WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH
PRACOWNI PRZEDMIOTOWEJ DO NAUCZANIA CHEMII
NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
www.sklep.fpnnysa.com.pl

Fabryka Pomocy Naukowych sp. z o.o. w Nysie
Słowiańska 7; 4-300 Nysa Tel: 77 4332491 Fax: 774333656

L.p.

Nr Kat.

Nazwa
Pomoce dydaktyczne

fpn@fpnnysa.com.pl

Zdjęcie

Opis produktu

Ilość

Wyposażenie zestawu wraz ze sprzętem uzupełniającym, umożliwia 2-4 osobowej grupie uczniów wykonanie opisanych w instrukcji
doświadczeń.

1 02-012

Chemia - Zestaw do
doświadczeń chemicznych

Skład zestawu:
komplet rurek laboratoryjnych (13 elementów), kwasoodporna elektroda z drutu konstantanowego w kształcie litery „S” w osłonie
izolacyjnej z końcówką spiralna, 2 specjalnie dostosowane wkładki z elastycznymi taśmami do uporządkowanego, bezpiecznego
przechowywania elementów szklanych, bagietka, cylinder miarowy, dmuchawka ustna, kolba kulista płaskodenna, kolba stożkowa,
kółko do statywu, krystalizator, lampka spirytusowa, lejek laboratoryjny, łapka do probówek, łącznik krzyżowy (mały), łyżeczka do
spalań, łyżeczka, miska polietylenowa, obejma polietylenowa do probówek z zaczepem, parownica porcelanowa, pinceta stalowa,
pipeta z gumką (zakraplacz), podstawka do probówek, pompka gumowa ssąco – tłocząca, probówka z tubusem, probówka zwykła,
przewód jednożyłowy z wtyczkami i krokodylkiem, rozdzielacz cylindryczny otwarty, siatka grzejna, statyw laboratoryjny, szalka Petriego,
szczotka do mycia probówek, szkiełko zegarkowe, termometr, uchwyt metalowy do probówek, U - rurka z dwoma tubusami, zlewki,
żarówka 3,5 V z oprawką.
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Wymiary: 465x350x165 mm

2 02-004

Elektrochemia - Zestaw do
ćwiczeń z elektrochemii

Zestaw dydaktyczny przeznaczony jest do gimnazjum i szkół średnich. Umożliwia przeprowadzenie następujących doświadczeń:
przewodnictwo wody i wodnych roztworów substancji o budowie jonowej
przewodnictwo wodnych roztworów substancji o budowie nie jonowej
przewodnictwo wodnych roztworów elektrolitów
opór elektrolitu jako funkcja wielkości powierzchni elektrod
opór elektrolitu jako funkcja wzajemnej odległości elektrod
ruch jonów w polu elektrycznym
wpływ temperatury na przewodnictwo elektryczne
elektroliza wodnego roztworu siarczanu miedziowego
polaryzacja elektrod
ogniwo galwaniczne
Wymiary:
100x360x500 mm
Ciężar: 2,20 kg
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Pomoc dydaktyczna pozwala na przeprowadzenie elektrolizy. Na dole naczynia znajdują się gniazda przewodów bananowych
pozwalające podłączyć źródło prądu.
3 02-600

Elektrolizer - Przyrząd do
elektrolizy

Wymiary naczynia: średnica 9cm, wysokość 12cm
Podczas wykonywania doświadczeń wymagane jest źródło napięcia stałego o napięciu 12 V i obciążalności do 3 A.
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4 02-007-1

Przyrząd do elektrolizy

Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do ćwiczeń uczniowskich z elektrolizy na lekcjach chemii i fizyki. Podstawowe części składowe
przyrządu to:
podstawka
naczynie szklane
statyw
elektrody
probówki
uchwyt probówek
Przyrząd do elektrolizy
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Wymiary: 300x290x65 mm
Ciężar: 2,10 kg

5 01-074

6 02-609

Walizka Ekobadacza do
obserwacji oraz badania
wód i ph gleb

Próbki paliw - rodzaje paliw

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

Próbki paliw - zestaw zawiera 12 próbek paliw występujących na ziemi, stwarzając nauczycielowi okazję do demonstracji i analizy w
pracowni przyrodniczej, chemicznej.
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1

wymiary walizki: 30,5cmx12,5cmx5cm

Rodzaje metali i ich stopy - 12 próbek.
7 02-608

1

Metale i ich stopy
Typy metali

Suszarka do próbówek z tacką do ociekania. Końcówki prętów zabezpieczone gumkami. Ociekacz do próbówek świetnie sprawdzi się
jako wyposażenie pracowni chemicznej i przyrodniczej.
8 02-613

Suszarka do próbówek z
tacką do ociekania

Wymiary:
Wysokość: 46,5cm
Szerokość: 35,5cm
Głębokość: 15cm
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Taca do przenoszenia próbówek i odczynników idealnie sprawdzi się w gabinetach chemicznych oraz pracowniach przyrodniczych.

9 02-614

Taca do przenoszenia
próbówek i odczynników

10 02-610

Termometr -10 do 110 C

11 03-659

Aparat Hoffmana

Średnice otworów:
6x20mm
8x16mm
8x8mm
Wymiary: 30x10x20cm

Termometr alkoholowy. Zakres pomiaru od -10 do 110 stopni C.

Przyrząd zwany również Eudiometrem Hofmanna, służy do demonstracji chemicznego składu wody w wyniku przeprowadzania jej
elektrolizy.
Zbudowany z trzech połączonych ze sobą na zasadzie naczyń połączonych, pionowych cylindrów (szklanych), wśród których środkowy
jest otwarty, a oba boczne wyposażone w elektrody, u wylotu posiadają zawory zamykające.
Całość umieszczona na statywie.
Przyrząd dostarczany z zasilaczem.
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Wymiary:
Wysokość cylindra 43cm
Wysokość całkowita 55cm

Zestaw do ekstrakcji pozwala wyizolować mniej rozpuszczalne składniki. Specjalna konstrukcja ekstraktora – Soxhlet umożliwia
dostarczanie czystego rozpuszczalnika do komory ekstrakcyjnej, co pozwala na ekstrakcje mniej rozpuszczalnych składników oraz ich
wzbogacenie.

12 02-302

Zestaw do ekstrakcji ze
statywem 89876

System SVS oparty jest na łącznikach śrubowych składających się z nakrętki śrubowej, uszczelki silikonowej oraz teflonowego
kołnierza. Zastosowanie takich elementów pozwala w łatwy, szczelny i bezpieczny sposób łączyć poszczególne szklane elementy
zestawu.
Zestaw do ekstrakcji ze statywem

Zapakowane w pojemnik plastikowy wyłożony pianką.
Wymiary pojemnika: 312 x 427 x 150 mm
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Wykorzystując zestaw do wytwarzania gazu można uzyskać małe ilości standardowych gazów laboratoryjnych.
Dodatkowo z komponentów wchodzących w skład zestawu można skonstruować prosty zestaw do destylacji parowej oraz prosty
zestaw do ekstrakcji.
13 02-303

Zestaw do wytwarzania gazu
89886

System SVS oparty jest na łącznikach śrubowych składających się z nakrętki śrubowej, uszczelki silikonowej oraz teflonowego
kołnierza. Zastosowanie takich elementów pozwala w łatwy, szczelny i bezpieczny sposób łączyć poszczególne szklane elementy
zestawu.
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Zapakowane w pojemnik plastikowy wyłożony pianką.
Wymiary pojemnika: 312 x 427 x 150 mm

Zestaw pozwala w bezpieczny sposób przeprowadzić doświadczenia zawiązane z destylacją. Uczeń może w łatwy sposób zbadać
efektywność chłodzenia wodą oraz zapoznać się z procesem rozdzielnia płynów przy wykorzystaniu różnicy temperatury wrzenia.

14 02-301

Zestaw do destylacji ze
statywem 89756

System SVS oparty jest na łącznikach śrubowych składających się z nakrętki śrubowej, uszczelki silikonowej oraz teflonowego
kołnierza. Zastosowanie takich elementów pozwala w łatwy, szczelny i bezpieczny sposób łączyć poszczególne szklane elementy
zestawu.

1

Zestaw do destylacji ze statywem
Zapakowane w pojemnik plastikowy wyłożony pianką.
Wymiary pojemnika: 312 x 427 x 150 mm

15 02-022-1

16 06-221

Komplet szkła wersja
rozbudowana

W skład kompletu wchodzą:
1. Chłodnica Liebiga 200 ml, dł. 400 mm - 1 szt.; 2. Kolba destylacyjna 100 ml - 1 szt.; 3. Kolba płaskodenna 250 ml - 1 szt.; 4. Kolba
stożkowa 200 ml - 2 szt.; 5. Krystalizator z wlewem - 2 szt.; 6. Lejek szklany /kr.nóżka/ - 1 szt.; 7. Moździerz porcelanowy - 1 szt.; 8.
Tłuczek - 1 szt.; 9. Parownica porcelanowa /średniogłęboka/ - 1 szt.; 10. Pipeta miarowa 5 ml - 1 szt.; 11. Cylinder miarowy 100 ml - 1
szt.; 12. Cylinder miarowy 250 ml - 1 szt.; 13. Łyżeczka polistyrenowa - 1 szt.; 14. Pręcik szklany - 3 szt.; 15. Kolba kulista 100 ml - 1
szt.; 16. Probówka fi16 x 150 - 10 szt.; 17. Probówka fi10 x 100 - 10 szt.; 18. Podstawka do probówek - 1 szt.; 19. Szczotka do
probówek - 1 szt.; 20. Szalki Petriego fi80 - 2 szt.; 21. Szczypce drewniane do probówek - 2 szt.; 22. Rurka prosta fi7 L-200mm - 1 szt.;
23. Rurka prosta zwężona na końcu fi7 L-200mm - 2 szt.; 24. Rurka kapilarna fi7/fi1 L-200mm - 1 szt.; 25. Rurka zgięta pod kątem 120
st. L-40+180mm - 1 szt.; 26. Rurka zgięta pod kątem 90 st. L-40+100mm - 2 szt.; 27. Rurka zgięta pod kątem 90 st. L-40+40mm - 2
szt.; 28. Rurka zgięta pod kątem 90 st. zwężona na końcu L-40+160mm - 2 szt.; 29. Rurka zgięta pod kątem 60st. zwężona na końcu L40+180mm - 2 szt.; 30. Rurka dwukrotnie zgięta pod kątem 120st. L-40+200+40mm - 1 szt.; 31. Rurka dwukrotnie zgięta pod kątem
120 i 90st. L-40+180+50mm - 1 szt.; 32. Rurka gumowa (miękka) fi7/ fi6 L-500mm - 1 szt.; 33. Korek gumowy z otworem fi6,5mm,
fi20/fi16mm h-20mm - 5 szt.; 34. Korek gumowy z otworem fi6,5mm, fi15/fi11mm h-16mm - 5 szt.; 35. Szkiełko zegarkowe 60 mm - 4
szt.; 36. Zlewka niska 250 ml - 1 szt.; 37. Zlewka niska 100 ml - 1 szt.; 38. Zlewka wysoka 250 ml - 1 szt.; 39. Tryskawka 250 ml - 1 szt.;
40. Termometr z podziałką 1st.C, zakres. 0 - 200 st.C - 1 sz; 41. Butla laboratoryjna 100 ml - 2 szt.; 42. Probówka z tubusem fi15/fi16 1 szt.; 43. Rozdzielacz cylindryczny 50 ml - 1 szt.

1

Typy metali 12 PŁYTEK Rodzaje metali

Zestaw zawiera 12 płytek wykonanych z różnych metali i ich stopów.
Zestaw zawiera paski: miękkiego aluminium, twardego aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali nierdzewnej,
cynku, stali ocynkowanej, mosiądzu wysokoniklowego, brązu, stali pokrytej powłoką galwaniczną, stali miękkiej, miedzi i mosiądzu, z
wytłoczonymi oznaczeniami literowymi do identyfikacji metalu.
Idealna pomoc dydaktyczna do doświadczeń mających na celu wykazania właściwości magnetycznych i klasyfikację metali.
Wymiary płytki: 50x25mm
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17 02-034

Lampka spirytusowa

Palnik alkoholowy, spirytusowy. Pojemność 100ml.

3

Modele

18 02-603

Szkolny model atomu

W skład zestawu wchodzą:
trzyczęściowe pudełko: pokrywka i część dolna z oznaczonymi 4 powłokami elektronowymi stanowią podstawę do tworzenia atomu
30 protonów, 30 neutronów i 30 elektronów
(środkowa część pudełka stanowi poręczną komorę do przechowywania cząstek subatomowych)
wszystkie części zestawu są bezpieczne i mogą być używane przez uczniów
instrukcja wraz z ćwiczeniami

10

Wszechstronny model budowy atomu może być wykorzystany do demonstracji formowania jonów, wyjaśnienia pojęcia elektronowych
orbitali energetycznych oraz wiązań chemicznych. W starszych klasach bardzo użyteczne będzie graficzne przedstawienie kwarków
oraz falowej natury cząsteczek subatomowych. Pozwoli to zaznajomić uczniów z nowoczesną wizją budowy atomu.
Model atomu - pomoc dydaktyczna przedstawia orbity elektronowe w postaci chmur elektronów, a nie standardowej siatki eliptycznej.
19 02-611

Model atomu 3D

1
Model wykonany ze sprężystej pianki.
Wymiary:
Średnica atomu: 30cm
Wysokość modelu: 42cm

20 02-604

Model fullerenu C60

Model cząsteczki fullerenu. Powierzchnia fulerenów składa się z układu sprzężonych pierścieni składających się z pięciu i sześciu
atomów węgla. Najpopularniejszy fuleren, zawierający 60 atomów węgla (tzw. C60) ma kształt dwudziestościanu ściętego, czyli
wygląda dokładnie tak jak piłka futbolowa.
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Wymiar: 25cm

21 02-607

Model grafitu

Trójwymiarowy model grafitu ukazujący uczniom jego strukturę molekularną. Zawiera zestaw kulek w trzech warstwach, imitujących
atomy węgla oraz dwa rodzaje wiązań, dla ułatwienia wykonane w różnych kolorach.
Skład zestawu:
- atom węgla fi 23 mm - 39 szt.
- wiązanie krótkie (żółte) – 45 szt.
- wiązanie długie (szare) – 14 szt.
Przybliżone wymiary: 180 x 190 x 150 mm

1

22 02-606

Model chlorku-sodu

Trójwymiarowy model struktury molekularnej chlorku sodu, w postaci przejrzystej konstrukcji ukazującej kształt i związek pomiędzy
strukturą, a właściwościami fizycznymi wiązań atomów sodu i chlorku. Kolorowe elementy modelu umożliwiają rozróżnienie wiązań
kowalencyjnych, jonowych Van der Waalsa oraz wiązań wodorowych.
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23 02-605

Mode krzyształu diamentu

Trójwymiarowy model struktury krystalicznej diamentu. Zestaw 30 kulek o śred. 20mm imitujących atomy węgla oraz 40 łączników
umożliwia samodzielną budowę modelu o wymiarach ok. 18 x 20 x 18 cm.
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24 02-021

Modele atomów - zestaw
podstawowy

Zestaw kulek (imitujących atomy) i łączników z tworzywa sztucznego, pozwalających na budowę modeli popularnych pierwiastków
chemicznych.
Zestaw podstawowy zawiera 75 różnego rodzaju kulek oraz 37 łączników (112 elementów).
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25 02-017

Komplet szpatułek i łyżeczek
do chemii

Sprzęt niezbędny w każdej pracowni chemii, biologii, ekologii. W skład kompletu wchodzą:
łyżeczka do spalań
łyżeczka do spalań zgięta pod kątem 90
łyżeczka do spalań zgięta pod kątem 60
szpatułka podwójna prosta
szpatułka podwójna zgięta
szpatułka z końcem do posypywania i rozdrabniania

1

Zestaw pozwala budować struktury chemiczne. W zestawie znajdują się modele wielu pierwiastków oraz 2 rodzaje łączników
symbolizujących wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe).
26 02-021-1

Modele atomów - zestaw
poszerzony

Wersja rozbudowana zawiera 370 różnych kulek oraz 185 łączników - łącznie 555 elementów.

1

Całość zapakowana w pojemnik z tworzywa sztucznego.Wymiary: 34cm x 24cm x 8cm

Odczynniki

27 02-025-1

Zestaw odczynników i
chemikaliów do nauki chemii
w szkołach podstawowych
(84 pozycje)

Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok. 95%) 200 ml; Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml; Alkohol
trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml; Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml; Azotan(V)
amonu (saletra amonowa) 50 g; Azotan(V) potasu (saletra indyjska) 100 g; Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100g; Azotan(V) srebra
10 g; Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml; Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 50 szt.;
Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml; Brąz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2; Butan (izo-butan skroplony,
gaz do zapalniczek) 1 opak.; Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml; Chlorek potasu 100 g; Chlorek sodu 250 g; Chlorek wapnia
100 g; Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml; Cyna (metal-granulki) 50 g; Cynk (metal-drut Ø 2 mm) 50 g; Dwuchromian(VI)
potasu 50 g; Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml; Fosfor czerwony 25 g; Glin (metal- drut Ø 2 mm) 50 g; Glin
(metal-blaszka) 100 cm2; Glin (metal-pył) 25 g; Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml; Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml; Kwas
aminooctowy (glicyna) 50 g; Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml; Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml; Kwas
cytrynowy 50 g; Kwas; fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml; Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml; Kwas mrówkowy (kwas metanowy
ok.80%) 100 ml; Kwas octowy (kwas; etanowy roztwór 80%) 100 ml; Kwas oleinowy (oleina) 100 ml; Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x
250 ml; Kwas stearynowy (stearyna) 50 g; Magnez (metal-wiórki) 50 g; Magnez (metal-wstążki) 50 g; Manganian(VII) potasu;
(nadmanganian potasu) 100 g; Nazwa materiału Ilość; Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g; Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200
cm2; Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2; Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml; Octan etylu
100 ml; Octan ołowiu(II) 25 g; Octan sodu bezwodny 50 g; Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2; Oranż metylowy (wskaźnik
w roztworze) 100 ml; Parafina rafinowana (granulki) 50 g; Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt.; Paski wskaźnikowe uniwersalne
(zakres pH 1-10) 2 x 100 szt.; Ropa naftowa (minerał) 250 ml; Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g; Sączki jakościowe (średnica 10
cm) 100 szt.; Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g; Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g; Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g;
Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g;; Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g;; Siarka 250 g; Skrobia
ziemniaczana 100 g; Sód (metaliczny,; zanurzony w oleju parafinowym) 25 g; Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72
oC) 25 g; Świeczki miniaturowe 24 szt.; Tlenek magnezu 50 g; Tlenek miedzi(II) 50 g; Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g; Tlenek żelaza(III)
50 g; Węgiel brunatny (węgiel kopalny- minerał 65-78 o C) 250 g; Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g; Węglan potasu
bezwodny 100 g; Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g; Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g; Węglan
wapnia (grys marmurowy-minerał) 100 g; Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g; Węglik wapnia (karbid ) 200 g;
Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g; Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g; Wodorotlenek wapnia
250 g; Żelazo (metal- drut Ø1 mm) 50 g; Żelazo (metal- proszek) 100g
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28 02-025-5

Uniwersalny zestaw
wskaźników

Statywy

29 02-100-2

Statyw laboratoryjny szkolny
z wyposażeniem

Wykaz wskaźników :
Eozyna żółtawa G r-r 100ml
Erytrozyna B r-r 100ml
Fiolet metylowy r-r 100ml
Czerwień krezolowa r-r 100ml
Błękit tymolowy r-r 100ml
Żółcień dwumetylowa r-r 100ml
Błękit bromofenolowy r-r 100ml
Czerwień Kongo r-r 100ml
Oranż metylowy r-r 100ml
Zieleń bromokrezolowa r-r 100ml
Fluoresceina r-r 100ml
Czerwień metylowa r-r 100ml
Purpura bromokrezolowa r-r 100ml
Lakmus – paski wskaźnikowe 100szt
Błękit bromotymolowy r-r 100ml
Czerwień fenolowa r-r 100ml
Czerwień obojętna r-r 100ml
Fenoloftaleina r-r 100ml
Tymoloftaleina r-r 100ml
Błękit alkaliczny r-r 100ml
Żółcień alizarynowa r-r 100ml
Indygo karmin r-r 100ml
Paski wskaźnikowe uniwersalne 100szt
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W skład zestawu wchodzą elementy, które odpowiednio ze sobą łączone tworzą statyw demonstracyjny z wyposażeniem. Zestaw
pozwali przeprowadzić wiele ciekawych eksperymentów w pracowniach szkolnych.
Prosty, funkcjonalny statyw z bazowym wyposażeniem, stanowiący nieodłączne wyposażenie każdej pracowni i laboratorium
szkolnego.
W skład zestawu wchodzą:
- podstawa z prętem
- łącznik krzyżowy
- łapa do kolb
- stojak do lampki spirytusowej
- lampka spirytusowa
- stojak do próbówek
- łapa do próbówek
- szczotka do czyszczenia próbówek
- łyżko-szpatuła
- szczypce laboratoryjne
- pęseta
Wysokość całkowita: 510 mm
Wymiary w opakowaniu: 520 x 150 x 110 mm
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30 02-100

Statyw demonstracyjny

W skład zestawu wchodzą elementy, które odpowiednio ze sobą łączone tworzą zestaw pomocniczy do demonstracji doświadczeń w
pracowniach gimnazjum, szkół średnich i wyższych uczelniach.

1

31 02-617

Podnośnik laboratoryjny stal
nierdzewna 15cmx15cm
wys. 25cm

Podnośnik mechaniczny do zastosowań laboratoryjnych. Stolik i podstawa wykonane ze stali nierdzewnej. Płynna regulacja zapewnia
precyzyjne ustawienie wymaganej wysokości. Zakres regulacji: max. 250 mm.
Wymiary stolika: 150 x 150 mm
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Plansze

Układ okresowy
32 02-023-5a pierwiastków chemicznych część chemiczna

33 02-023-4

Tabela rozpuszczalności
(wym. 98x68 cm)

34 02-023-12 Komplet plansz do chemii

Plansza dydaktyczna jednostronna w formacie 200cm x 140 cm prezentująca część chemiczną układu okresowego pierwiastków.

1

Plansza dydaktyczna w formacie 98x68 cm, dwustronnie foliowana, oprawiona w listwy okrągłe typu mapowego, wyposażona w
sznurek do zawieszania i tasiemkę do związywania.
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Zestaw plansz chemicznych o wymiarach 70cm x 100cm:
Tabela rozpuszczalności
Układ okresowy pierwiastków
Skala elektroujemności według Paulinga
Wiązania chemiczne - plansza pojedyncza
Kwasy nieorganiczne (beztlenowe) - plansza pojedyncza
Budowa materii – plansza
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Multimedia
Multimedialny program edukacyjny Didakta - Chemia zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie
wiadomości z chemii, dla klas podstawowych.
Tytuł obejmuje ćwiczenia interaktywne z różnych działów chemii, takich jak np.: budowa atomu, elektronowe modele molekuł, okresowy
układ pierwiastków, tworzenie wzorów chemicznych i równań, tworzenie związków organicznych itp.
35 02-250

Didakta - Chemia

1
Działy tematyczne:
Skład materii – mieszaniny, atomy, molekuły, jony
Terminologia – pierwiastki, halogenki, tlenki i siarczki, kwasy, wodorotlenki, sole
Procesy chemiczne – wiązania i rozkład, reakcje tlenu z wodą, neutralizacja, powstawanie soli, reakcje redoks
Rozwiązywanie zadań – cząsteczki masy, ilość materiału i masa molowa, stężenie molowe, rozwiązywanie równań chemicznych
Związki organiczne – węglowodory, pochodne węglowodorów, reakcje związków organicznych

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe CHEMIA kl.7-8

36 02-251

Multimedialne pracownie
przedmiotoe klasa 7-8

● 11 zagadnień
● 33 lekcje (po 11 lekcji "Powtórz wiedzę", "Czas na test" i "Sprawdź się")
● 696 ekranów, 481 zadań, 17 filmów, 69 symulacji, 27 obiektów 3D
● 11 gier dydaktycznych
● 4 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)
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Chemiczne domina

37 02-145-1

38 02-145-2

Chemiczne domina – Atom i
cząsteczka

Domino Atom i cząsteczka
utrwala umiejętność prawidłowego odczytywania symboli i wzorów chemicznych;
zwraca uwagę na to, kiedy używać słowa atom, cząsteczka, a kiedy nie można użyć żadnego z tych określeń;
ćwiczy umiejętność uzgadnianie wzorów sumarycznych tlenków i ich nazw.
W skład memory chemicznego wchodzi:
skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5cm,
30 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm.
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Chemiczne domina – Kwasy
i wodorotlenki

Domino Kwasy i wodorotlenki
daje możliwość sprawdzenie znajomości nazw i wzorów wymienionych w podstawie programowej kwasów i wodorotlenków,
pozwala utrwalić nazwy jonów powstających w wyniku dysocjacji kwasów i wodorotlenków,
utrwala wzory i nazwy tlenków kwasowych i zasadowych,
zwraca uwagę na konieczność dodawania wartościowości do nazwy związków (tlenków, kwasów, wodorotlenków) pochodzących od
pierwiastków posiadających więcej niż jedną wartościowość.
W skład memory chemicznego wchodzi:
skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5cm,
30 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm.

1

39 02-145-3

40 02-145-4

41 02-145-13

Chemiczne domina – Sole

Domino Sole
ćwiczy poprawność uzgadniania wzorów soli kwasów tlenowych i beztlenowych,
pozwala utrwalić stosowanie poprawnego nazewnictwa soli kwasów tlenowych i beztlenowych,
zwraca uwagę na konieczność dodawania wartościowości do nazwy soli pochodzących od pierwiastków posiadających więcej niż jedną
wartościowość.
W skład memory chemicznego wchodzi:
skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5cm,
30 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm
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Chemiczne domina –
Węglowodory i pochodne
węglowodorów

Domino Węglowodory i pochodne węglowodorów
pozwala na odróżniania węglowodorów (alkanów, alkenów i alkinów) oraz ich pochodnych (alkoholi , kwasów. soli i estrów);
ćwiczy poprawną nomenklaturę wymienionych w podstawie programowej związków organicznych węglowodorów i pochodnych;
utrwala zasady uzgadniania wzorów poznanych węglowodorów i ich pochodnych.
W skład memory
chemicznego wchodzi:
skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5cm,
30 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm.
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Chemiczne domino Symbole
i wzory

Wartości edukacyjne:
pomaga utrwalić znajomość symboli chemicznych pierwiastków wymienionych w podstawie programowej,
pozwala zapamiętać wzory i nazwy ważnych związków chemicznych obecnych życiu codziennym,
zwraca uwagę na różnicę pomiędzy symbolem a wzorem chemicznym.
W skład memory chemicznego wchodzi:
skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5cm,
30 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm.
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Chemiczne memory

Chemiczne memory
42 02-145-12 Wiązania i reakcje
chemiczne

Chemiczne memory Rodzaje i przemiany materii Wartości edukacyjne:
• skorelowane jest z działem podstawy programowej Substancje i ich właściwości
• pomaga utrwalić pojęcia dotyczące substancji i mieszanin chemicznych,
• utrwala metody rozdzielania mieszanin,
• zwraca uwagę na różnicę miedzy symbolem a wzorem chemicznym,
• porządkuje podstawowe wiadomości na temat przemian fizycznych i chemicznych,
• pozwala zapamiętać najważniejsze różnice pomiędzy metalami i niemetalami.
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Zawartość:
skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 22,5 x 10 x 5,5cm,
40 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm.
Chemiczne memory Budowa materii. Układ okresowy pierwiastków

43 02-145-5

Chemiczne memory –
Budowa materii. Układ
okresowy pierwiastków

Wartości edukacyjne:
• zgodne z działem podstawy programowej: "Wewnętrzna budowa materii"
(punkty 1.-7.),
• pomaga utrwalić pojęcia dotyczące budowy atomu,
• zwraca uwagę na wielkości charakteryzujące atom,
• porządkuje podstawowe wiadomości dotyczące układu okresowego i prawa okresowości.
Zawartość:
skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 22,5 x 10 x 5,5cm,
40 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm.
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Chemiczne memory Rodzaje i przemiany materii

44 02-145-11

Chemiczne memory Rodzaje
i przemiany materii

Wartości edukacyjne:
• zgodne z działem podstawy programowej: "Substancje i ich właściwości"
• pomaga utrwalić pojęcia dotyczące substancji i mieszanin chemicznych,
• utrwala metody rozdzielania mieszanin,
• zwraca uwagę na różnicę miedzy symbolem a wzorem chemicznym,
• porządkuje podstawowe wiadomości na temat przemian fizycznych i chemicznych,
• pozwala zapamiętać najważniejsze różnice pomiędzy metalami i niemetalami.
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Zawartość:
skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 22,5 x 10 x 5,5cm,
40 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm.
Chemiczne memory Między chemią, a biologią

45 02-145-6

Chemiczne memory –
Między chemią a biologią

• zgodne z działem podstawy programowej: "Substancje chemiczne
o znaczeniu biologicznym"
• pomaga utrwalić budowę i właściwości związków o znaczeniu biologicznym: tłuszczów,
cukrów i białek,
• zwraca uwagę na reakcje charakterystyczne pozwalające odróżniać wybrane grupy
związków.
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Zawartość:
skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 22,5 x 10 x 5,5cm,
40 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm.
Chemiczne memory Kwasy i wodorotlenki

46 02-145-7

Chemiczne memory – Kwasy
i wodorotlenki

Wartości edukacyjne:
• zgodne z działem podstawy programowej: "Wodorotlenki i kwasy"
• pomaga utrwalić nazwy, budowę oraz właściwości najważniejszych kwasów
i wodorotlenków,
• porządkuje wiadomości dotyczące dysocjacji elektrolitycznej,
• zwraca uwagę na elementy ekologii.
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Zawartość:
skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 22,5 x 10 x 5,5cm,
40 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm
Chemiczne memory Pochodne węglowodorów

47 02-145-8

Chemiczne memory –
Pochodne węglowodorów

Wartości edukacyjne:
• zgodne z działem podstawy programowej: "Pochodne węglowodorów"
oraz z działem: "Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym" (punkty 1. i 2.),
• pomaga utrwalić budowę, nazwy i właściwości dotyczące najprostszych związków
reprezentujących alkohole, kwasy karboksylowe i estry,
• zwraca uwagę na wzory ogólne pochodnych oraz ich grupy funkcyjne.
Zawartość:
skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 22,5 x 10 x 5,5cm,
40 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm.
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hemiczne memory Gazy i ważne tlenki

48 02-145-9

Chemiczne memory – Gazy i
ważne tlenki

Wartości edukacyjne:
• zgodne z działami podstawy programowej: "Tlen, wodór i ich związki chemiczne.
Powietrze"
• pomaga utrwalić właściwości i zastosowania najważniejszych gazów oraz podstawowych
tlenków,
• zwraca uwagę na elementy ekologii.
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Zawartość:
skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 22,5 x 10 x 5,5cm,
40 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm.
Chemiczne memory Węgiel i jego związki

49 02-145-10

Chemiczne memory –
Węgiel i jego związki

Wartości edukacyjne:
• zgodne z działem podstawy programowej: "Związki węgla z wodorem"
• porządkuje wiadomości dotyczące węgla pierwiastkowego i węgli kopalnych,
• utrwala właściwości najważniejszych węglowodorów – metanu, etenu i etynu,
• pozwala porównać szeregi homologiczne alkanów, alkenów i alkinów, węglowodorów
nasyconych i nienasyconych.
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Zawartość:
skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 22,5 x 10 x 5,5cm,
40 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm.
Wagi

50 03-677

51 03-710

Waga szkolna elektroniczna
500g/0.1g

Wyświetlacz cyfrowy
Zasilanie: bateryjne
Maksymalne obciążenie 500g
Dokładność 0.1g,
Dołączona instrukcja stosowana
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Waga szalkowa
laboratoryjna szkolna 200g

Waga szalkowa laboratoryjna. Idealnie nadaję się do placówek oświatowych.
Zestaw zawiera 17 odważników od 10 mg do 100 g.
Waga szalkowa laboratoryjna szkolna
Udźwig: 200g.
Podziałka: 20mg
Wymiary: szerokość x długość x wysokość 12x30x30 cm.

1

Zasilacz

52 03-409

Zasilacz laboratoryjny prądu
stałego 15V max 3A 362510

Zasilacz laboratoryjny prądu stałego, z płynną regulacją napięcia i prądu. Posiada wbudowane zabezpieczenie zwarciowoprzeciążeniowe oraz dwa niezależne wyświetlacze LCD prądu i napięcia. Doskonały do zastosowań w szkolnych pracowniach
technicznych.
1
Specyfikacja techniczna:
Napięcie wyjściowe: 0-15V DC
Prąd wyjściowy (max): 3A

Pozostałe

53 11-204

54 02-002

Okulary ochronne

Fartuchy ochronne

Okulary ochronne z otworami wentylacyjnymi

Fartuch ochronny, laboratoryjny. Dostępne rozmiary S-XL.
WZROST 164-170
dł . rękawa -57 cm
dł.fartucha -97 cm
Obwód klatki piersiowej dla poszczególnych rozmiarów, w cm:
XS -92
S -96
M -100
L -104
XL -108
XXL -112

30
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CHARAKTERYSTYKA TKANINY
NAZWA-PŁÓTNO BIELONE
SKŁAD SUROWCOWY: 100% BAWEŁNA
GRAMATURA: 145GSM
TEMPERATURA PRANIA: 60°C
Meble

Standardowy wyciąg laboratoryjny dygestorium, wykonany z płyt wiórowych laminowanych o grubości 18 mm. Ściana przednia
przeszklona. Doskonale nadaje się do pracowni szkolnych. Posiada system wentylacji - wywiewny.
Na przednim panelu umieszczono gniazdo 230V/50Hz (kroploszczelne).
55 07-004-2

Wyciąg chemiczny WCHNYSA dygestorium

Zawiera instalację: gazową i wodną oraz zlew z baterią na zimną wodę.
Wymiary : 1200 x 715 x 2100 mm
UWAGA! Cena nie obejmuje kosztów montażu, który jest wyceniany indywidualnie i uwarunkowany stopniem przygotowania przyłączy
(media, komin).
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Stanowisko laboratoryjne przeznaczone do pracowni fizycznej, fizyko-chemicznej, chemicznej czy biologicznej, wykonane z płyty
meblowej zabezpieczonej obrzeżem PCV. Stół laboratoryjny posiada 2 szafki i 2 szuflady zamykane zamkami patentowymi.
Wyposażone w listwę zasilającą (przedłużacz z wyłącznikiem). Blat gr. 18 mm pokryty dodatkowo płytkami ceramicznymi lub laminatem
HPL.
Standardowe kolory płyt mebli szkolnych -> https://www.sklep.fpnnysa.com.pl/commons/kolor_plyt.php
56 07-008-9

Stół laboratoryjny (
demonstracyjny ) 2-szafkowy
NYSA (bez wyposażenia)

Kolor płytek ceramicznych: do uzgodnienia.

1

Kolor laminatu roboczego (opcja z blatem gr. 28 mm pokrytym laminatem HPL) – BUK lub POPIEL
Wymiary:. 1810 x 700 x 900 mm
UWAGA! Podłączenie prądu w stanowisku wymaga doprowadzenia odpowiednio przewodu zasilającego 230V YDY 3x2,5 mm2 bądź
zapewnienia dostępu do gniazda ściennego z bolcem.

- wymiar: szerokość 900 mm
głębokość 430 mm
wysokość 2000 mm

57 07-010

SZAFA METALOWA Z
ODCIĄGIEM DO
PRZECHOWYWANIA
ODCZYNNIKÓW
CHEMICZNYCH

- szafa wykonana z blachy stalowej o gr. 0,8 mm + wzmocnienia z blachy o gr. 2 mm,
malowana proszkowo na kolor popielaty, RAL 7035,
- posiada drzwi uchylne zamykane zamkiem 3-punktowym z pokrętłem,
- w dolnej części drzwi posiada otwory wentylacyjne a w daszku kanał wentylacyjny do podłączenia do otworu kominowego lub na
zewnątrz budynku,
- wyposażona jest w 4 przestawne półki o nośności do 50 kg,
- na drzwiach od wewnątrz posiada kieszeń na charakterystyki odczynników chemicznych,
- w komplecie do szafy dostarczona jest rura wentylacyjna SPIRO o średnicy fi 100 mm wraz z opaskami i rozetą.
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