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Zdjęcie Opis produktu Ilość cena brutto

1 Model komórki roślinnej 01-621
Model komórki roślinnej na podstawie. Pomoc dydaktyczna idealnie nadaje się 
do demonstracji podczas zajęć. Wymiary: 30x20x51cm

1 265,68

2 Model komórki zwierzęcej 01-620
Model komórki zwierzęcej na podstawie. Pomoc dydaktyczna idealnie nadaje się 
do demonstracji podczas zajęć. Wymiary: 30x20x51cm

1 265,68

3
Model zawłotni - glon 
zawłotnia 

01-631
Model zawłotni. Rodzaj glonów (zielenic) należący do rodziny zawłotniowatych.                                                                                                                                                                     
Wymiary modelu: 17x17x22cm

1 137,76

4 Pantofelek - model 01-630
Model pantofelka, jednego z najczęściej omawianych organizmów na lekcjach 
biologii.
Wymiary modelu: 36x20x9cm

1 94,71

5
Mikroskop Bioligjt 300 z 
kamerą 

01-014-15

Mikroskop biologiczny Biolight 300 to:
- mikroskop ze szklaną optyką, zakresem powiększeń 40x-400x (z opcjonalnym 
okularem nawet 640x)
- solidnym, metalowym statywem, łatwym do przenoszenia
- stolikiem mechanicznym, z możliwością precyzyjnego przesuwu preparatu, z 
naniesioną podziałką - zdecydowanie ułatwia to pracę młodemu użytkownikowi z                                                                      
- preparatem w stosunku do mikroskopów z łapkami tylko trzymającymi preparat
- współosiowymi śrubami mikro i makro
- oświetleniem LED: górnym (odbitym) i dolnym (przechodzącym)
- kołem filtrowym do obserwacji różnych preparatów
- wbudowanym zasilaniem bateryjnym (umożliwia korzystanie z mikroskopu bez 
zasilania z sieci elektrycznej)
- własnym zestawem narzędzi i szkiełek do wykonywania preparatów                                                                                                                                                                                                           
+  Delta Optical DLT-Cam Basic 2 MP, 1600 x 1200 pikseli (2 megapiksele)            

1 671,58

6 Mikroskop Biolight 300 
01-014-

15_1

Mikroskop biologiczny Biolight 300 to:
- mikroskop ze szklaną optyką, zakresem powiększeń 40x-400x (z opcjonalnym 
okularem nawet 640x)
- solidnym, metalowym statywem, łatwym do przenoszenia
- stolikiem mechanicznym, z możliwością precyzyjnego przesuwu preparatu, z 
naniesioną podziałką - zdecydowanie ułatwia to pracę młodemu użytkownikowi z                                                              
- preparatem w stosunku do mikroskopów z łapkami tylko trzymającymi 
preparat
- współosiowymi śrubami mikro i makro
- oświetleniem LED: górnym (odbitym) i dolnym (przechodzącym)
- kołem filtrowym do obserwacji różnych preparatów
- wbudowanym zasilaniem bateryjnym (umożliwia korzystanie z mikroskopu bez 
zasilania z sieci elektrycznej)
- własnym zestawem narzędzi i szkiełek do wykonywania preparatów    

1 399,75

7 Narzędzia preparacyjne 01-604

Zestaw narzędzi preparacyjnych do preparacji w zamykanym etui typu piórnik. 
W jego skład wchodzą nożyczki (dwa rodzaje), pęseta prosta i zakrzywiona, 
skalpel z rękojeścią (dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i zakrzywiona, lupa 
Ø50 mm, kolec.
Wymiary z etui: 172 x 82 x 23 mm

1 207,87

WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH 
PRACOWNI PRZEDMIOTOWEJ DO NAUCZANIA BIOLOGII

NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ KL IV-VIII

www.sklep.fpnnysa.com.pl

fpn@fpnnysa.com.pl



8
Wirusy - modele typowych 
wirusów

01-640

Typowe wirusy - zestaw czterech typowych wirusów:
- wirus HIV
- adenowirus
- bakeriofag
- wirus pałeczkowaty
Powiększenie ok. 1 mln razy. Zrobione z wysokiej jakości PCV, każdy na 
podstawce
Rozmiary 20 x 15 x 8 cm każdy.

1 446,49

9 Model kwiatu brzoskwini 01-622

Model kwiatu brzoskwini doskonale nadający się do prezentacji podczas zajęć. 
Posiada liczne pręciki. Jest to model wykonany z tworzywa sztucznego, 
umieszczony na podstawie.
Wymiary: 17x17x17cm

1 119,31

10
Model liścia - liść 
wprzekroju 

01-627
Model przedstawiający strukturę liścia, ukazuje zarówno przekrój poprzeczny 
jak i podłużny.
Wymiary: 42x13x41cm

1 163,59

11
Model łodygi rośliny 
dwuliściennej 

01-626
Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny 
dwuliściennej.
Wymiary: 36x24x17cm

1 148,83

12
Model łodygi rośliny 
jednoliściennej 

01-625
Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny 
jednoliściennej.
Wymiary: 36x24x17cm

1 142,68

13 Model korzenia 01-624
Model końcówki korzenia wraz z fragmentem przekroju podłużnego. Pomoc 
dydaktyczne idealnie nadaje się do prowadzenia demonstracji podczas zajęć.
Wymiary: 43x28x10cm

1 119,31

14 Model kwiatu pszenicy 01-641
Model kwiatu pszenicy.
Wymiary: Mniejszy wysokość 13 cm, większy wysokość 42cm.

1 94,71

15

Model rośliny 
dwuliściennej model 
brzoskwini 

01-622-1
Model stanowi 5 krotne powiększenie. Model umieszczony na podstawce. 
Wymiary: ok 22cmx33cm

1 178,35

16

Pojemnik (etui) na 
preparaty mikroskopowe 
(25 szt.) pudełko

01-667

Pojemnik do bezpiecznego przechowywania i transportu preparatów 
mikroskopowych. Posiada przegródki do umieszczenia 25 preparatów. Pudełko 
pozwala na posegregowanie i utrzymanie w porządku preparatów 
sporządzonych na szkiełkach podstawowych o standardowych wymiarach. 
Wykonany jest z tworzywa sztucznego.

1 15,99



17
Bakterie - zestaw 23 
preparatów

01-015-96

Zestaw  zawiera 23 preparaty mikroskopowe:
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 estetyczne i trwałe plastikowe 
pudełko.

1 241,08

18
Życie w glebie - 10 sztuk 
preparaty

01-015-31

Lista preparatów:  
1. Bakterie glebowe          
2. P.pp. korzenia z mikoryzą zewn. (strzępki grzybni)  
3. Owocnik pieczarki - p.pp. hymenium z zarodnikami podstawkowymi
4. Zarodniki skrzypu z elaterami (sprężyce)    
5. Liść mchu          
6. Igła sosny, p.pp.          
7. Unerwienie liścia          
8. Macerujący liść - tworzenie humusu      
9. Roztocz z gleby leśnej (próchnica)      
10. Dżdżownica, p.pp. przez środek ciała

1 82,41

19
Życie w wodzie - 25 sztuk 
preparaty 

01-015-61

 Lista preparatów: 
1. zawłotnia       
2.gromadnica        
3. klejnotka zielona, uwiciona, z plamką barwną (oczną)
4. promienica, korzenionóżka morska    
5. pantofelek, widoczny aparat jądrowy    
6. Stylonychia, popularny orzęsek    
7. nadecznik, gąbka słodkowodna, izolowana igła szkieletu
8. stułbia, wygląd zewnętrzny lub przekrój  
9. wrotki, mieszanka gatunków planktonicznych  
10. rozwielitka, wioślarka      
11. oczlik, widłonóg        
12. larwa komara, wygląd zewnętrzny    
13. wypławek, wygląd zewnętrzny    
14. drgalnica, nitkowata sinica      
15. okrzemki, mieszanka gatunków    
16. sprzężnice jednokomórkowe, mieszanka gatunków
17. skrętnica        
18. skupielec, małe kolonie w galaretowatej otoczce
19. gałęzatka, zielenica, rozgałęziona plecha nitkowata
20. zieliwa, nitka główna i boczne odgałęzienia  
21. sinica Microcystis, nieregularna kolonia  
22. nitkowata zielenica Ulothrix z pasiastymi chromatoforami
23.nitkowata zielenica Oedogonium, nitki wegetatywne
24.toczek z koloniami potomnymi i stadium dojrzałym płciowo
25. pałeczkowata sprzężnica Mesothaenium

1 270,60

20
Tkanki człowieka - 20 
sztuk preparaty 

01-015-60

Lista preparatów:
1. Rozmaz krwi ludzkiej człowieka
2. Komórki nabłonkowe z jamy ustnej 
3. Mięsień prążkowany, p.pd.
4. Mózg człowieka, p.pp.
5. Migdałek człowieka z węzłami chłonnymi, p.pp.
6. Płuco człowieka, p.pp.
7. Skóra ludzka, p.pd.
8. Żołądek człowieka, p.pp.
9. Szpik kostny (czerwony)
10. Jądro ludzkie, p. pp.
11. Skóra ludzka, p.pp. (widoczne torebki włosowe)
12. Ślinianka, p.pp.
13. Móżdżek, p.pp.
14. Bakterie jelitowe (człowieka)
15. Plemniki - rozmaz, p.pp.
16. Mięsień sercowy, p.pp. i p.pd.
17. Kość ludzka, p.pp.
18. Tkanka wątroby, p.pp.
19. Ściana jelita, p.pp.
20. Nerka, p.pp. warstwy korowej

1 166,05

21

Tkanki człowieka 
zmienione chorobowo- 10 
sztuk preparaty

01-015-30

Lista preparatów:
1. Gruźlica (prosówka) wątroby
2. Pylica węglowa płuc
3. Malaria - zaatakowana krew
4. Niedotlenienie płuca
5. Rak jądra
6. Amyloid - degeneracja wątroby (skrobiawica)
7. Grypowe zapalenie płuc
8. Wola tarczycy
9. Okrężnica - przewlekłe zapalenie
10. Rak przerzutowy wątroby

1

110,70



22
Preparaty 30 sztuk 
narządy i tkanki ssaków 

01-015-34

Lista preparatów: 
1. Tkanka łączna, W.M.
2. Chrząstka szklista, Sec.
3. Chrząstka elastyczna, Sec.
4. Rdzeń kręgowy, C.S.
5. Claviclt, S.S.
6. Istota zbita kości, Sec.
7. Mięśnie gładkie W.M.
8. Mięśnie szkieletowe, L.S.C.S.
9. Ścięgno królika, Sec.
10. Płaski nabłonek
11. Nabłonek płaski W.M.
12. Nabłonek warstwowy, Sec.
13. Nabłonek migawkowy, Sec.
14. Skóra , torebki włosowe
15. Skóra, torebki włosowe
16. Płuco, Sec.
17. Naczynia włosowate płuc, Sec.
18.Naczynia włosowate płuc
19.Tętnica i żyła, C.S.
20.Krew człowieka, rozmaz.
21.Węzeł limfatyczny, Sec.
22. Gruczoł tarczycy
23.Ścianka żołądka, Sec.
24.Jelito cienkie, C.S.
25.Wątroba, Sec.
26.Mięsień sercowy, Sec.
27.Jądro Sec.
28. Jajnik, Sec.
29. Nerka L.S
30. Ludzki chromoson

1 148,83

23
Skrzydła owadów - 5 
sztuk - preparaty 

01-015-64

Lista preparatów:
1. Skrzydło pszczoły
2. Skrzydło motyla 
3. Skrzydło muszki owocowej (in. octówki) 
4. Skrzydło muchy domowej 
5. Skrzydło komara

1 33,21

24
Rośliny jadalne - 5 sztuk 
preparaty 

01-015-35

Lista preparatów:
1. Korzenie cebuli
2. Łodyga kukurydzy
3. Liść pomidora
4. Korzeń marchwi 
5. Liść ryżu

1 33,21

25
Preparaty 25 sztuk - 
Botanika 

01-015-75

Lista preparatów:
1. Kukurydza, łodyga, przekrój podłużny
2. Słonecznik, łodyga, przekrój poprzeczny
3. Mech, plemnia, przekrój poprzeczny
4. Mech, splątek
5. Cebula, naskórek
6. Cebula, mitoza na wierzchołku korzenia
7. Lilia, zalążnia, przekrój poprzeczny
8. Lilia, pylnik, przekrój poprzeczny 
9. Lipa, łodyga, przekrój poprzeczny
10. Bób, korzeń, przekrój poprzeczny
11. Paprotnik, liść, przekrój
12. Dynia, łodyga, przekrój poprzeczny
13. Por
14. Bawełna, łodyga, przekrój podłużny
15. Sosna, łodyga, przekrój poprzeczny
16. Sosna, liść, przekrój poprzeczny
17. Bambus, łodyga, przekrój poprzeczny
18. Oliwnik srebrzysty
19. Bawełna, liść, przekrój poprzeczny
20. Liść, przekrój poprzeczny
21. Lilia, pyłek
22. Kukurydza, łodyga, przekrój podłużny
23. Sosna, pyłek
24. Morwa
25. Skrętnica

1 115,62

26

Przyroda - 10 sztuk 
preparaty 

01-015-79

Lista preparatów:
1. Mucha (Musca domestica) - odnóże
2. Skrzydło ptaka, fragm.
3. Skrzydło motyla
4. Rozmaz krwi ludzkiej
5. Królik - p.pp. jelita
6. Kot - p.pp. przez płuca
7. Plankton roślinny i zwierzęcy
8. Ziarna pyłku - porównanie różnych
9. Użyłkowanie liścia macerującego
10. Bez czarny - p.pp. przez zalążnię

1 55,35



27
Preparaty 25 sztuk - 
Bezkręgowce 

01-015-33

 Lista 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 (Ascaris), 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 (Locusta Migratoria), jądro, p.pp.
18. Oko złożone owada, przekrój
19. Mucha domowa
20. Muszka owocowa (Drosophila)
21. Odnóże grzebne owada
22. Odnóże kroczne owada
23. Odnóże pływne owada
24. Odnóże skoczne owada
25. Odnóże z koszyczkiem z pyłkiem

1 152,52

28
Kręgowce 25 sztuk 
preparaty

01-015-11

  Lista preparatów:
1. Skóra żaby, p.pp.    
2. Jelito cienkie żaby, p.pp.  
3. Rozmaz krwi żaby    
4. Jądro żaby – przekrój    
5. Wątroba żaby – przekrój    
6. Serce żaby – przekrój    
7. Wątroba królika – przekrój  
8. Jądro królika – przekrój    
9. Jajnik królika- przekrój        
10. Rdzeń kręgowy królika – przekrój  
11. Zakończenie nerwu ruchowego królika
12. Tkanka kostna zbita    
13. Ściana żołądka ssaka – przekrój  
14. Jelito cienkie ssaka, p.pp.    
15. Jelito grube ssaka, p.pp.    
16. Trzustka ssaka – przekrój    
17. Śledziona ssaka – przekrój    
18. Pęcherzyk żółciowy ssaka – przekrój  
19. Płuco ssaka – przekrój    
20. Tętnica i żyła ssaka, p.pp.    
21. Nerka ssaka, p.pd.    
22. Plemniki ludzkie – rozmaz    
23. Skóra człowieka – przekrój przez gruczoł potowy
24. Oko ssaka – p.pd.    
25. Chromosomy ludzkie we krwi, żeńskie i męskie

1 152,52

29 Grzyby - 5 sztuk preparaty 01-015-2

Lista preparatów:
1. rhizopus - pleśń chlebowa.
2. penicillium (pędzlak)
3. porosty
4. czernidlak
5. drożdże (saccharomyces)

1

30 Preparaty roslinne 01-015-92

Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Preparaty 
roślinne (30 szt.) zawierają przykłady podstawowych tkanek roślinnych: 
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, przekrój poprzeczny; Bób, budowa pierwotna korzenia, przekrój 
poprzeczny; Cebula mitoza w wierzchołku korzenia, przekrój poprzeczny; 
Kukurydza, łodyga p.pp.; Lipa, łodyga 1, 2, 3-letnia, budowa wtórna, p.pp.; 
Kukurydza łodyga, p.pd.; 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, przekrój przez strefę cięcia; Kawa, liść 
przekrój poprzeczny; Kukurydza, nasiono z zarodkiem, przekrój podłużny; 
Komórki kamienne w miękiszu gruszy; Zioło i drzewo, łodyga przekrój 
poprzeczny; Kiełkujące ziarna pyłku

1 221,40

31 Preparaty zoologiczne 01-015-93

 Preparaty zoologiczne (30 szt.) zawierają przykłady wybranych organizmów: 
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; Przywra krwi, 
samiec; Przywra krwi, samica; Komar widliszek, larwa; Muszka owocówka; 
Odnóże pływne owada; Stułbia, przekrój poprzeczny; Euglena; Mucha domowa, 
skrzydłol Motyl, skrzydło; Pszczoła miodna, skrzydło; Mucha domowa, noga; 
Pszczoła miodna odnóże przednie i tylne; Krew gołębia, rozmaz; Pchła ludzka; 
Konik polny, czułki

1 221,40



32 Preparaty tkankowe 01-015-94

Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Preparaty 
tkankowe (30 szt.) zawierają wybrane przykłady tkanek zwierzęcych i ludzkich: 
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; Węzeł chłonny, przekrój; 
Cebulka włosowa, przekrój; Wątroba świni, przekrój; Tchawica, przekrój 
poprzeczny; Jądro, kanaliki nasienne, przekrój poprzeczny; Chromosomy 
człowieka; Jajowód, przekrój poprzeczny; Tkanka kostna, przekrój; Nabłonek 
płaski ze złuszczających się ust; Nabłonek urzęsiony, przekrój

1 221,40

33 Zestaw 100 preparatów 01-015-103

W zestawie znajdują się następujące preparaty:
Trzy rodzaje bakterii; Penicylina; Kropidlak' Rhizopus - grzyb; Promieniowiec 
(Actinomyces); Zawłotnia; Diatomy; Closterium - glon; Skrętnica; Koniugacja 
skrętnic; Porost; Liść paproci; Przedrośle paproci; Liść jaśminu 
nagokwiatowego; Łodyga moczarki; Liść moczarki; Igła sosny; Męski kłos 
zarodnionośny sosny; Żeński kłos zarodnionośny sosny; Liść kauczukowca; 
Stożek wzrostu na czubku korzenia kukurydzy; Młody korzeń bobu; Łodyga 
kukurydzy (1); Łodyga kukurydzy (2); Łodyga dyni (1); Łodyga dyni (2); Łodyga 
słonecznika; Pylnik mchu; Rodnia mchu; Splątek mchu; Pień lipy (1); Pień lipy 
(2); Łodyga pelargonii; Liść fasoli; Kiełkujący pyłek kwiatowy; Pyłek kwiatowy 
(2); Owoc pomidora; Korzeń powietrzny storczyka; Mitoza komórek stożka 
wzrostu cebuli; Ziarno kukurydzy z bielmem; Plazmodesma; Zalążnia lilii; Pylnik 
lilii; Liść lilii; Tasznik pospolity (embrion); Tasznik pospolity (młody embrion); 
Skórka czosnku; Euglena; Orzęsek Paramecium; Stułbia (1); Stułbia (2); 
Płaziniec; Schistosoma (przywra krwi - samiec); Schistosoma (przywra krwi - 
samica); Glista (samiec i samica); Dżdżownica; Skóra węża; Wioślarka; Wrotek; 
Aparat gębowy samicy komara; Aparat gębowy pszczoły miodnej; Tylne odnóże 
pszczoły miodnej;Aparat gębowy motyla; Aparat gębowy muchy; Aparat gębowy 
świerszcza; Mrówka; Łuska ryby;Płaziniec; Tchawka świerszcza; Skrzela 
mięczaka; Wymaz krwi ludzkiej; Wymaz krwi ryby;;; Nabłonek rzęskowy; 
Nabłonek płaski; Nabłonek wielowarstwowy; Mitoza w jajach glisty końskiej; 
Jelito cienkie; Tkanka kostna; Ścięgno psa; Tkanka łączna; Mięsień szkieletowy; 
Mięsień sercowy; Rdzeń kręgowy;Nerw motoryczny; Mięsień gładki wfazie 
skurczu; Płuco; Żołądek; Wątroba; Węzeł chłonny; Płuco szczura z 
wybarwionymi naczyniami krwionośnymi; Nerka szczura z wybarwionymi 
naczyniami krwionośnymi; Nerka szczura; Jądra; Jajnik kota; Ludzki nabłonek 
wielowarstwowy; DNA, RNA; Mitochondria w gruczole trzustkowym; Aparaty; 
Golgiego w jaju żaby; Ludzkie chromosomy Y; Ludzkie chromosomy X

1 339,48

21
Lornetka Bresser Hunter 
10x25 

01-017-5

Budowa dachopryzmatyczna
Średnica obiektywów [mm] 25
Powiększenie 10
Kolor soczewek niebieski
Pryzmaty BK7
Powłoki soczewek MC
Pole widzenia z 1000m [m] 96
Średnica źrenicy wyjściowej [mm] 2,5
Sprawność zmierzchowa 15,81
Jasność względna 6,25
Napełnienie azotem NIE
Wodoodporność NIE
Podłączenie do statywu NIE
Ogniskowanie centralne
Kolor korpusu szary
Wymiary [mm] 29x111x105
Masa [g] 250
Wyposażenie lornetki pasek do lornetki
pokrowiec
Średnica poniżej 40mm
Powiększenie 10 x - 16 x

1 154,98

22 Lupa  średnica 10 cm 01-635 Lupa w oprawie z tworzywa sztucznego. Średnica 10cm. 1 18,45

23
Pojemnik do obserwacji 
owadów- podwójna lupa 

06-112-2

Pojemnik do obserwacji owadów ze szkłem powiększającym w pokrywce i 
podziałką na dnie dla przedstawienia wielkości stworzenia. Przyrząd każdego 
małego naukowca.
Powiększenie: 2x 3,5x
Średnica 7.5cm

1 12,30



24
Kącik badacza 
bezkręgowce 

01-071

Kącik badacza – bezkręgowce to prosty zestaw narzędzi i elementów 
umożliwiający młodym naukowcom poznanie bezkręgowców zamieszkujących 
różne obszary naszego środowiska. Pozwala na humanitarne poławianie 
owadów, ich obserwacje, analizę ich zachowań, a po wszystkim wypuszczenie 
ich na powrót w miejscu znalezienia.

Zestaw zawiera pojemniki do odławiania owadów, pudełko do obserwacji z lupą i 
siatką pomiarową, mikroskop ręczny z pod-świetleniem, lupę z rączką, pęsety, 
pędzelek, latarkę podręczną oraz siatkę do odławiania owadów latających. 
Całość umieszczona jest w wodoodpornym kuferku z tworzywa sztucznego.

1 762,60

25 Szkielet ryby 01-600
Osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i uszkodzeniami 
mechanicznymi.
Wymiary: 24,5cm x 6,5cm x 9,5cm

1 416,97

26 Szkielet gołębia 01-601
Osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i uszkodzeniami 
mechanicznymi.
Wymiary:17,5cm x 12,5cm x 19cm

1 476,01

27 Szkielet królika 01-602
Osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i uszkodzeniami 
mechanicznymi.
Wymiary: 31cm x 9,5cm x 14cm

1 476,01

28 Szkielet żaby 01-644
Osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i uszkodzeniami 
mechanicznymi.
Wymiary: 14.5cm x 11cm x 8cm

1 109,47

29 Szkielet jaszczurki 01-646
Osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i uszkodzeniami 
mechanicznymi.
Wymiary: 24cm x 6.2cm x 7cm

1 341,94

30 Hodowla roślin 06-199

Pomoc dydaktyczna pozwalająca obserwować rozwój roślin. Dzięki specjalnym 
próbówką uczniowie mają możliwość obserwacji kiełkowania nasion w 
powiększeniu, gdyż ścianki próbówek mają właściwości powiększające.                                                                                                                                                                                            
Zawartość: 3 próbki z tworzywa odpornego na załamania (wys. 18 cm, śr. 4,5 
cm) - 3 podpórki do roślin - 3 sitka na nasiona

1 180,81

31 Walizka ekobadacza 01-074

Walizka ekobadacza zawiera:
1. Notatnik
2. Płyn Helliga
3. Strzykawka 5 ml
4. Strzykawka 10 ml
5. Bibuły osuszające
6. Lupa powiększająca x 5
7. Probówka okrągło denna 
8. Stojak plastikowy do probówek
9. Łyżeczka do poboru próbek gleby
10. Płytka kwasomierza Helliga
11. Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich
12. Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami
13. Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników.
14. 15-cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników.
15. Siateczka do usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody

1 471,09



32
Tułów człowieka unisex 85 
cm 17 części otwarty tył

01-607

Tułów człowieka wykonany z tworzywa sztucznego. Model posiada 17 
zdejmowanych elementów.

Popularny model anatomiczny tułowia z głową.

Model torsu z głową składa się z:
Tułów
Głowa z otwarta twarzą
Kresomózgowie
Móżdżek
Lewe płuco z żebrami
Prawe płuco z żebrami
Dwuczęściowe serce (przekrój)
Wątroba
Dwuczęściowy żołądek
Połowa nerki
Połowa pęcherza
Siódmy  krąg piersiowy
Jelito
Jelito grube i trzustka
Okrężnicy poprzecznej
Pokrywa jelita ślepego
 
Wymiary:
87x33x26cm

1 1 425,65

33

Szkielet człowieka na 
statywie skala 1:2 85cm z 
nerwami rdzeniowymi

01-617

Model pokazuje podstawowe kostne elementy układu ruchu człowieka oraz 
dodatkowo początkowe odcinki nerwów rdzeniowych i tętnic kręgowych.

Szkielet człowieka. Wysokość 85 cm. Połowa naturalnej wielkości. 

Kończyny dolne i górne zostały zamocowane ruchomo. Umieszczony na 
statywie.

1 341,94

34
Szkielet człowieka na 
statywie

01-605

Model anatomiczny. Szkielet człowieka naturalnych rozmiarów na statywie. 
Wysokość 178 cm.

1 1 041,81

35 Model czaszki człowieka 01-606
Model czaszki człowieka wykonany z tworzywa sztucznego.  Naturalnych 
rozmiarów model czaszki dorosłego człowieka.

1 178,35

36 Płuca, krtań, serce 01-612
Powiększony model płuc, krtani oraz serca. 6 części. Zamocowany na 
podstawie. Wymiary: 37cm x 25cm x 13cm

1 381,30



37
Serce - model naturalnych 
rozmiarów 2 - częściowy

01-611 Model serca wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie. 1 119,31

38
Model procesu 
oddychania 

01-008

Model przyrządu do demonstracji procesu oddychania wykonany jest z 
przezroczystego klosza bez dna, wewnątrz którego na rurce w kształcie litery 
"Y"zamocowane są baloniki. Klosz zamykany jest arkuszem gumy. Model 
wyjaśnia pracę płuc - proces wdechu i wydechu. Wymiary:śr.100x90mm

1 186,96

39
Układ trawienny - 3 
czściowy - model reliefowy 

01-024-12

Rzeczywistych rozmiarów, reliefowy model ilustrujący cały system trawienny.

Pokazane elementy to:
nos,
jama ustna oraz gardło,
przełyk,
przewód pokarmowy,
wątroba z woreczkiem żółciowym,
trzustka,
śledziona,
dwunastnica, jelito ślepe oraz odbytnica są otwarte,
okrężnica oraz przednia ściana żołądka są ściągane.

Wymiary 81x33x10,
Ciężar 4,4 kg.

1 2 125,44

40
Model wątroby oraz 
trzustki z dwunastnicą 

01-642

Wykonany z tworzywa sztucznego model wątroby oraz trzustki. Model składa 
się z trzech starannie wykonanych części które z łatwością można rozłączyć w 
celu osobnej prezentacji uczniom:

wątroba wraz z zaznaczonym woreczkiem żółciowym,
żyła wraz z tętnicą wątrobową
trzustka z dwunastnicą i fragmentem układu wrotnego.

1 137,76

41

Mózg - model mózgu 
człowieka z arteriami - 8 
części 

01-610

Model mózgu wykonany z tworzywa sztucznego. Model posiada zaznaczone 
naczynia krwionośne.

Wymiary: 
Wysokość: z podstawą - 13cm; bez podstawy 11cm.
Długość: ok. 17 cm
Szerokość: ok. 15 cm
Ciężar: ok.  1,5kg

1 237,39

42
Model serca ludzkiego 
pompowany

06-174

Łatwy w użyciu model wykorzystujący pompkę do demonstracji podstaw 
przepływu krwi przez serce oraz płuca.

Pokazuje w jaki sposób płuca oraz serce współpracują ze sobą

Opisy poszczególnych elementów na modelu są w języku angielskim

Nie brudzi, płyn pozostaję zamknięty w środku

Wymiary około 30,5cm  x 27,9cm x 12,7cm

1 238,62



43
Układ krwionośny model 
reliefowy 

01-024-2

Model reliefowy układu krwionośnego człowieka przedstawiający:
- układ tętnic i żył
- serce
- płuca
- wątrobę
- śledzionę
- nerki
- część szkieletu
Montowany do podstawy stałej.

Wymiary: 800 x 300 x 60 mm
Waga: 3,6kg

1 1 343,16

44
Układ nerwowy model 
reliefowy 

01-024

Model reliefowy ukazujący schematyczne przedstawienie centralnego i 
bocznego układu nerwowego. Montowany do podstawy stałej.

Wymiary: 800 x 330 x 60 mm
Waga: 3,5kg

1 1 736,76

45 Model oka 6x 01-608

Model anatomiczny oka ludzkiego sześciokrotnie powiększony umieszczony na 
podstawie. Wyjmowane części modelu to: rogówka, tęczówka i soczewka,  ciało 
szkliste.

Wymiary: 17x17x17cm

1 137,76

46 Model ucha 01-609 Model ucha człowieka czterokrotnie powiększony, 4 częściowy. 1 188,19

47
Model blokowy skóry - 
skóra 70x

01-618

Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych szczegółach 
mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model  wycinka skóry ludzkiej 
powiększonej 70 razy. Unikalny model anatomiczny przedstawiający przekrój 
skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Poszczególne warstwy skóry są 
rozdzielone, a jej ważniejsze struktury, jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, 
receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są szczegółowo. Pomoc 
dydaktyczna wykorzystywana w szkołach na lekcjach biologii i przyrody. 
Wysokiej jakości model anatomiczny, ułatwiający poznanie anatomii człowieka.

Wymiary: 22x21x11.5cm

1 277,98

48
Rozwój prenatalny 
człowieka 

01-666

Pomoc dydaktyczna przedstawia kompletne fazy rozwoju płodu. Zestaw składa 
się z 8 modeli, każdy umieszczony na oddzielnym statywie. Model rozwoju 
prenatalnego zawiera następujące stadia/ części: 
Pierwszy miesiąc ciąży – okres embrionalny
Drugi miesiąc ciąży – okres embrionalny
Trzeci miesiąc ciąży – okres embrionalny
Czwarty miesiąc ciąży – okres płodowy (ułożenie poprzeczne) - ruchomy płód
Piąty miesiąc ciąży – okres płodowy (pozycja pośladkowa) - ruchomy płód
Piąty miesiąc ciąży – okres płodowy (ułożenie poprzeczne) - ruchomy płód
Piąty miesiąc ciąży – bliźniacze płody (pozycja normalna) - ruchome płody
Siódmy miesiąc ciąży – okres płodowy - ruchomy płód.
 
Wymiary: 11 x 15 x 20 cm każdy

1 892,98

49

Mejoza i mitoza - model 
tablicowy - etapy mejozy i 
mitozy 

01-613-1

Modele poszczególnych etapów mejozy i mitozy umieszczone na wspólnej 
podstawie.

Wymiary całej wytłoczki: 52cmx32cm

Wymiary poszczególnych etapów: ok. 13cmx8cm

1 664,20

50 Kącik badacza – Drzewa 01-070

estaw zawiera bogato ilustrowany atlas drzew będący niezastąpionym 
przewodnikiem w świecie drzew, kpl. skoroszytów do przechowywania liści i 
notatek, etykiety samoprzylepne pomocne przy oznaczaniu gatunków oraz 
pojemnik z przegrodami do przechowywania charakterystycznych dla 
poszczególnych drzew szypułek, orzechów czy szy-szek.

Całość dostarczana jest w wodoodpornym pudełku z tworzywa sztuczne-go.

1 597,78



51 Kącik badacza – Ptaki 01-072

Zestaw zawiera 2 lornetki (w tym jedna wbudowana w mikrofon kierunkowy) 
przystosowane do obserwacji ptaków w warunkach dziennych, mikrofon 
kierunkowy z rejestratorem dźwięku (pamięć wewnętrzna umożliwia nagranie 
pojedynczej kilkunastosekundowej sekwencji), który przy współpracy z 
laptopem może posłużyć do zebrania bazy nagrań, które następnie można 
porównać z nagranymi profesjonalnie i zebranymi na płycie odgłosami ptaków, 
które wraz z bogato ilustrowanym albumem również wchodzą w skład zestawu.
Całość umieszczona w trwałej, metalowej walizce

1 945,87

52

Uniwersalny zestaw 
szkolny do badania 
jakości wody, gleby, 
powietrza

01-006

Rozbudowany zestaw do badania, jakości gleby, wody i powietrza przeznaczony 
do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół. Zestaw pozwala na 
przeprowadzenia wielu doświadczeń, których opis oraz baza teoretyczna 
opisana jest w obszernej, starannie opracowanej 48 stronicowej instrukcji. 
Bogate wyposażenie zestawu w sprzęt laboratoryjny (szklany) i środki 
pomocnicze umożliwia przeprowadzenie testów wody, gleby i powietrza.

Przykładowe doświadczenia i testy:
na rozpuszczony tlen,
liczbę kolonii bakterii coli,
pH wody,
temperaturę,
mętność,
azotyny,
całkowity fosfor,
biochemiczne zapotrzebowanie na tlen 5 dniowe,
całkowitą zawartość substancji stałych,
twardość wody,
rozkład wielkości ziaren w glebie,
rodzaje gleby,
odczyn pH gleby,
bakterie w glebie,
oddychanie gleby,
słoje drzew jako wskaźniki jakości powietrza,
jakość roślin a jakość powietrza,
badanie warstwy pyłu,
gazowe zanieczyszczenie powietrza,
zachowanie się roślin w obecności środków pielęgnacyjnych do podłóg.

1 3 813,00

Programy multimedialne 

1
Didakta - Biologia 1 - 
Nauka o człowieku

06-100-13

Ten multimedialny program edukacyjny służy do sprawdzenia i utrwalenia 
wiedzy z zakresu nauki o człowieku, przeznaczony dla klas 4-8 szkoły 
podstawowej. Program Didakta – Biologia 1 Nauka o człowieku zawiera 
ćwiczenia interaktywne, umożliwiające cztery warianty sprawdzenia wiadomości 
– pytania testowe, łączenia w pary, decydowanie o poprawności stwierdzenia 
oraz zadania z ilustracjami. Pytania w zadaniach całkowicie pokrywają się z 
materiałem przerabianym na lekcjach prowadzonych w szkołach podstawowych. 
Ilość ilustracji i tekstu w plikach danych pozwoli nabyć wiedzę o konkretnych 
częściach ciała ludzkiego, budowie anatomicznej i funkcjach, genetyce, itp.

1

499,38

2
Didakta - Biologia 2 - 
Rośliny i zwierzęta

06-100-14

Multimedialny program edukacyjny Didakta – Biologia 2 służy do przećwiczenia 
wiadomości i znajomości z zakresu świata roślin i zwierząt, przeznaczony dla 
klas 4-8 szkoły podstawowej. Tytuł Didakta – Biologia 2 Rośliny i zwierzęta 
zawiera ćwiczenia interaktywne, umożliwiające cztery warianty sprawdzenia 
wiadomości – pytania testowe, łączenia w pary, decydowanie o poprawności 
stwierdzenia i zadania z rysunkami.

1

499,38

3

Multimedialne Pracownie 
Przedmiotowe BIOLOGIA 
kl.5-8

06-100-20

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe BIOLOGIA kl.5-8
● 14 zagadnień
● 42 lekcje (po 14 lekcji "Powtórz wiedzę", "Czas na test" i "Sprawdź się")
● 787 ekranów, 531 zadań, 16 filmów, 1 symulacja, 71 interaktywnych obiektów 
(pokaz slajdów, interaktywne ilustracje)
● 14 gier dydaktycznych
● 3 plansze interaktywne
● zestaw plansz wraz z przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy 
interaktywnej
● wersja online & offline
● bezterminowa licencja dla 3 nauczycieli
● możliwość pobrania i instalacji na 6 urządzeniach (komputer, tablet)

1

849,93

4

Szkielet człowieka 
program na tablicę 
interaktywną

06-100-23

Szkielet człowieka to ciekawy program do wykorzystania podczas pracy z tablicą 
interaktywną dowolnego producenta na lekcjach biologii w szkole podstawowej i 
w gimnazjum. Interaktywny materiał oparty jest na wizualnych przykładach i 
ćwiczeniach. Multimedialne lekcje wzbudzają zainteresowanie biologią i 
angażują zdolności poznawcze ucznia.

Program obejmuje:
8 stron szkoleniowych
4 rodzaje ćwiczeń
część zabawową
6 wersji językowych: polski, angielski, niemiecki, czeski, słowacki, łaciński.

1 199,26



5 Układ nerwowy 06-100-28

Program obejmuje:
• 23 interaktywne strony do nauki budowy układu nerwowego, rdzenia 
kręgowego i neuronu
• 3 grupy zadań interaktywnych
• animację przekazu impulsu nerwowego

1 199,26

6
Układ trawienny i zdrowe 
odżywianie

06-100-27

Program obejmuje:
• ponad 30 stron do nauki z tekstem i obrazkami
• animację przetwarzania głównych składników pokarmowych
• 4 rodzaje ćwiczeń
• w 5 wersjach językowych

1 199,26

7 Układ oddechowy 06-100-26

Program obejmuje:
• 19 stron dotyczących budowy układu oddechowego, płuc, pęcherzyków 
płucnych oraz proces oddychania
• 3 rodzaje ćwiczeń
• animację procesu oddychania i wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych

1 199,26

8 Narządy zmysłów 06-100-25

Program obejmuje:
• 53 strony dotyczące budowy i funkcji narządów zmysłów : wzroku, słuchu, 
smaku, węchu i dotyku
• 3 rodzaje ćwiczeń
• animację transmisji dźwięku, przekazu powonienia, przekazu obrazu na 
siatkówkę, podrażnienia receptorów skóry

1 199,26

9
Układ krwionośny 
człowieka

06-100-24

Program obejmuje:
• 23 interaktywne strony szkoleniowe
• animację cyklu pracy serca i krwiobiegu
• 3 grupy ćwiczeń z możliwością wyboru stopnia trudności

Program do wykorzystania na tablicach i monitorach interaktywnych, do 
tworzenia wizualnych przykładów i ćwiczeń. Intuicyjna i prosta obsługa, z 
przeznaczeniem do nauki w szkole podstawowej na lekcjach przyrody - biologii.

1 199,26



Zestaw plansz  w 

rozmiarze 70cm x 100cm

1

Szkarłupnie budowa 
anatomiczna plansza 
dydaktyczna

01-013-37

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

2

Mięczaki budowa 
anatomiczna plansza 
dydaktyczna

01-013-38

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

3

Skorupiaki budowa 
anatomiczna plansza 
dydaktyczna

01-013-39

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

4

Owady budowa 
anatomiczna plansza 
dydaktyczna

01-013-40

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

5

Płazińce, obleńce, 
pierścienice budowa 
anatomiczna plansza 
dydaktyczna

01-013-41

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28



6

Pierwotniaki, gąbki, 
jamochłony budowa 
anatomiczna plansza 
dydaktyczna

01-013-42

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

7

Sieci i łańcuchy 
pokarmowe plansza 
dydaktyczna

01-013-86

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

8
W trosce o środowisko 
plansza dydaktyczna

01-013-87

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

9
Segregacja odpadów 
plansza dydaktyczna

01-013-88

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

10
Młody ekolog plansza 
dydaktyczna

01-013-89

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28



11
Komórki i tkanki plansza 
dydaktyczna

01-013-90

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

12
Bakterie i wirusy plansza 
dydaktyczna

01-013-91

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

13
Pasożyty człowieka 
plansza dydaktyczna

01-013-92

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

14
Budowa i replikacja DNA 
plansza dydaktyczna

01-013-93

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28



15
Mejoza i dziedziczenie 
cech plansza dydaktyczna

01-013-94

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

16

Witaminy w organizmie 
człowieka plansza 
dydaktyczna

01-013-95

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

17

Mikroelementy i 
makroelementy w 
organizmie człowieka

01-013-96

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

18

Ciąża - rozwój płodu 
ludzkiego plansza 
dydaktyczna

01-013-97

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28



19
Gruczoły i hormony 
plansza dydaktyczna

01-013-103

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

20
Układ nerwowy plansza 
dydaktyczna

01-013-104

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

21
Transport tlenu plansza 
dydaktyczna

01-013-105

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

22
Układ oddechowy plansza 
dydaktyczna

01-013-106

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28



23
Układ mięśniowy plansza 
dydaktyczna

01-013-107

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

24

Żeński i męski układ 
rozrodczy plansza 
dydaktyczna

01-013-110

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

25
Układ pokarmowy plansza 
dydaktyczna

01-013-111

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

26
Układ krwionośny plansza 
dydaktyczna

01-013-112

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

27
Skóra, włosy, paznokcie 
plansza dydaktyczna

01-013-113

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28



28

Budowa rośliny, proces 
fotosyntezy plansza 
dydaktyczna

01-013-118

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

29
Budowa i rodzaje korzeni 
plansza dydaktyczna

01-013-119

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

30
Systematyka roślin 
plansza dydaktyczna

01-013-120

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

31
Systematyka zwierząt 
plansza dydaktyczna

01-013-121

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, przeznaczona  dla szkół, placówek 
oświatowych i instytucji kulturalnych. Eksponowane w klasach, pracowniach, gabinetach 
i na korytarzach szkolnych plansze dydaktyczne utrwalą wiedzę i wprowadzą do wnętrz 
nowy poziom estetyczny. 

1 44,28

32 Botanika cz. I 01-013-5

Zestaw 19 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.

Budowa komórki roślinnej.
Grzyby – Podział grzybów.
Grzyby właściwe – Klasa: Lęgniowce, Klasa: Sprzężniaki.
Grzyby właściwe – Klasa: Workowce.
Grzyby właściwe – Klasa: Podstawczaki.
Tkanki roślinne twórcze.
Tkanki roślinne stałe – Tkanka okrywająca (pierwotna).
Tkanki roślinne stałe – Tkanka okrywająca (wtórna).
Tkanki roślinne stałe – Tkanka miękiszowa. Tkanka wzmacniająca.
Tkanki roślinne stałe – Tkanka przewodząca.
Glony – Podział i budowa glonów jednokomórkowych.
Glony – Podział i budowa glonów wielokomórkowych.
Glony – Gromada: Eugleniny.
Glony – Gromada: Chryzofity.
Glony – Gromada: Zielenice.
Glony – Gromada: Krasnorosty.
Glony – Gromada: Brunatnice (cykle rozwojowe).
Porosty – Budowa porostów.

1 595,32



33 Botanika cz. II 01-013-6

Zestaw 20 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.

Mchy – Rząd: Mchy właściwe – prątnikowce.
Mchy – Rząd: Torfowce.
Mszaki – Klasa: Wątrobowce.
Mszaki – Cykl rozwoju mszaków.
Mszaki – Przykłady różnych gatunków mszaków.
Paprotniki – Klasa: Paprocie.
Paprotniki – Przykłady różnych rodzajów paprotników.
Paprotniki – Klasa: Skrzypowe.
Paprotniki – Klasa: Widłakowe.
Nasienne – Łodyga.
Nasienne – Liść.
Nagonasienne – Kwiatostany i kwiaty.
Okrytonasienne – Elementy budowy.
Okrytonasienne – Korzeń.
Okrytonasienne – Owoc. Nasiono.
Okrytonasienne – Schemat rozwoju tulipana.
Okrytonasienne – Porównanie roślin dwu- i jednoliściennych.
Okrytonasienne – schematy głównych typów kwiatostanów.

1

34
Anatomia i fizjologia 
człowieka 

01-013-12

Zestaw 20 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.:

Układ mięśniowy – Schemat budowy układu mięśniowego – widok od przodu.
Układ mięśniowy – Schemat budowy układu mięśniowego – widok od tyłu.
Układ mięśniowy – Szczegóły budowy układu mięśniowego.
Układ kostny – Szkielet.
Układ kostny – Kręgosłup.
Układ kostny – Kości kończyn górnej i dolnej.
Układ moczowy – Wydalanie.
Układ oddechowy – Budowa układu oddechowego.
Układ oddechowy – Schemat budowy płuc.
Układ oddechowy – Mechanizm oddychania.
Układ krwionośny – Krew.
Układ krwionośny – Budowa i działanie układu krwionośnego.
Układ krwionośny – Krążenie krwi.
Układ pokarmowy – Budowa układu pokarmowego.
Układ pokarmowy – Ślinianki i zęby.
Układ nerwowy – Budowa układu nerwowego.
Układ hormonalny – Gruczoły dokrewne.
Narządy zmysłów – Zmysł wzroku.
Narządy zmysłów – Zmysł słuchu i równowagi.

1 595,32

36 Edukacja ekologiczna 01-013-13

Zestaw 20 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.

Ekosystem – Elementy składowe.
Przepływ energii w ekosystemie jeziora.
Piramida troficzna w ekosystemie morza.
Piramida troficzna w ekosystemie jeziora.
Piramida troficzna w ekosystemie lasu.
Schemat obiegu materii w przyrodzie.
Zagęszczenie populacji.
Energia i materia w agrocenozach.
Środowisko i jego elementy.
Piktogramy ostrzegawcze.
Hałas.
Obieg wody w przyrodzie.
Wpływ populacji ludzkich na przyrodę.
Wpływ przemysłu na środowisko.
Przyczyny efektu cieplarnianego.
Rośliny żyjące w wodach czystych.
Rośliny żyjące w wodach średnio zanieczyszczonych.
Rośliny żyjące w wodach mocno zanieczyszczonych.
Sukcesja ekologiczna pierwotna.
Sukcesja ekologiczna wtórna.

1 541,20

37

Zoologia dla szkoły 
podstawowej część I - 
Komórka, tkanki, 
bezkręgowce - 21 plansz 
(50x70cm)

01-013-7

Zestaw 21 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.

Tkankowce – Pierwouste i wtórouste.
Tkankowce – Krew.
Tkankowce – Tkanka nabłonkowa.
Tkankowce – Tkanki łączne.
Pierwotniaki – Typ: Wiciowce.
Pierwotniaki – Typ: Orzęski.
Jamochłony – Schemat budowy.
Jamochłony – Gromada: Krążkopławy.
Mięczaki – Gromada: Ślimaki.
Mięczaki – Gromada: Głowonogi.
Obleńce – Gromada: Wrotki.
Obleńce – Gromada: Nicienie.
Płazińce – Gromada: Tasiemce.
Płazińce - Gromada: Wirki.
Pierścienice – Gromada: Skąposzczety.
Stawonogi – Gromada: Owady.
Stawonogi – Gromada: Owady.
Stawonogi – Gromada: Pajęczaki.
Stawonogi – Gromada: Skorupiaki.
Budowa komórki zwierzęcej.

1 624,84

38

Zoologia dla szkoły 
podstawowej część II - 
Kręgowce -18 plansz 
(50x70cm)

01-013-8

Zestaw 18 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.

Kręgowce – Drzewo genealogiczne naczelnych.
Kręgowce – Drzewo genealogiczne kręgowców.
Kręgowce – Gromada: Ryby – Budowa zewnętrzna.
Kręgowce – Gromada: Ryby – Budowa wewnętrzna.
Kręgowce – Gromada: Płazy.
Kręgowce – Gromada: Gady.
Kręgowce – Gromada: Ptaki – Szkielet. Pióro i skrzydło.
Kręgowce – Gromada: Ptaki – Schemat budowy wewnętrznej.
Kręgowce – Gromada: Ptaki – Aparat wymiany gazowej.
Kręgowce – Gromada: Ssaki. Szkielet ssaka.
Kręgowce – Gromada: Ssaki – Budowa wewnętrzna.
Kręgowce – Tkanki kręgowców.
Kręgowce - Porównanie budowy kończyn.
Porównanie budowy wybranych układów kręgowców.
Ewolucja zwierząt – Rozwój świata zwierzęcego na Ziemi.
Ewolucja strunowców.

1 595,32



39
Podstawy genetyki - 
zestaw 5 plansz

01-015-97

W skład kompletu wchodzą następujące plansze:
- Podział komórek: mitoza, interfaza, mejoza I, mejoza II.
- Prawa Mendla: dziedziczenie jednej, dwóch par genów, pełna, niepełna dominacja
- Dziedziczenie wielogenowe
- Chromosomy w komórce człowieka: kariotyp człowieka, choroby, mutacje
- DNA: budowa chromosomu, replikacja DNA, budowa nici, nukleotydy

Dzięki przejrzystym, łatwo zapadającym w pamięć kolorowym ilustracjom jest 
doskonałym, szybko przyswajalnym źródłem wiedzy.

Format: 
100 x 70 cm

1 393,60

40 Manekin Little Junior 01-046-5

Zestaw zawiera:
Manekin Little Junior
torbę transportową / matę treningową
1 część twarzową
1 wymienne drogi oddechowe
instrukcję obsługi

1 1 785,96

www.sklep.fpnnysa.com.pl         

tel: 774332491                    
fpn@fpnnysa.com.pl

36 019,40


