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1.

Zestaw dydaktyczny do 
tworzenia modeli atomów, 
jonów i izotopów-pakiet 
nauczycielski

Zestaw dydaktyczny do tworzenia modeli atomów, jonów i izotopów oparty na 
modelu atomu Bohra dla nauczyciela do prezentacji zagadnień na tablicy. Zestaw 
powinien zawierać nie mniej niż 200 elementów umożliwiających praktyczną 
prezentację budowy atomów, izotopów i jonów na klasowej tablicy. Np. Pakiet 
nauczycielski ATOM i MOLEKUŁY zes 1

2.

Zestaw dydaktyczny do 
tworzenia modeli atomów, 
jonów i izotopów-zestaw 
klasowy

Zestaw dydaktyczny do tworzenia modeli atomów, jonów i izotopów oparty na 
modelu atomu Bohra  umożliwiający jednoczesne prowadzenie zajęć w formie 
wykładu/prezentacji przez nauczyciela oraz samodzielną pracę uczniów 
(indywidualną lub w grupach). Zestaw powinien zawierać nie mniej niż 150 
elementów. Np. Pakiet klasowy ATOM zest 1

3.

Zestaw edukacyjny do 
filtrowania, oczyszczania, 
uzdatniania wody

Model służący do demonstracji i doświadczeń z zakresu filtrowania, oczyszczania i 
uzdatniania wody. Powinien symulować naturalne procesy filtrowania wody jakie 
zachodzą w naturze, przesączanie się wody przez kolejne warstwy gleby o różnej 
budowie i strukturze. Pozwalać na  zaprezentowanie procesów i etapów 
oczyszczania wody. Zawartość zestawu nie mniejsza niż 10 elementów stałych oraz 
minerały filtrujące i bibuła filtracyjna. zest 8

4.
Zestaw do badania 
właściwości magnetycznych

Zestaw umożliwiający uczniom  zbadanie właściwości magnetycznych różnych 
materiałów. Powinien zawierać nie mniej niż 20 próbek różnorodnych materiałów 
(magnetycznych i niemagnetycznych) oraz akcesoria do przeprowadzenia 
doświadczenia. Np. Zestaw 20 materiałów do badania pod katem magnetyzmu zest 1

5.
Zestaw do przeprowadzania 
eksperymentów

Zestaw pozwalający na przeprowadzanie eksperymentów z zakresu fizyki 
dotyczących wpływu ciężaru na szybkość ruchu z użyciem wahadła (długość drgań) 
i pochylni (wpływu ciężarów). • wym. wahadła 8 x 6 x 26 cm • wym. zjeżdżalni 40 x
4 x 11 cm Np. Wahadło i zjeżdżalnia-zestaw zest 1
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6.
Zestaw do ćwiczeń 
uczniowskich z elektrostatyki

Zestaw powinien zawierać pomoce dydaktyczne umożliwiające  realizację zagadnień
zawartych w minimum programowym z elektrostatyki, takich, jak: elektryzowanie 
przez tarcie; oddziaływanie ciał naelektryzowanych; pojemność kondensatora;
doświadczenia z elektrometrem; zjawisko indukcji elektrostatycznej i inne. W 
zestawie łącznie nie mniej niż 20 elementów. zest 1

7.
Zestaw do eksperymentów z 
optyki

Zestaw do eksperymentów z optyki  przeznaczony dla minimum15 grup 
uczniowskich do poznawania prawa odbicia światła. Pozwoli uczniom dowiedzieć 
się: jak poszczególne materiały odbijają światło, dlaczego nie widzimy w ciemności,
jak tworzą się cienie, jak działa zegar słoneczny. Np. Światło i cień zestaw zest 1

8.. Model chlorku sodu

Przestrzenny model chlorku sodu, który można składać i rozkładać. Do 
wykorzystania na lekcjach chemii. Zawartość nie mniej niż 110 elementów do 
składania. szt 1

9.
Zestaw do doświadczeń z 
optyki geometrycznej

Zestaw, dzięki któremu uczniowie mogą wykonywać w grupach lub indywidualnie 
doświadczenia z zakresu optyki geometrycznej. Powinien również umożliwiać 
demonstrowanie omawianych zagadnień na tablicach magnetycznych. W skład 
zestawu wchodzi nie mniej niż 11 elementów umożliwiających przeprowadzenie 
takich doświadczeń, jak: obserwacja odbicia światła od zwierciadła wypukłego,  
płaskiego i wklęsłego, pomiar ogniskowej zwierciadła, obserwacja przejścia wiązki 
światła przez płytkę płaskorównoległą, przez pryzmat, przez układ soczewek i inne. zest 1

10 Model lodu
Przestrzenny model do budowy struktur chemicznych wizualizujący budowę lodu, 
do składania i rozkładania. W zestawie nie mniej niż 170 elementów szt 1

11 Zestaw ćwiczeń akustyki

Zestaw umożliwiający prezentację zagadnień z zakresu akustyki na poziomie szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. Powinien zawierać nie mniej niż 25 
elementów do demonstracji omawianych zagadnień. zest 1
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