłodzi gorącą kamienną kostkę

• Ogniwo galwaniczne: Budowanie prostego ogniwa galwanicznego 
z cytryny i metalowych gwoździ

• Przewodnictwo elektryczne wody: Badanie przewodnictwa 
elektrycznego wody demineralizowanej oraz mieszaniny wody 
demineralizowanej z solą

• Ruch jonów w polu elektrycznym: Obserwowanie dryfu jonów MnO 
w polu elektrycznym,
Wytrącanie miedzi z roztworu siarczanu miedzi: Badanie utleniania 
i redukcji na przykładzie reakcji cynku z siarczanem(VI) miedzi(II)

48

zt
8 999 złł

lny 10 szt
16 999 zł
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Walizka Ekobadacza
MX 0046 517 zł
Zestaw do obserwacji i anali-
zy chemicznej wód oraz gleb. 
Umożliwia przeprowadzenie oko-
ło 500 testów kolorystycznych na 
zawartość w wodzie: azotynów, 
azotanów, fosforanów, amoniaku, 
jonów żelaza oraz określenie skali 
twardości wody, stopnia kwaso-
wości wody oraz gleby. Dołączo-
na instrukcja zawiera opis metody-
ki przeprowadzania badań oraz 
praktyczne wskazówki. Wszyst-
kie elementy zestawu znajdują się 
w plastikowej walizce.
• zestaw zawiera: szczegółową instrukcję, notat-

nik, płyn Helliga, 2 strzykawki ( 5 ml, 10ml), 
bibuła osuszająca, lupa, probówka okrągłoden-
na, stojak do probówek, łyżeczka do poboru 
próbek gleby, płytka porcelanowa kwasomie-
rza Helliga,3 łyżeczki do poboru odczynników 
sypkich, 3 próbówki analityczne płaskodenne 
z korkami, skale barwne do odczytywania wy-
ników, 15lastikowych buteleczek z mianowa-
nymi roztworami wskaźników, siateczka do 
usuwania zanieczyszczeń

Ekologiczny zestaw do 
badania wody
EB 3785 929 zł
Zestaw do przeprowadzenia te-
stów i badań wody sprawdzi się 
jako pomoc naukowa szczególnie 
podczas lekcji biologii i ekologii. 
Zawiera niezbędne odczynniki 
i akcesoria do określenia zawar-
tości azotanów (NO3)-, azotynów 
(NO2)-, fosforanów (PO4)3- oraz 
amonu (NH4)+ w wodzie. Ze-
staw umożliwia również badanie 
odczynu pH i twardości wody. 
Analizę można przeprowadzić 
szybko i łatwo, porównując kolo-
ry z szablonem załączonych kart. 
Odczynniki chemiczne umożliwia-
ją przeprowadzenie 50 testów 
każdego parametru. Materiały 
przechowywane są w praktycz-
nej walizce. 
• zlewka 25 ml, 2 strzykawki, 7 pojemników, 

2 rozdzielacze, odczynniki
• wym. walizki: 33,3 cm x 24,3cm x 16,4 cm, 

szczegółowa instrukcja
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Gleba. Plansza
NS 8280 36 zł
• 50 x 70 cm; dwustronne

dwustronna

Zestaw gleb
RV 0303 179 zł
Zestaw zawiera 8 rożnych próbek gleb umiesz-
czonych w drewnianym pudełku.
• 8 el. w drewnianym pudełku: gleba gliniasta, piaszczysto-ilasta, 

purpurowa, gleba ryżowa, gleba brunatna, piaszczysta, czarno-
ziemy i próchnica gleby

Zestaw gleb
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mikroskopy
Mikroświat jest niesamowitym i fascynu-
jącym miejscem bogatym w niewidzialne 
dla ludzkiego oka żywe organizmy. Naturę 
tego świata możemy badać dzięki wytwo-
rzonym przez ludzkość narzędziom w po-
staci mikroskopów. Chcąc umożliwić dzie-
ciom przyjrzenie się światu w mikroskali 
wopracowaliśmy ofertę doskonałej jakości 
mikroskopów optycznych icyfrowych, znaj-
dujących zastosowanie w szkołach, uczel-
niach i laboratoriach. Wybrane modele po-
zwalają na badanie środowiska w terenie. 
Wszystkie urządzenia cechuje najwyższa 
jakość wykonania i bardzo dobra optyka. 
Opracowana przez nas oferta wychodzi na-
przeciw potrzebom różnych użytkowników 
i dostosowana jest do przeprowadzanych 
przez nich obserwacji. Proste przyrządy de-
dykujemy przede wszystkim dzieciom, aby 
zainteresować je światem nauki. Modele 
klasyczne proponujemy uczniom, którzy 
dopiero zaczynają swoją przygodę z bio-
logią na poziomie szkoły podstawowej. 
Klasa mikroskopów zaawansowanych, 
idealnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie 
wymagana jest wysoka precyzja i jakość 
obrazu. Ofertę dopełnia szeroki wachlarz 
akcesoriów do pracy zmikroskopem wpo-
staci: szkiełek nakrywkowych, przyrządów 
preparacyjnych, gotowych preparatów bio-
logicznych oraz urządzeń rejestrujących 
obraz t.j. kamery. 

S T E M
science technology engineering maths
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powiększenie
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MX 0063 

MX 0063

A Okular WF10X
B Binokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
C Obiektywy achromatyczne 

10X, 40X, 100X OIL 
D Metal

E Śruba makro- i mikrometryczna 
(22 mm; 1,3 mm)

F Rozmiar stolika 120 x 120 mm
G Kondensator światła NA 1,25 

z fi ltrem
H Światło dolne halogenowe 

J Zasilanie A/C 
K Metal
L Mechanizm przesuwania 

preparatu z noniuszem
X Kompatybilny z kamerą cyfrową

mikroskopy

1 109 zł

100x–1000x
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MX 0080

MX 0044

A Okular WF16X
B Monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
C Obiektywy 4X, 10X, 40X 
D Metal
E Śruba makrometryczna 8 mm
F Rozmiar stolika 90 x 90 mm
G Kondensator światła NA 0,65 

z kołem fi ltrowym
H Światło górne i dolne
J Zasilanie A/C + 3 baterie AA
K Metal 
L Sprężynowe zaciski zabezpieczające 

preparat
X Kompatybilny z kamerą cyfrową

A Okular WF10X
B Monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
C Obiektywy 4X, 10X, 40X 
D Metal
E Śruba makro- i mikrometryczna 8 mm
F Rozmiar stolika 90 x 90 mm
G Kondensator światła NA 0,65 

z kołem fi ltrowym
H Światło górne i dolne 
J Zasilanie A/C + 4 baterie AA
K Metal
L Mechanizm przesuwania 

preparatu z noniuszem
X Kompatybilny z kamerą cyfrową

405 zł

409 zł
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64x–640x

40x–400x

sklep.nowaszkola.com 489

k
la

sy
 IV

-V
III



zestawy 
mikroskopów

MX 0008
469 zł

A Okular WF16X
B Monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
C Obiektywy 4X, 10X, 40X 
D Metal
E Śruba makrometryczna 8 mm
F Rozmiar stolika 90 x 90 mm
G Kondensator światła NA 0,65 

z kołem fi ltrowym
H Światło górne i dolne
J Zasilanie A/C + 3 baterie AA
K Metal 
L Sprężynowe zaciski zabezpieczające 

preparat
X Kompatybilny z kamerą cyfrową

pudełko z tworzywa sztucznego 
(z 5 szt. pustych szkiełek na pre-
paraty, 5 szt. preparatów + 10 
szt. szkiełek zakrywających), 
pipeta, 
mieszdło 
pręt, 
pinceta, 
szalka Petriego, 
wycinek do próbek, 
1 butelka soli morskiej, 
narzędzia gumowe, 
barwnik eozyny, 
zasolone jaja krewetki 

akcesoria
cznego 
na pre-
w + 10 
ch), 

64x–640x
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MX 0060
579 zł

A Okular WF 10X/16X 2X barlowa
B Monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360°
C Obiektywy 4X, 10X, 40X 
D Metal
E Śruba makrometryczna 8 mm
F Rozmiar stolika 90 x 90 mm
G Kondensator światła NA 0,65 

z kołem fi ltrowym
H Światło górne i dolne
J Zasilanie A/C + 2 baterie AA
K Walizka z tworzywa sztucznego 
L Kompatybilny z kamerą cyfrową

pudełko z tworzywa sztucznego  
kamera USB 0,1 Mpix 
latarka 
zagęstnik 
pinceta, 
szalka Petriego, 
wycinek do próbek, 
1 butelka soli morskiej, 
narzędzia gumowe, 
barwnik eozyny, 
zasolone jaja krewetki 

akcesoria
40x–1280x
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kamera 0.1 Mpix



MX 0901

MX 0020

mikroskopy

MX 8010

235 zł

40 zł

234 zł

A Okular WF10X
B Binokular
C Obiektyw 2X
D Metal-plastik
E Śruba makrometryczna 22 mm
F Rozmiar stolika ø 50 mm
H Światło górne
J 3 baterie AA
K Metal-plastik  
L Sprężynowe zaciski zabezpieczające 

preparat
X Kompatybilny z kamerą cyfrową

C Powiększenie 20x-40x
D Z tworzywa sztucznego
H Światło górne
J 3 baterie LR43
K Z tworzywa sztucznego

C Powiększenie 50x–500x
D Z tworzywa sztucznego
H Źródło światła: 8 LED (regulowane pokrętłem)
J USB
K Z tworzywa sztucznego
X Microskop cyfrowy USB, stopnie powiększenia: 

1600x1200, 1280x960, 640x480, 480x360, 
320x240; powiększenie video: 640x480; zakres 
ostrości: ostrość ręczna od 10 do 40 mm; częstotliwość 
klatek dla nagrywania: max 30f/s poniżej jasności 
600 lux; format zapisu danych: JPEG, BMP, JPG; PC 
interface: USB2.0, USB1.1; systemy operacyjne: Win-
dows XP, Vista, Win7 (Mac OS)

20x
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MX 0045

MX 0055

USB 2.0

MX 0065

MX 0088 MX 0047 MX 0048MX 0047

akcesoria dla mikroskopów

MX 0048

349 zł

430 zł

494 zł

79 zł 167 zł 39 zł

2 Mpix.

3 Mpix.

5 Mpix.
Średnica mocowania 23,2 mm
CD z oprogramowaniem i sterownikami

Wielkość sensora 1/3.2” (4,48 x 3,36 mm); 
Rozmiar piksela 2,8 x 2,8 μm; 
Szybkość klatek w rozdzielczości 5@1600 x 1200 
px, 7.5@1280 x 1024 px, 20@800 x 600 px.

Wielkość sensora 1/3”; (4,10 x 3,07 mm); 
Rozmiar piksela 2 x 2 μm; 
Szybkość klatek w rozdzielczości 
20@2048 x 1536 px, 20@1600 x 1200 px, 
30@800 x 600 px. 

Wielkość sensora 1/2,7” (5,18 x 3,89 mm); 
Rozmiar piksela 2 x 2 μm; 
Szybkość klatek w rozdzielczości 20@2592 
x 1944 px, 20@2048 x 1536 px, 30@800 
x 600 px. 

pudełko z tworzywa sztuczne-
go (z 5 szt. pustych szkiełek na 
preparaty, 5 szt. preparatów 
+ 10 szt. szkiełek zakrywających), 
pipeta, 
mieszdło 
pręt, 
pinceta, 
szalka Petriego, 
wycinek do próbek, 
1 butelka soli morskiej, 
narzędzia gumowe, 
barwnik eozyny, 
zasolone jaja krewetki 

2 proste igły preparacyjne (czarne tworzywo 
sztuczne, stal chromowana)

1 igła lancetowa (czarne tworzywo sztuczne, stal 
chromowana)

1 stalowa pinceta z ostrymi końcówkami (13 cm)
1 stalowa pinceta z końcówkami tępymi (13 cm)
1 stalowe nożyczki dzielone, szpiczaste (11 cm)
1 stalowy skalpel (uchwyt do mocowania ostrzy)
5 ostrzy skalpela (do montażu w uchwycie skalpela)
2 plastykowe pipety Pasteura o poj. ok 1 cm
2 plastikowa probówka z okrągłym dnem i korkiem 
Całość w estetycznej, wzmocnionej obudowie 
zamykanej na zamek błyskawiczny.

1 przygotowane preparaty (5 szt.),
1 szkiełko szklane (5 szt.),
1 szkiełko nakrywkowe (10 pcs),
1 plastikowe pudełko na preparaty,
1 plastikowy okrągły pojemnik z pokrywką,
1 pipeta,
1 probówka,
1 igła do preparatu,
1 specjalny papier do czyszczenia optyki,
1 pinceta,
1 laska do preparatu.
1 etykiety samoprzylepne do preparatów

sklep.nowaszkola.com 493

k
la

sy
 IV

-V
III

349 zł

79 zł



preparaty mikroskopowe

Tkanki człowieka zdrowe I
CO 4910 86 zł
10 preparatów (1. krew człowieka - rozmaz, 2. komórki nabłonkowe jamy 
ustnej człowieka, 3. mięsień prążkowany, 4. mózg człowieka – przekrój 
poprzeczny, 5. migdałek ludzki z guzkami limfatycznymi - przekrój po-
przeczny, 6. płuco człowieka - przekrój poprzeczny, 7. skóra człowieka 
– przekrój boczny , 8. żołądek człowieka - przekrój poprzeczny, 9. szpik 
kostny człowieka (czerwony), 10. jądro człowieka – przekrój poprzeczny)

Tkanki człowieka zdrowe II
CO 4911 86 zł
10 preparatów (1. skóra człowieka z torebkami włosowymi - przekrój 
poprzeczny, 2. gruczoł ślinowy człowieka - przekrój poprzeczny, 3. móż-
dżek ludzki - przekrój poprzeczny, 4. bakterie jelitowe człowieka, 5. 
rozmaz plemników człowieka, 6. mięsień sercowy człowieka - przekrój 
poprzeczny i boczny, 7. kość człowieka - przekrój poprzeczny, 8. tkanka 
wątroby człowieka - przekrój poprzeczny, 9. ściana jelita człowieka - prze-
krój poprzeczny, 10. warstwa korowa nerki ludzkiej - przekrój poprzeczny) 

Tkanki człowieka zmienione 
chorobotwórczo
CO 4915 86 zł
10 preparatów (1. gruźlica płuc - przekrój poprzeczny, 2. marskość wątroby 
- przekrój poprzeczny, 3. białaczka(śledziona) - przekrój poprzeczny, 4. 
śpiączka afrykańska - rozmaz krwi, 5. zapalenie płuc, 6. malaria(mela-
nina w śledzionie) - przekrój poprzeczny śledziony, 7. tkanka bliznowa-
ta (skóra) - przekrój poprzeczny, 8. dur brzuszny (eberthellatyphi), 9. 
przewlekła zapalenie nerek - przekrój poprzeczny, 10. bakterie ropne 
z ziarenkowcami - wymaz)

Kropla wody pełna życia
CO 4900 86 zł
10 preparatów (1. okrzemki - różne formy, 2. euglena zielona - wi-
ciowiec, 3. pantofelki - orzęski z hodowli sianowej, 4. rozwielitka, 5. 
oczlik - widłonogi, 6. jednokomórkowe glony, 7. plankton słodkowod-
ny, 8. stułbia – przekrój poprzeczny, 9. robak płaski – przekrój po-
przeczny, 10. bakterie wody silnie zanieczyszczonej); wym. szkiełka: 
7,5 x 2,5 cm; wym. pudełka: 9,8 x 8 x 3,3 cm

Bakterie
CO 4877 86 zł
10 preparatów (1. pałeczki siana (bacillussubtilis), 2. bakterie mleczne 
(streptococcuslactis), 3. bakterie gnilne (proteusvulgaris), 4. bakterie jelito-
we (escherichia coli), 5. bakterie duru rzekomego (salmonella paratyphi), 
6. pałeczka czerwonki (shigelladysenteriae), 7. gronkowiec ropotwórczy, 
staphylococcuspyogenes), 8. bakterie z jamy ustnej, 9. bakterie serowe, 
10. bakterie z zaczynu (salmonella parathyphi)

Biologia przekrojowo
CO 4976 185 zł
25 preparatów(1. organizm jednokomórkowy (ameba), 2. pantofelek 
(paramecium), 3. stułbia (hydra), 4. rozwielitka (daphnia), 5. dżdżownica 
(lumbricus), p.pp., 6. mucha domowa - aparat gębowy, 7. pszczoła miodna 
- aparat gębowy, 8. pszczoła miodna - odnóże tylne, 9. nabłonek płaski 
człowieka, 10. mięsień szkieletowy człowieka – przekrój poprzeczny, 
11. rozmaz krwi ludzkiej, 12. rozmaz krwi żaby, 13. płuco - przekrój, 
14. tętnica i żyła ludzka, 15. skóra ludzka, przekrój mieszka włosowego, 
16. bakterie – 3 różne (rozmaz), 17. skrętnica (spirogyra) - koniugacja, 
18. toczek (volvox), 19. mech, 20. cebula - mitoza, 21. korzenie rośliny 
jedno- i dwuliściennej, 22. łodygi rośliny jedno- i dwuliściennej, 23. lipa 
(tilia), łodyga jednoroczna, 24. lipa (tilia), łodyga trzyletnia, 25. liście 
rośliny jedno- i dwuliściennej)

Przyroda
CO 4960 86 zł
10 preparatów (1. odnóże muchy domowej, 2. fragment skrzydła ptaka, 
3. skrzydło motyla, 4. krew człowieka – rozmaz, 5. jelito królika - przekrój 
poprzeczny, 6. płucokota - przekrój poprzeczny, 7. plankton roślinny i zwie-
rzęcy, 8. ziarna pyłku różnych roślin, 9. użyłkowanie liścia macerującego, 
10. bez czarny (zalążnia) - przekrój poprzeczny)

Budowa człowieka, organy i tkanki
CO 4987 185 zł
25 preparatów (1. gruczoły potowe i mieszki włosowe skóry (pacha), 2. 
mieszki włosowe i gruczoły łojowe skóry głowy, 3. paznokieć (łożyska pa-
znokcia) – przekrój poprzeczny, 4. ślinianka przyuszna, gruczoł surowiczy, 
5. ślinianka podjęzykowa, 6. przełyk i tchawica – przekrój poprzeczny, 7. 
ściana żołądka, 8. jelito, 9. wyrostek robaczkowy – przekrój poprzeczny, 
10. wątroba, 11. wątroba (beleczki), 12. pęcherzyk żółciowy, 13. trzust-
ka – pęcherzyki wydzielnicze, wyspy Langerhansa, 14. płuco, 15. aorta 
(wybarw. tkanek, eozyna i in.) – przekrój poprzeczny, 16. żyła i tętnica 
(tkanki sprężyste wybarwione), 17. nerka, przekrój przez warstwę korową, 
18. moczowód – przekrój poprzeczny, 19. pęcherz moczowy, 20. jajowód 
- przekrój, 21. jądro męskie – przekrój poprzeczny, 22. plemniki - rozmaz, 
23. gruczoł krokowy (prostata), 24. szpik kostny z powstającymi krwin-
kami, 25. tarczyca)

Owady
CO 4980 185 zł
25 preparatów (1. komar (culex) – samica, 2. komar (culex) – samiec, 
3. mucha domowa, 4. muszka owocowa (drosophyla), 5. komar (samica 
i samiec) – głowa, 6. komar (samiec) - aparat gębowy, 7. komar (samica) 
- aparat gębowy, 8. motyl – aparat gębowy (ssawka), 9. mucha domowa 
– trąbka ssąca (proboscis), 10. pszczoła miodna – aparat gębowy, 11. 
odnóże owada – grzebiące, 12. odnóże muchy domowej, 13. odnóże 
owada – pływne, 14. odnóże owada – skoczne, 15. odnóże owada – 
z pyłkiem, 16. skrzydła świerszcza – aparat strydulacyjny, 17. skrzydło 
muchy domowej, 18. skrzydło motyla z łuskami, 19. czułki owadów 
– różne, 20. oko złożone owada, 21. oko krewetki (porównawczo) – 
przekrój poprzeczny, 22. rogówka oka owada (fasetki), 23. pszczoła 
miodna – jajnik królowej, 24. tchawka owada, 25. konik polny - cewki 
Malpighiego (układ wydalniczy)

Kręgowce
CO 4978 185 zł
25 preparatów (1. skóra żaby, 2. jelito cienkie żaby, 3. żaba - rozmaz 
krwi, 4. jądra żaby - przekrój, 5. wątroba żaby – przekrój, 6. serce żaby 
- przekrój, 7. wątroba królika - przekrój, 8. jądro królika - przekrój, 9. jaj-
nik królika - przekrój, 10. rdzeń kręgowy królika - przekrój poprzeczny, 
11. zakończenie nerwu ruchowego królika, 12. tkanka kostna - zbita, 13. 
ściana żołądka ssaka - przekrój, 14. jelito cienkie ssaka, 15. jelito grube 
ssaka, 16. trzustka ssaka, 17. śledziona ssaka - przekrój, 18. pęcherzyk 
żółciowy ssaka – przekrój, 19. płuca ssaka - przekrój, 20. tętnica i żyła 
ssaka, 21. nerka ssaka – przekrój poprzeczny, 22. plemniki ludzkie 
- rozmaz, 23. skóra człowieka (gruczoł potowy) - przekrój, 24. gałka 
oczna ssaka - przekrój poprzeczny, 25. żeńskie i męskie chromosomy 
we krwi człowieka)

Ryby i płazy
CO 4855 86 zł
10 preparatów (1. kręgosłup rekina (scyllium)– przekrój poprzeczny, 
2. okolice skrzela ryby słodkowodnej - przekrój poprzeczny, 3. okolice 
ogona ryby słodkowodnej - przekrój poprzeczny, 4. rybie łuski – różne, 5. 
kijanka (larwa żaby) - poprzeczny przekrój, 6. rozmaz krwi żaby (rana), 
7. język żaby (rana) - przekrój poprzeczny, 8. jelita żaby (rana)- przekrój 
poprzeczny, 9. płuca żaby (rana), 10. skóra salamandry z gruczołami 
trującymi - przekrój poprzeczny)

Bezkręgowe organizmy
CO 4977 185 zł
25 preparatów (1. organizm jednokomórkowy, 2. pantofelek, 3. stułbia 
(hydra), 4. stułbia, gameta męska, 5. stułbia, gameta żeńska, 6. wirki 
(turbellaria), wybarwione jelito, 7. glista (ascaris) - samiec, 8. glista (asca-
ris) - samica, 9. mitoza komórek glisty końskiej, 10. skrzele małża, 11. 
rozwielitka (daphnia), 12. komar - samica, 13. komar - aparat gębowy 
samicy, 14. komar - aparat gębowy samca, 15. motyl - aparat gębowy, 16. 
pszczoła miodna - aparat gębowy, 17. szarańcza wędrowna (locustamigra-
toria) - jądro; przekrój poprzeczny, 18. oko złożone owada - przekrój, 19. 
mucha domowa, 20. muszka owocowa (drosophila), 21. odnóżagrzebne 
owada, 22. odnóża kroczne owada, 23. odnóża pływne owada, 24. odnóża 
skoczne owada, 25. odnóża z koszyczkiem z pyłkiem)

Seria preparatów mikroskopowych dla wszystkich, 
którzy chcą rozpocząć podróż w świat niedostrzegal-
ny gołym okiem. Tematyka profesjonalnych okazów 
pozwala poznać tajniki biologii roślin i zwierząt, w tym 
również ludzkiego ciała. Doskonale wykonane umoż-
liwiają analizę od najprostszego organizmu (takiego 
jak bakterie, pierwotniaki i istoty jednokomórkowe) do 
bardziej złożonych roślin i zwierząt. Przeznaczone 
do badania mikroskopem optycznym. Zapakowane 
w plastikowe i praktyczne pudełka z przegródkami.
Każdy zestaw zawiera opis całej serii preparatów 
obejmujących wiele różnych tematów. Wszystkie 
szkiełka zawierają indywidualne nazwy.
• wym. szkiełka: 7,5 x 2,5 cm; wym. pudełka: 9,8 x 8 x 3,3 c

Pasożyty zwierzęce
CO 4918 86 zł
10 preparatów (1. tasiemiec (taenia) - poprzeczny przekrój, 2. jaja 
tasiemca (taenia) – przekrój poprzeczny, 3. włosień kręty (larwy) – 
przekrój poprzeczny, 4. świdrowce - rozmaz krwi, 5. zarodziec malarii 
– rozmaz krwi, 6. kokcydioza (wątroba królika) - przekrój poprzeczny, 
7. motylica wątrobowa (fascicola) - przekrój poprzeczny, 8. samiec 
i samica przywry schistosoma – przekrój poprzeczny, 9. torbiel bąblow-
ca(echinococcus) - przekrój poprzeczny, 10. glista (ascaris) – przekrój 
poprzeczny)
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Gady i ptaki
CO 4856 86 zł
10 preparatów (1. płuca jaszczurki (lacerta), 2. nerki jaszczurki (lacerta) 
– przekrój poprzeczny, 3. mięśnie węża (elaphe) - przekrój poprzeczny, 
4. żołądek węża (elaphe) – przekrój poprzeczny, 5. pióro gęsi (anser) 
– przekrój poprzeczny, 6. żołądek kaczki (anas) – przekrój poprzeczny, 
7. lotka indyka – przekrój poprzeczny, 8. grzebień koguta, młody ptak, 
9. jajnik, kur bankiwa, młody ptak – przekrój poprzeczny, 10. rozmaz 
krwi - kur bankiwa, młody ptak)

Komórki i tkanki zwierzęce
CO 4986 185 zł
25 preparatów (1. nabłonek płaski płaza, 2. nabłonek płaski wielowar-
stwowy, 3. nabłonek sześcienny, 4. nabłonek jednowarstwowy walco-
waty, 5. nabłonek dwurzędowy migawkowy walcowaty, 6. nabłonek 
migawkowy, 7. nabłonek przejściowy, 8. tkanka włóknista (ogon szczura), 
9. tkanka siateczkowa, 10. tkanka tłuszczowa, 11. chrząstka szklista, 
12. chrząstka sprężysta, 13. chrząstka włóknista, 14. kość ludzka, 15. 
chrząstka stawu palca płodu – rozwój kości, 16. krew ryby, 17. krew 
ptaka, 18. krew ludzka, 19. mięsień prążkowany (widoczne włókna, 
jądra), 20. mięsień gładki (niepodlegający woli), 21. mięsień poprzecznie 
prążkowany serca, 22. mięsień i ścięgno – przekrój, 23. komórki nerwu 
(rdzeń kręgowy) - przekrój, 24. nerw - różne przekroje, 25. zakończenia 
nerwu ruchowego mięśni międzyżebrowych)
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Protisty i pierwotniaki. 
Zestaw preparatów
TS 18188 86 zł
Próbki reprezentują nieskończony świat jednokomór-
kowych mikroskopijnych zwierząt (pierwotniaków).Ze-
staw zawiera najbardziej charakterystycznych przed-
stawicieli tych małych zwierząt, które żyją zarówno 
w wodach stawów, jak i jezior, a także jako pasoży-
ty innych zwierząt, w tym człowieka (np.:Zarodziec 
wywołujący malarię,przenoszony przez komary).
Zestaw zawiera 10 preparatów:
• 1. Paramecium, infusoriaciliated - Pantofelek
• 2. Virticella (Carchesium) -Wirczyk
• 3. Plasmodium vivax - Zarodziec ruchliwy
• 4. Parameciumstained - Pantofelek/ wybarwione elementy budowy 

wewnętrznej
• 5. Paramecium, variousstages of fi ssion–Pantofelek/różne stadia 

podziału
• 6. Paramecium, variousstages of fi ssion–Pantofelek/różne stadia 

koniugacji
• 7. Honey Bee, mouthparts, w.m.- aparat gębowy pszczoły, cały obiekt 
• 8. Protozoa mixedspecies–Protisty/ różne gatunki
• 9. Unicellularanimal (Ameba orother) - organizm jednokomórkowy 

(Ameba lub inny)
• 10. Blood smearinfected with malaria Plasmodium - rozmaz krwi 

zaatakowanej przez zarodźca, który wywołuje malarię
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Tkanki ssaków
UK 0010 89 zł
• żołądek ludzki, serce ludzkie, ludzka krew, nerka małego ssaka, 

mózg ssaka
Grzyby
UK 0017 72 zł
• rhizopus – pleśń chlebowa, penicillium (pędzlak), porosty, 

czernidlak, drożdże (saccharomyces)

Bezkręgowce
UK 0011 72 zł
• dżdżownica, wirek, mrówka, noga komara, głowa pszczoły

Skrzydła owadów
UK 0014 72 zł
• pszczoła, motyl, muszka owocówka, mucha domowa, komar

Rośliny jadalne
UK 0013 72 zł
• korzenie cebuli, łodyga kukurydzy, liść pomidora, korzeń 

marchwi, liść ryżu

m
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U
•
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Botanika
MX 2925 88 zł
• m. in. kukurydza, słonecznik, mech, cebula, bawełna
Zoologia
MX 1925 102 zł
• m. in. pióro gołębia, język pszczoły, sierść królika, noga muchy

Megazestaw preparatów
RV 2016 419 zł
• 5 szt.: nabłonek, tkanka łączna, nerwowa, mięśniowa - 5 szt.; 

nabłonek ludzkiej skóry - 5 szt.; komórki bakteryjne (kuliste, 
pałeczkowate, spiralne) - 5 szt.; mitoza w komórkach korzeni ce-
buli - 5 szt., komórki roślinne i zwierzęce - 5 szt., krew człowieka 
i krew żaby - 5 szt., skrętnica - 5 szt., przekrój podłużny łodygi 
kukurydzy - 5 szt., struktura korzenia - 5 szt., stułbia - 5 szt., 
pantofelek - 5 szt.; plastikowe pudełko; wiek: 7+

Anatomia człowieka
MX 0009 86 zł
• m. in. jądro, jajnik, plemnik, błona śluzowa jamy ustnej; krew 

ludzka, krew żaby, język,trzustka, tchawica, płuco

Mega
RV 20
• 5 szt.

nabło
pałecz
buli - 5
i krew
kukur
panto

azestaw preparatów
016 419 zł
: nabłonek, tkanka łączna, nerwowa, mięśniowa - 5 szt.; 

onek ludzkiej skóry - 5 szt.; komórki bakteryjne (kuliste, 
zkowate, spiralne) - 5 szt.; mitoza w komórkach korzeni ce-
5 szt., komórki roślinne i zwierzęce - 5 szt., krew człowieka 
w żaby - 5 szt., skrętnica - 5 szt., przekrój podłużny łodygi 
rydzy - 5 szt., struktura korzenia - 5 szt., stułbia - 5 szt., 
ofelek - 5 szt.; plastikowe pudełko; wiek: 7+

88 złł
bula, bawełna

102 zł
królika, noga muchy

86 zł
amy ustnej; krew 
płuco
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Nowa Szkoła chcąc ułatwić realizację założeń 
nowej podstawy programowej w zakresie bio-
logii starannie wyselekcjonowała sprawdzone 
pomoce dydaktyczne, które zachęcą uczniów 
do zgłębiania tajników funkcjonowania orga-
nizmów żywych, stawiania pytań badawczych 
i poszukiwania odpowiedzi. Kompleksowa ofer-
ta zawiera modele anatomiczne, okazy natu-
ralne i preparaty biologiczne.Wśród produktów 
znalazły się również specjalistyczne przyrządy 
i sprzęt laboratoryjny do badania oraz mo-
nitorowania środowiska naturalnego, a także 
do obserwacji organizmów w nim funkcjonują-

cych.Prezentowane przez nas produkty zostały 
zebrane w trzy pakiety, które pozwalają na 
stworzenie odpowiednich warunków edukacyj-
nych, sprzyjających prawidłowemu procesowi 
nauczania – uczenia się: 
• pakiet Biologia STARTER,zawiera podstawowe, niezbędne wypo-

sażenie pracowni biologicznej;
• pakiet Biologia PREMIUM,który uwzględnia rozszerzoną ofertę 

pomocy dydaktycznych do nauki biologii;
• pakiet Biologia GOLD obejmuje najszerszą ofertę wyposażenia, 

która sprzyja wzbogacaniu wiedzy i umiejętności wykraczających 
poza założenia programowe.

Pracownia biologiczna. Pakiety

j g

mo
akże
nują-

która sprzyja wzbogacaniu wiedzy i umiejętności wykraczających 
poza założenia programowee poza założenia programowe.

Pakiet Biologia Starter
NS 6106 9 300 zł
Pakiet Biologia STARTER obejmuje 
podstawowe, niezbędne wyposaże-
nie pracowni biologicznej. W jego 
skład wchodzą:
• 1 x Lupa ręczna z podświetleniem LED
• 1 x Lupki małe przezroczyste
• 1 x Pojemniki do obserwacji
• 1 x Soczewka kuliste wklęsłe i wypukłe
• 1 x Lornetka 10 x 25
• 1 x Latarki kieszonkowe LED
• 1 x Akcesoria do mikroskopu
• 1 x Mikroskop binokularowy 20x
• 1 x Zoologia. Preparaty mikroskopowe
• 1 x Botanika. Preparaty mikroskopowe
• 1 x Anatomia człowieka. Preparaty biologiczne
• 1 x Moduł Gleba
• 1 x Siatka na owady
• 1 x Krążek Secchiego. Pomiar przejrzystości wody
• 1 x Szkielet człowieka 170 cm. Model
• 1 x CZaszka model anatomiczny

• 1 x Serce. Model demonstracyjny
• 1 x Oko. Model demonstracyjny
• 1 x Ucho. Duży model demonstracyjny
• 1 x Model do higieny jamy ustnej
• 1 x Komórka nerwowa. Przekrój
• 1 x Model skóry. Przekrój
• 1 x Wątroba z trzustką - model anatomiczny
• 1 x Żołądek człowieka
• 1  x Układ mięśniowy człowieka. Model
• 1 x Adenowirus. Model wirusa
• 1 x Bakteriofag. Model wirusa
• 1 x AIDS/HIV - model wirusa
• 1 x RNA mozaika tytoniu. Model wirusa
• 1 x Model porównawczy struktury DNA
• 1 x Anatomia Człowieka. Tablica magnetyczna
• 1 x Pantofelek. Model demonstracyjny
• 1 x Królik. Szkielet zatopiony
• 1 x Ryba. Szkielet zatopiony
• 1 x Ropucha. Szkielet zatopiony
• 1 x Gołąb. Szkielet zatopiony
• 1 x Żółw. Szkielet zatopiony
• 1 x Kwiat. Model demonstracyjny

• 1 x Struktura liścia
• 1 x Komórka roślinna. Model
• 1 x Zboże- model
• 1 x Chloroplast. Model demonstracyjny
• 1 x Model komórki zwierzęcej. Przekrój
• 1 x Model komórki roślinnej. Przekrój
• 1 x Cykl życia fasoli
• 1 x Prasa do roślin zielnych
• 1 x Cykl życia pasikonika. Model
• 1 x Niebezpieczne zwierzęta i rośliny w Polsce
• 1 x Porosty-budowa i skala porostowa. Plansza
• 1 x Zmysły człowieka. Plansza
• 1 x Budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie(o-

krytozalążkowe)
• 1 x Budowa i rodzaje korzeni
• 1 x Obieg wody w przyrodzie
• 1 x Chmury i ich rodzaje. Plansza
• 1 x Ciąża , rozwój płodu ludzkiego
• 1 x Szkielet człowieka. Plansza
• 1 x Ssaki i ptaki. Plakat
• 1 x Zwierzęta w ogrodzie. Plakat
• 1 x Drzewa. Plakat

• 1 x Grzyby. Plakat
• 1 x Gleba. Plakat
• 1 x Przewodnik do rozpoznawania drzew
• 1 x Zwierzęta i rośliny naszych lasów
• 1 x Atlas Przyrodniczo-Geografi czny
• 1 x Ptaki Polski. Encyklopedia ilustrowana
• 1 x Spotkania z przyrodą. Mineray, kamienie 

szlachetne, skały
• 1 x Przewodnik rośliny i zwierzęta
• 1 x Atlas geografi czny
• 1 x Spotkania z przyrodą. Las
• 1 x Spotkania z przyrodą. Owady
• 1 x Spotkania z przyrodą. Grzyby
• 1 x Mój pierwszy przewodnik. Jakie to zwierzę?
• 1 x Mój pierwszy przewodnik. Jaki to grzyb?
• 1 x Mój pierwszy przewodnik. Jaki to kwiat?
• 1 x Mój pierwszy przewodnik.  Jaki to motyl?
• 1 x Solarny konik polny
• 1 xWykrywacz dźwięku
• Samochód z napędem wodnym
• Filtracja wody
• Podziemny odkrywca Małe laboratorium
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Pakiet Biologia Premium
NS 6107 12 500 zł
Pakiet Biologia PREMIUM obejmuje 
rozszerzoną ofertę przeznaczoną 
dla pracowni biologicznej. W jego 
skład wchodzą:
• 1 x Lupa ręczna z podświetleniem LED
• 1 x Lupki małe przezroczyste
• 1 x Pojemniki do obserwacji
• 1 x Soczewka kuliste wklęsłe i wypukłe
• 1 x Lornetka 10 x 25
• 1 x Latarki kieszonkowe LED
• 1 x Akcesoria do mikroskopu
• 1 x Mikroskop binokularowy 20x
• 1 x Zoologia. Preparaty mikroskopowe
• 1 x Botanika. Preparaty mikroskopowe
• 1 x Anatomia człowieka. Preparaty biologiczne
• 1 x Moduł Gleba
• 1 x Modułowe Pracownie Przyrodnicze - Moduł 

Woda
• 1 x Siatki na owady
• 1 x Krążek Secchiego. Pomiar przejrzystości 

wody
• 1 x Szkielet człowieka 170 cm. Model

• 1 x Czaszka. Model anatomiczny
• 1 x Serce. Model demonstracyjny
• 1 x Oko. Model demonstracyjny
• 1 x Ucho. Duży model demonstracyjny
• 1 x Model do higieny jamy ustnej
• 1 x Komórka nerwowa. Przekrój
• 1 x Model skóry. Przekrój
• 1 x Wątroba z trzustką - model anatomiczny
• 1 x Żołądek człowieka
• 1 x Układ mięśniowy człowieka. Model
• 1 x Adenowirus. Model wirusa
• 1 x Bakteriofag. Model wirusa
• 1 x AIDS/HIV - model wirusa
• 1 x RNA mozaika tytoniu. Model wirusa
• 1 x Model porównawczy struktury DNA
• 1 x Anatomia Człowieka. Tablica magnetyczna
• 1 x Pantofelek. Model demonstracyjny
• 1 x Królik. Szkielet zatopiony
• 1 x Ryba. Szkielet zatopiony
• 1 x Ropucha. Szkielet zatopiony
• 1 x Gołąb. Szkielet zatopiony
• 1 x Żółw. Szkielet zatopiony
• 1 x Gołąb. Szkielet
• 1 x Szkielet żaby
• 1 x Szkielet jaszczurki

• 1 x Królik. Szkielet
• 1 x Ryba. Szkielet
• 1 x Kwiat. Model demonstracyjny
• 1 x Struktura liścia
• 1 x Komórka roślinna. Model
• 1 x Model łodygi rośliny jednoliściennej
• 1 x Model łodygi rośliny dwuliściennej
• 1 x Zboże- model
• 1 x Chloroplast. Model demonstracyjny
• 1 x Model komórki zwierzęcej. Przekrój
• 1 x Model komórki roślinnej. Przekrój
• 1 x Cykl życia fasoli
• 1 x Prasa do roślin zielnych
• 1 x Cykl życia pasikonika. Model
• 1 x Niebezpieczne zwierzęta i rośliny w Polsce. 

Plansza
• 1 x Porosty - budowa i skala porostowa. Plansza
• 1 x Zmysły człowieka. Plansza
• 1 x Budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie 

(okrytozalążkowe)
• 1 x Budowa i rodzaje korzeni
• 1 x Obieg wody w przyrodzie
• 1 x Chmury i ich rodzaje. Plansza
• 1 x Ciąża, rozwój płodu ludzkiego
• 1 x Szkielet człowieka. Plansza

• 1 x Ssaki i ptaki. Plakat
• 1 x Zwierzęta w ogrodzie. Plakat
• 1 x Drzewa. Plakat
• 1 x Grzyby. Pakat.
• 1 x Gleba. Plakat
• 1 x Przewodnik do rozpoznawania drzew
• 1 x Zwierzęta i rośliny naszych lasów
• 1 x Atlas Przyrodniczo-Geografi czny
• 1 x Ptaki Polski. Encyklopedia ilustrowana
• 1 x Spotkania z przyrodą. Minerały, kamienie 

szlachetne, skały
• 1 x Przewodnik rośliny i zwierzęta
• 1 x Atlas geografi czny
• 1 x Spotkania z przyrodą. Las
• 1 x Spotkania z przyrodą. Owady
• 1 x Spotkania z przyrodą. Grzyby
• 1 x Mój pierwszy przewodnik Jakie to zwierzę?
• 1 x Mój pierwszy przewodnik. Jaki to grzyb?
• 1 x Mój pierwszy przewodnik Jaki to kwiat?
• 1 x Mój pierwszy przewodnik. Jaki to motyl?
• 1 x Solarny konik polny
• 1 x Wykrywacz dźwięku
• 1 x Samochód z napędem wodnym
• 1 x Filtracja wody
• 1 x Podziemny odkrywca. Małe laboratorium

Pakiet Biologia Gold
NS 6108 15 500 zł
Pakiet Biologia GOLD obejmuje naj-
szerszą ofertę wyposażenia, prze-
znaczoną dla pracowni biologicznej. 
W jego skład wchodzą:
• 5 x Lupa ręczna z podświetleniem LED
• 3 x Lupki małe przezroczyste
• 3 x Pojemniki do obserwacji
• 3 x Zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe
• 1 x Lornetka 10 x 25
• 1 x Lornetka mała 8 x 21 z zoomem
• 1 x Teleskop
• 1 x Latarki kieszonkowe LED
• 1 x Mikroskop 40x- 400x
• 1 x Kamera USB 2M
• 1 x Akcesoria do mikroskopu
• 1 x Mikroskop binokularowy 20x
• 1 x Zoologia. Preparaty mikroskopowe
• 1 x Botanika. Preparaty mikroskopowe
• 1 x Anatomia człowieka. Preparaty biologiczne
• 1 x Tkanki człowieka zdrowe-  cz. I
• 1 x Tkanki człowieka zmienione chorobotwórczo
• 1 x Tkanki ssaków. Zestaw preparatów mikro-

skopowych
• 1 x Grzyby. Zestaw preparatówmikroskopowych
• 1 x Moduł Gleba

• 1 x Modułowe Pracownie Przyrodnicze - Moduł Woda
• 1 x Siatka z drążkiem
• 1 x Siatka na owady
• 1 x Krążek Secchiego. Pomiar przejrzystości wody
• 1 x Szkielet człowieka 170 cm. Model
• 1 x Korpus człowieka
• 1 x Czaszka. Model anatomiczny
• 1 x Serce. Model demonstracyjny
• 1 x Mózg. Model anatomiczny
• 1 x Oko. Model demonstracyjny
• 1 x Ucho. Duży model demonstracyjny
• 1 x Model do higieny jamy ustnej
• 1 x Komórka nerwowa. Przekrój
• 1 x Model skóry. Przekrój
• 1 x Przekrój kości ludzkiej. Tablica
• 1 x Wątroba z trzustką - model anatomiczny
• 1 x Żołądek człowieka
• 1 x Układ moczowy unisex
• 1 x Układ mięśniowy człowieka. Model
• 1 x Adenowirus. Model wirusa
• 1 x Bakteriofag. Model wirusa
• 1 x AIDS/HIV - model wirusa
• 1 x RNA mozaika tytoniu. Model wirusa
• 1 x Model porównawczy struktury DNA
• 1 x Człowiek i jego anatomia. Tablica magnetyczna
• 1 x Pantofelek. Model demonstracyjny
• 1 x Królik. Szkielet zatopiony
• 1 x Ryba. Szkielet zatopiony

• 1 x Ropucha. Szkielet zatopiony
• 1 x Gołąb. Szkielet zatopiony
• 1 x Żółw. Szkielet zatopiony
• 1 x Gołąb. Szkielet
• 1 x Szkielet żaby
• 1 x Szkielet jaszczurki
• 1 x Królik. Szkielet
• 1 x Ryba. Szkielet
• 1 x Kwiat. Model demonstracyjny
• 1 x Struktura liścia
• 1 x Komórka roślinna. Model
• 1 x Model łodygi rośliny jednoliściennej
• 1 x Model łodygi rośliny dwuliściennej
• 1 x Zboże- model
• 1 x Chloroplast. Model demonstracyjny
• 1 x Model komórki zwierzęcej. Przekrój
• 1 x Model komórki roślinnej. Przekrój
• 1 x Cykl życia fasoli
• 1 x Prasa do roślin zielnych
• 1 x Cykl życia pasikonika. Model
• 1 x Niebezpieczne zwierzęta i rośliny w Polsce. Plansza
• 1 x Porosty - budowa i skala porostowa. Plansza
• 1 x Zmysły człowieka. Plansza
• 1 x Budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie 

(okrytozalążkowe)
• 1 x Budowa i rodzaje korzeni
• 1 x Obieg wody w przyrodzie
• 1 x Chmury i ich rodzaje. Plansza

• 1 x Ciąża, rozwój płodu ludzkiego
• 1 x Szkielet człowieka. Plansza
• 1 x Ssaki i ptaki. Plakat
• 1 x Zwierzęta w ogrodzie. Plakat
• 1 x Drzewa. Plakat
• 1 x Grzyby. Pakat.
• 1 x Gleba. Plakat
• 1 x Przewodnik do rozpoznawania drzew
• 1 x Zwierzęta i rośliny naszych lasów
• 1 x Atlas Przyrodniczo-Geografi czny
• 1 x Ptaki Polski. Encyklopedia ilustrowana
• 1 x Spotkania z przyrodą. Minerały, kamienie 

szlachetne, skały
• 1 x Przewodnik rośliny i zwierzęta
• 1 x Atlas geografi czny
• 1 x Spotkania z przyrodą. Las
• 1 x Spotkania z przyrodą. Owady
• 1 x Spotkania z przyrodą. Grzyby
• 1 x Mój pierwszy przewodnik Jakie to zwierzę?
• 1 x Mój pierwszy przewodnik. Jaki to grzyb?
• 1 x Mój pierwszy przewodnik Jaki to kwiat?
• 1 x Mój pierwszy przewodnik. Jaki to motyl?
• 1 x Solarny konik polny
• 1 x Wykrywacz dźwięku
• 1 x Samochód z napędem wodnym
• 1 x Filtracja wody
• 1 x Podziemny odkrywca. Małe laboratorium
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