
Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji zadania „Zielona pracownia w PZS 

w Bieruniu - Interaktywna przyroda”: 

 

Nazwa pomocy 

dydaktycznych 

Krótki opis Ilość 

Mikroskop 

biologiczny  

Szkolny mikroskop biologiczny. 

Urządzenie z wbudowanym diodowy system oświetlenia do światła odbitego i 

przechodzącego. Podwójny system oświetlenia. 

Jednookularowa, obrotowa głowica (360stopni) okulary WF10x z wskaźnikiem i 

obiektywy 4x, 10x i 40x osadzone w trójgniazdowej misce rewolwerowej z 

powiększeniem w zakresie od 40x do 400x.  

Nakładka na stolik z podziałką i noniuszem zapewniająca oglądanie preparatu w 

płaszczyźnie X, Y w zakresie ruchu 30x70mm, kondensor i przesłona w postaci 

obrotowego dysku z otworami pokrowiec. 

10 

 

Mikroskop 

nauczycielski z 

kamerą. 

Mikroskop diagnostyczny,  do celów dydaktycznych dla szkół średnich i 

wyższych. Mikroskop z wbudowanym diodowym systemem oświetlenia do 

światła przechodzącego (EPI) z płynną regulacją jasności. 

Trójokularowa, obrotowa głowica (360stopni) z regulacją rozstawu okularów w 

zakresie 48-75mm i korekcja dioptryjna +/- 5 dioptrii,  

z dołączonym zestawem okularów WF10x ze wskaźnikiem i  achromatyczne 

obiektywy: 4x, 10x, 40x, immersyjny 100xA osadzone w czterogniazdowej 

misce rewolwerowej.  Powiększenia w zakresie od 40x do 1000x. 

 

 

 

 

1 

Okulary ochronne. Plastikowe okulary przeznaczone  do pracy w laboratorium nie ograniczające 

pola widzenia i chroniące oczy przed małymi odpryskami ciał stałych 

występujących np. podczas poboru próbek. Szerokie ramiona okularów. 

 

15 

Metalowy chwytak do 

probówek. 

Długość – 15 cm  

Wykonanie – stal nierdzewna. 

 

2 

Preparaty roślinne. Zestaw 30 preparatów: 

Owocnik grzyba, pleśniak, pędzlak, kropidlak, porost, plecha w przekroju 

skrętnica - koniugacja, mech – splątek, 

mech -  plemnie (przekrój podłużny) 

Alga czarna -  liść (przekrój poprzeczny),  

sosna, igła (przekrój poprzeczny), 

sosna -  owoc męski z mikrosporami (przekrój poprzeczny), 

sosna - owoc żeński (przekrój podłużny), 

bób - budowa pierwotna korzenia (przekrój poprzeczny), 

cebula mitoza w wierzchołku korzenia (przekrój poprzeczny), 

kukurydza, -  łodyga (przekrój poprzeczny), 

lipa -  łodyga 1,2,3-letnia (przekrój poprzeczny), 

kukurydza - łodyga (przekrój podłużny), 

pelargonia - łodyga (przekrój poprzeczny), 

wierzchołek pędu, cebula - aparaty szparkowe, 

jaśmin -  liść (przekrój poprzeczny), 

narcyz - liść (przekrój poprzeczny), lilia -  pylnik (przekrój poprzeczny), 

lilia -  zalążnia (przekrój poprzeczny), morwa - ogonek liścia, 

kawa - liść (przekrój poprzeczny), 

kukurydza -  nasiono z zarodkiem (przekrój podłużny), 

komórki kamienne w miękiszu gruszy, 

zioło i drzewo, łodyga (przekrój poprzeczny), 

kiełkujące ziarna pyłku. 

Całość zapakowana w drewniane pudełko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Preparaty zoologiczne. Zestaw 30 preparatów zawierający przykłady wybranych organizmów 

jednokomórkowych oraz tkanek zwierzęcych: 

pantofelek, trzy typy bakterii, krew żaby (rozmaz), 

1-komórkowy organizm zwierzęcy, dafnia, wirki, tasiemiec bąblowiec, 

oko złożone owada, glista - samiec i samica (przekrój poprzeczny), 

dżdżownica (przekrój poprzeczny), komar - aparat gębowy, 

mucha domowa -  aparat gębowy, pszczoła miodna - aparat gębowy, 

motyl - aparat gębowy, żaba -  jajo w przekroju, 

 

 

 

 

 

 

 

1 



przywra krwi -  samiec, przywra krwi – samica, 

komar widliszek – larwa, muszka owocówka, odnóże pływne owada, 

stułbia (przekrój poprzeczny), euglena,  mucha domowa -  skrzydło, 

Motyl -  skrzydło, pszczoła miodna -  skrzydło, mucha domowa, - noga, 

pszczoła miodna - odnóże przednie i tylne, krew gołębia (rozmaz), 

pchła ludzka, konik polny – czułki. 

Całość zapakowana w drewniane pudełko. 

Preparaty tkankowe .   Zestaw 30 preparatów zawierający przykłady wybranych tkanek ludzkich i 

zwierzęcych: 

nabłonek płaski -  widok z góry, nabłonek wielowarstwowy płaski (przekrój), 

tkanka łączna luźna, tkanka chrzęstna (przekrój), 

tkanka kostna zbita (przekrój), krew ludzka -  rozmaz, 

tkanka mięśniowa gładka -  pojedyncze włókna, 

tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana (przekrój podłużny i przekrój 

poprzeczny), rdzeń kręgowy królika, 

zakończenia komórek nerwowych królika, ściana żołądka, 

jelito cienkie (przekrój poprzeczny), 

jelito grube (przekrój poprzeczny), trzustka, 

pęcherzyk żółciowy (przekrój ściany), płuco (przekrój), 

tętnica i żyła (przekrój poprzeczny), nerka (przekrój podłużny), 

nerka z naczyniami krwionośnymi, jajnik - pęcherzyk Graafa (przekrój), 

jajowód (przekrój poprzeczny), węzeł chłonny (przekrój), 

cebulka włosowa (przekrój), wątroba świni (przekrój), 

tchawica (przekrój poprzeczny), 

jądro, kanaliki nasienne (przekrój poprzeczny), 

chromosomy człowieka, tkanka kostna (przekrój), 

nabłonek płaski ze złuszczających się ust, 

nabłonek urzęsiony (przekrój). 

Całość zapakowana w drewniane pudełko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Bakterie. Zestaw 23 preparatów zawierający przykłady wybranych bakterii: 

gronkowiec złocisty -  zakażenia ropne, 

pakietowiec żółty - szczep barwny, 

paciorkowiec mlekowy - fermentujący mleko, krótkie łańcuchy, 

laseczka sienna - rozmaz komórek żywych i przetrwalników, 

bakterie brodawkowe wiążące azot N2 w korzeniach roślin motylkowych, 

pałeczka odmieńca - wywołująca procesy gnilne, 

pałeczka okrężnicy -  bakteria jelita grubego człowieka, 

śrubowiec gnijącej wody, purpurowa bakteria bezsiarkowa -  śrubowiec, 

bakterie nazębne -  wymaz bakterii Gram+ i Gram-, 

bakterie z chleba, bakterie z sera, 

rozmaz bakterii z jogurtu, 

laseczka Bacillus cereus (ruchliwa, laseczka tlenowa, G+, przetrwalniki 

ciepłooporne), 

rozmaz laseczki chorobotwórczej dla motyli -  jako preparat Bt wykorzystywanej 

w walce biologicznej z ich gąsienicami, 

włoskowiec różycy – rozmaz, 

bakteria octowa - tworząca z grzybami fermentujące tzw. grzybki kefirowe, 

trzy rodzaje bakterii -  rozmaz, 

śrubowiec -  wygląd ogólny, 

kwasolubna bakteria glebowa w roztworze metali ciężkich, 

rozmaz bakterii glebowych - laseczek Megaterium, 

Coccus -  gram-negative, Bacillis -  gram-negative. 

Całość zapakowana w  plastikowe pudełko. 

 

 

 

 

1 

Życie w glebie.   Zestaw 25 preparatów zawierający wybrane przykłady ukazujące różnorodność 

biologiczną gleby: 

kwasolubna bakteria glebowa w roztworze metali ciężkich,  

fragment rozkładającej się blaszki opadłego liścia użyłkowanego dłoniasto, 

przekrój pędu ognichy - rośliny wykorzystywanej jako zielony nawóz, 

rozmaz bakterii glebowych - laseczek Megaterium, 

porost - bioindykator (wskaźnik biologiczny) zanieczyszczeń powietrza, 

 

 

 

 

 

 

 



grzybnia podgrzybka, 

korzeń wierzby hodowanej dla zapobiegania erozji gleby, 

dżdżownica podnosząca jakość gleby (przekrój poprzeczny), 

składniki gleby humusowej, składniki gleby torfowej, 

rozłożek czarny, strzępki grzybni, 

odnóże skolopendry, wygląd zewnętrzny, 

odnóże skorpiona, wygląd zewnętrzny, 

róg na głowie chrząszcza skarabeusza, wygląd zewnętrzny, 

wierzchołek korzenia cebuli -  widoczne podziały mitotyczne komórek, 

wierzchołek korzenia kukurydzy - widoczne podziały mitotyczne komórek, 

wierzchołek korzenia grochu - widoczne podziały mitotyczne komórek, 

przednie segmenty ciała dżdżownicy, 

nicienie - pasożyty larw chrząszcza drutowca (sprężykowate), 

pszczoła, wygląd zewnętrzny, odnóże karalucha - wygląd zewnętrzny, 

aparat gębowy karalucha - wygląd zewnętrzny, 

aparat gębowy świerszcza -  wygląd zewnętrzny, 

odnóże świerszcza - wygląd zewnętrzny, bulwa ziemniaka -  przekrój, 

Całość zapakowana w plastikowe pudełko. 

 

 

 

 

 

1 

Życie w wodzie.   Zestaw 25 preparatów zawierający wybrane przykłady ukazujące różnorodność 

biologiczną wody: 

zawłotnia,  gromadnica, 

klejnotka zielona -  uwiciona, z plamką barwną (oczną), 

promienica -  korzenionóżka morska, pantofelek -  widoczny aparat jądrowy, 

stylonychia -  popularny orzęsek, 

nadecznik -  gąbka słodkowodna, izolowana igła szkieletu, 

stułbia - wygląd zewnętrzny, 

wrotki -  mieszanka gatunków planktonicznych, 

rozwielitka, wioślarka, oczlik, widłonóg, larwa komara -  wygląd zewnętrzny, 

wypławek -  wygląd zewnętrzny, drgalnica - nitkowata sinica, 

okrzemki - mieszanka gatunków, 

sprzężnice jednokomórkowe - mieszanka gatunków, 

skrętnica, skupielec -  małe kolonie w galaretowatej otoczce, 

gałęzatka -  zielenica, rozgałęziona plecha nitkowata, 

zieliwa - nitka główna i boczne odgałęzienia, 

sinica Microcystis -  nieregularna kolonia, 

nitkowata zielenica Ulothrix z pasiastymi chromatoforami, 

nitkowata zielenica Oedogonium, nitki wegetatywne, 

toczek z koloniami potomnymi i stadium dojrzałym płciowo, 

pałeczkowata sprzężnica Mesothaenium. 

Całość zapakowana w  plastikowe pudełko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Tkanki ssaków. Zestaw 5 preparatów zawierający wybrane przykłady tkanek ssaków: 

żołądek (ludzki), serce (ludzkie), krew (ludzka), nerka (małego ssaka), 

mózg (ssak). 

Całość zapakowana w kartonowe pudełko. 

1 

Grzyby. Zestaw 5 preparatów zawierający wybrane przykłady grzybów: 

pleśń chlebowa,  pędzlak,  porosty, czernidlak,  drożdże.  

Całość zapakowana w kartonowe pudełko o wymiarach. 

1 

Lupa 50 mm. Lupa edukacyjna o specjalnie zaprojektowanej i wzmocnionej konstrukcji. 

Otwór do zamocowania lupy na smyczy. 

10 

Układ mięśniowy 

człowieka 50 cm. 

Model układu mięśniowego wykonany z najwyższej jakości tworzyw 

sztucznych. Instrukcja w języku polskim. Wymiary modelu w przybliżeniu 

stanowią 1/4 wymiarów rzeczywistych. 

 

1 

Wirusy. Zestaw 4 niezależnych modeli przestawiających różnorodność kształtów 

wirusów.  Skład zestaw : wirus HIV- kolistego, z lipidową otoczką, 

adenowirusa- o symetrycznej budowie i bez otoczki, bakteriofaga o kapsydzie w 

kształcie kojarzonym często z kosmicznymi łazikami - z główką, ogonkiem, 

czułkami i wirusa mozaiki tytoniu - w białkowej otoczce o cylindrycznym 

kształcie. Poszczególne elementy budowy wirusów wyszczególnione    różnymi 

kolorami.    

Wymiary każdego z 4 modeli: 20x15x8 cm. 

 

 

1 



Szkielet człowieka 170 

cm. 

Naturalnych rozmiarów model szkieletu mężczyzny, l pokazujący podstawowe 

kostne elementy układu ruchu człowieka oraz dodatkowo początkowe odcinki 

nerwów rdzeniowych i tętnic kręgowych. Kończyny dolne i górne zamocowane 

ruchomo. Umieszczony na  statywie. 

 

1 

Skóra - model na 

podstawie. 

Przekrój skóry  w znacznym powiększeniu. Trójwymiarowe ujęcie przekroju i 

znacznej szczegółowości modelu , ogólna budowa skóry (naskórek, skóra 

właściwa, tkanka podskórna) ale też liczne wytwory skóry m. in. elementy 

budowy włosa wraz z mieszkiem włosowym i gruczołami łojowymi, gruczoły 

potowe, receptory, nerwy, naczynia krwionośne. Model w formie bloku 

umocowany  trwale na tablicy. Wymiary modelu: 22x15x18 cm.  

 

 

1 

Mózg - 2 części. Naturalnych rozmiarów model mózgu umieszczony na podstawie. W 

odwzorowaniu mózg rozcięty jest w linii środkowej wzdłuż płaszczyzny 

strzałkowej na 2 części. Model przedstawia lewą i prawą półkulę, móżdżek, pień 

mózgu wraz z rozmieszczeniem tętnic oraz inne szczegóły anatomiczne. 

Wymiary modelu: 20x17x16 cm.  

 

 

1 

Serce - 3 ruchome 

części. 

Model serca człowieka na podstawie. Z przedstawieniem komór, zastawek, 

przedsionków, żył i tętnic oraz ruchomym zamocowaniem 3 ścian na zawiasach. 

Wymiary modelu: 11,5x11,5x20,5 cm. 

 

1 

Ucho - powiększenie 

3x, 4 części. 

Model przedstawiający 3-krotne powiększenie ucha zewnętrznego, środkowego i 

wewnętrznego. Po usunięciu fragmentu kości czaszki zamykającej model od 

góry widoczne są wyjmowane elementy modelu: labirynt (ślimak z kanałami 

półkolistymi) z nerwem przedsionkowo-ślimakowym oraz błona bębenkowa z 

kosteczkami słuchowymi (młoteczek, kowadełko, strzemiączko). . Model na 

stałe umieszczony na podstawie. 

 

 

 

1 

Model DNA. Kolorowy model fragmentu helisy DNA , na podstawie - skręt podwójnej helisy. 

Model rozkładany na części: niebieskie reszty fosforanowe, czerwone 

deoksyrybozy oraz zielone, żółte, pomarańczowe i granatowe zasady azotowe. 

Wymiary modelu: 12x12x40 cm. 

 

1 

Model funkcjonalny 

płuc. 

Model, który pozwala przedstawić zmiany objętości klatki piersiowej w trakcie 

oddychania i wpływ przepony na ten proces. Wymiary:17x17x20 cm. 

1 

Model tętnicy i żyły. Pomoc dydaktyczna obrazująca budowę tętnicy i żyły z zaznaczeniem 

wszystkich istotnych różnic w budowie naczyń krwionośnych tych typów. 

Model trwale umocowany jest na podstawie. Wymiary modelu: 27x20x27 cm. 

 

1 

Typy blaszki liściowej. Preparat zawierający 7 okazów liści różnych rodzin zatopionych w pleksi,  

umożliwiający zapoznanie ucznia z różnorodnością kształtów blaszki liściowej, 

ich brzegów oraz nasady i szczytu liścia. Przejrzyste tworzywo. 

 

1 

Ryba – szkielet. Naturalny szkielety ryby umieszczony w pleksi. Pomoc dydaktyczna 

pozwalająca nauczycielom na zaprezentowanie budowy kośćca zwierzęcia np. 

do sposobu poruszania się: nieruchome połączenie kręgosłupa z czaszką, 

występowanie płetw kilku rodzajów i sposób wsparcia ich na pozostałych 

elementach szkieletu. 

 

1 

Żaba –szkielet. Naturalny szkielety żaby umieszczony w pleksi, pozwalająca nauczycielom na 

zaprezentowanie uczniom przystosowań budowy kośćca zwierzęcia np. do 

sposobu poruszania się, budowy szkieletowej płazów: ażurową konstrukcję 

czaszki, występowanie kłykci potylicznych i zredukowanych żeber. 

 

1 

Systemy korzeniowe - 

4 typy. 

4 preparaty zatopione we wspólnej pleksi przedstawiają rodzaje systemów 

korzeniowych i przybliżają morfologię i niektóre modyfikacje tego organu. 

1 

Mszaki - 4 okazy. Preparat makroskopowy zatopiony w pleksi prezentujący morfologię wybranych 

mchów i wątrobowców. Produkt pokazuje uczniom różnorodność morfologiczną 

prezentowanych gromad. 

 

1 

Szkiełka podstawowe - 

krawędzie szlifowane. 

Opakowanie - 50 szt. 15 

Szkiełka nakrywkowe 

kwadratowe 22x22. 

Opakowanie - 100 szt. 15 

Model budowy – 

grafit. 

Trójwymiarowy model charakterystycznej struktury krystalicznej grafitu 

zbudowany z czarny plastikowych kulek obrazujących atomy węgla i łączników. 

Ilość elementów modelu pozwala na zbudowanie pomocy o wymiarach 

28x24x24,5 cm. 

 

1 



Model budowy – 

fulereny. 

Trójwymiarowy model charakterystycznej struktury krystalicznej fulerenu C60 

zbudowany z kulek obrazujących atomy węgla i łączników. Model w kształcie 

dwudziestościanu ściętego ma średnicę 25 cm. 

 

1 

Model budowy – 

diament. 

Trójwymiarowy model charakterystycznej struktury krystalicznej diamentu. 

Ilość kulek obrazujących atomy węgla i łączników pozwala na zbudowanie 

pomocy naukowej o wymiarach 31x31x26 cm.  

1 

Waga szkolna (500g). 

Waga o wymiarach całkowitych 25x7,5x19 cm wykonana  ze stali i  szalki o 

średnicy 12 cm. Waga z czytelną skalę i regulację dzięki której urządzenie 

można szybko i łatwo wypoziomować. Dodatkowo  obciążniki o masie 

całkowitej 500g.  

1 

Chemiczne domina - 

kwasy i zasady. 

  Skrzynka wykonana z drewna bukowego w wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5 cm, 

lakierowana. 

    * 30 elementów wykonanych ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm. Każdy z nich, 

tak jak w tradycyjnym dominie podzielony  na dwa pola. Na jednym jest wzór 

chemiczny, a na drugim współczesna nazwa. 

1 

Chemiczne domino – 

sole. 

 Skrzynka wykonana z drewna bukowego w wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5 cm, 

lakierowana. 

    * 30 elementów wykonanych ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm. Każdy z nich, 

tak jak w tradycyjnym dominie podzielony    na dwa pola. Na jednym jest wzór 

chemiczny, a na drugim współczesna nazwa. 

1 

Chemiczne memory - 

chemia, a żywność. 

 Skrzynka wykonana z drewna bukowego w wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5 cm, 

lakierowana. 

    * 30 elementów wykonanych ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm. Każdy z nich, 

tak jak w tradycyjnym dominie podzielony   na dwa pola. Na jednym jest wzór 

chemiczny, a na drugim współczesna nazwa. 

1 

Chemiczne memory - 

pochodne 

węglowodorów. 

  Skrzynka wykonana z drewna bukowego w wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5 cm, 

lakierowana. 

    * 30 elementów wykonanych ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm. Każdy z nich, 

tak jak w tradycyjnym dominie podzielony   na dwa pola. Na jednym jest wzór 

chemiczny, a na drugim współczesna nazwa. 

1 

Zestaw szkła i 

wyposażenia 

laboratoryjnego - 

wersja podstawowa. 

Zestaw szkła i wyposażenia laboratoryjnego do nauki chemi na poziomie szkoły 

ponadpodstawowej.  
1 

Podstawowy zestaw 

odczynników 

chemicznych.  

Zestaw odczynników chemicznych do przeprowadzania doświadczeń 

chemicznych na poziomie klas szkoły ponadpodstawowej.  
1 

Monitor Interaktywny. 

Przekątna 75” rozdzielczość ekranu 4K/UHD (3840×2160) @60 Hz rozmiar 

wyświetlanego obrazu 1209,6 mm × 680,4 mm rozmiar piksela 0,315 mm × 

0,315 mm podświetlenie matrycy Direct LED czas reakcji matrycy 8 ms 

odświeżanie 60 HZ dla 4K / UHD (3840 × 2160) wyświetlane kolory 1,07 mld 

(10bit) jasność 280 cd/m2 kąty widzenia 178° kontrast typowy 4000:1 

żywotność matrycy 30 000 godzin wzmacniana szyba frontowa Matowa szyba o 

grubości 4 mm oraz twardości 7 w skali Mohsa. 

1 

 


