
BUKI- MIKROSKOP KT007EU  

ZOOM x150, x450, x900 15 RÓŻNYCH DOŚWIADCZEŃ 

WIEK : +8 LAT 

STR. 2 (P2) 

1. Mikroskop z metalową podstawą 

a. Okular 

b. Pokrętło regulacji ostrości 

c. Metalowa podstawa 

d. Podświetlenie 

e. Płytka na badane próbki z przyciskiem 

f. Obiektyw 

2. Pojemnik x1 

3. Flakoniki x 2 

4. Lupa x 1 

5. Mieszadełko x 1 

6. Szczypce x 1 

7. Spreparowane próbki x 2 

8. Szkiełka podstawowe do próbek x 6 

9. Szkiełko nakrywkowe x 12 

10. Naklejki x 12 

STR. 3 (P3) 

Niezbędne 2 baterie AA niedołączone do zestawu. Baterie powinien wkładać dorosły opiekun. Zużyte baterie należy 

oddać do recyklingu w wyznaczonym miejscu. Wymiana baterii według załączonego schematu. Nie ładować baterii 

zwykłych, a te przeznaczone do ładowania, wyjąć z mikroskopu przed ładowaniem. Wszystkie te czynności powinny 

być wykonywane przez dorosłego. Nie wolno mieszać obu typów baterii. Jak również nie mieszać baterii 

rozładowanych, czy zużytych, z nowymi. Do badań używamy tylko baterie polecane przez producenta. Baterie 

powinny być umiejscowione według załączonego schematu uwzględniając + i -. Wyjąć baterie przed schowaniem 

mikroskopu do pudełka, po zakończonym doświadczeniu. Zwrócić uwagę by baterie nie dotykały się końcówkami, co 

może spowodować spięcie. 

STR. 4 (P4) 

JAK REGULOWAĆ OŚWIETLENIE POŚREDNIE MIKROSKOPU? 

Jest to oświetlenie najprostsze do wykorzystania, ponieważ będziesz używać oświetlenia już istniejącego w twoim 

mikroskopie. Z tego typu oświetleniem, będziesz mógł obserwować tylko substancje przeźroczyste lub te, które 

przepuszczają minimum światła. 

STR. 5 (P5) 

OŚWIETLENIE BEZPOŚREDNIE MIKROSKOPU. 

Do tego typu oświetlenia użyjesz lamki biurowej. Pozwoli ci to na podświetlenie od spodu substancji 

nieprzeźroczystych, które nie przepuszczają światła. 

STR. 6 (P6) 

JAK PRZYGOTOWAĆ SZKIEŁKA? 

Przygotowanie do badań tymczasowych: 

Te szkiełka przeznaczone są do badań zaraz po przygotowaniu. Do tego typu badań potrzebujesz szkiełka, pęsety i 

mieszadełka. Połóż na szkiełku obiekt twoich badań, przykryj go małym szkiełkiem przykrywkowym by 

unieruchomić całość. 

STR. 7 (P7) 

Przygotowanie do badań stałych: badania stałe mogą być przetrzymywane kilka dni. Przy pomocy mieszadełka 

skapnij na szkiełko jedną kroplę wody i dołóż na kroplę obiekt badań. Przykryj całość przeźroczystym okrągłym 

szkiełkiem. Szkiełko rozgniecie kroplę wody i przytwierdzi przygotowany przedmiot badań. Możesz również 

umieścić na boku naklejkę z datą i przedmiotem twoich badań. 

 



STR. 8 (P8) ZACZYNAMY BADANIA: 

1. Zapal światełko, następnie umieść szkiełko niebieskie „Plantes”- Rośliny na płytce mocującej. Najlepiej na 

początek wybrać próbkę: oignon- cebula. Wybierz najsłabszy obiektyw 150x.  

2. Opuść obiektyw najniżej jak możesz, używając pokrętła i popatrz w okular. Zobaczysz plamę różową i niewyraźną. 

3. Patrząc w okular, podnoś delikatnie okular za pomocą pokrętła. Powoli, całość zacznie nabierać ostrości i zaczniesz 

rozróżniać poszczególne komórki cebuli. 

 

STR. 10 (P10) 

LIŚĆ- DOŚWIADCZENIE 1 
Wybierz się w poszukiwaniu jakiegoś liścia i poproś osobę dorosła by wycięła ci z niego mały kawałek. Połóż go na 

szkiełku i użyj bezpośredniego światła. 

Liść ma budowę prostą. Na dole jest ogonek (1), który jest przedłużeniem gałęzi. Widoczne żyłki (2) są jakby 

szkieletem liścia. Blaszka liściowa (3) jest jakby ciałem liścia. Z każdej strony blaszka zawiera 2 typy komórek, które 

spełniają dwie funkcje.  

Na zewnątrz są chloroplasty (4), których zadaniem jest pochłanianie światła. Na zewnątrz są szparki (5), które 

wyłapują w dzień dwutlenek węgla, a w nocy tlen. 

STR. 12 (P12) 

BULWA CEBULI- DOŚWIADCZENIE 2 
Bulwa cebuli- fascynująca część do obserwacji. Jest elementem, który rośnie pod ziemią. Znajdziesz to już 

spreparowane do obserwacji na szkiełku załączonym w zestawie. Do obserwacji użyj światła pośredniego. 

To, co widzisz na szkiełku, to są komórki roślinne (1). One są bardzo duże i dobrze widoczne na naskórku cebuli. 

Komórki są zorganizowane w prostoliniowy sposób. Komórka jest zbudowana z jądra (2), które jest centrum witalne 

rośliny i z wakuoli (3) wypełnionej płynem. Te dwa elementy pływają w materii zwanej cytoplazmą (4). Komórka jest 

chroniona przez błonę komórkową (5) i oddzielona od innych komórek przez ścianę komórkową (6). 

STR. 14 (14) 

BANAN I SKROBIA- DOŚWIADCZENIE 3 
Do doświadczenia użyj banan jeszcze zielony. Poproś osobę dorosłą, by ucięła mały kawałek banana i umieść go na 

szkiełku. Użyj bezpośredniego oświetlenia. 

Możemy zauważyć kilka jąder (1) i ścian komórkowych (2), ale komórki są mnie zorganizowane niż w cebuli. To, co 

jest niesamowite w bananie, to są ziarna skrobi (3), które możesz widzieć prawie wszędzie. To są rezerwy dla 

komórek owocu. Gdy banan dojrzewa, duża cząsteczka skrobi jest przetwarzana w małą cząsteczkę cukru. To dlatego, 

dojrzały banan jest bardziej słodki niż banan zielony.  

STR. 16 (P16) 

ŁODYGA SOSNY- DOŚWIADCZENIE NR 4 
Sosna jest kuzynką świerka, to drzewo iglaste, które nosi trwałe igły, które nie opadają zimą. Znajdziesz przekrój 

poprzeczny łodygi sosny wśród dostarczonych w zestawie szkiełek.  

Obserwowana próbka jest przekrojem poprzecznym łodygi sosny. W korze łodygi jest skórka (1), a nad nią kora, która 

chroni wnętrze drzewa: w postaci zamkniętych kręgów. Miazga (3), to cienki krąg, który jest na granicy między korą i 

drewnem. Słoje w drewnie nazywane są ksylem (4). Są dwa rodzaje komórek w drewnie. Komórki letnie (5), które są 

ciemne, ponieważ są gęste i zgrupowane. Komórki wiosenne (6) są jasne, jako że są rzadziej porozkładane. Każdego 

roku, gałąź produkuje jeden krąg i powiększa się na zewnątrz. W centrum łodygi znajduje się rdzeń (7).  

STR. 18 (P18) 

GRZYBY- DOŚWIADCZENIE NR 5 
Kup jedną pieczarkę w sklepie i poproś osobę dorosłą, żeby ukroiła ci mały kawałeczek spod kapelusza pieczarki. 

Musisz delikatnie rozpłaszczyć ten kawałeczek na szkiełku. 

Pod spodem kapelusza, który nazywamy hymenium (1), grzyb produkuje miliardy komórek nazywane zarodnikami 

(2). Zarodniki są tym samym, co ziarna w roślinach. W każdej sekundzie zarodniki są wyrzucane z grzyba i mogą 



kiełkować by tworzyć nowe grzyby. To są blaszki (3) ułożone pod kapeluszem grzyba, które wyrzucają zarodniki na 

ziemię. 

STR. 20 (P20) 

KOMÓRKI W TWOICH USTACH- DOŚWIADCZENIE  

NR 6 
Czystym patyczkiem higienicznym pobierz próbkę swojej śliny, pocierając lekko wewnętrzną powierzchnię policzka. 

Umieść maleńką ilość pobranej próbki na szkiełku i połóż na tym szkiełko przykrywkowe, by spłaszczyć próbkę. 

Możesz obserwować próbkę w powiększeniu x400 i podświetlić pośrednim oświetleniem… 

Większość pobranych komórek twojej próbki są martwe, ale zachowały tę samą budowę jak żywe komórki zwierzęce. 

Komórki zwierzęce mają taką samą budowę jak komórki roślinne: jądro (1), centrum życiowe, które pływa w 

cytoplazmie (2). Wewnątrz cytoplazmy, są magazynowane, niewidoczne pod mikroskopem, rezerwy żywności, które 

zapewniają funkcje życiowe komórce.  Membrana (3) chroni komórkę. Różnica z komórka roślinną jest taka, że 

komórka zwierzęca nie ma regularnego kształtu i może mieć różny rozmiar. 

STR. 22 (P22) 

WŁOSY I SIERŚĆ- DOŚWIADCZENIE NR 7 
Przy pomocy szczypiec pobierz jeden włos ze swojej głowy. Połóż go na szkiełku i przy pomocy taśmy klejącej, 

przymocuj go ze wszystkich stron do szkiełka. Obserwuj go przy pomocy światła pośredniego, a potem przy pomocy 

światła bezpośredniego. 

Na twojej próbce widzisz tylko część włosa, która jest na zewnątrz i zwana jest łodygą. Ona jest częścią „martwą” 

włosa. U człowieka, budowa włosa jest w kształcie skóry ryby, jako że, jest ona złożona z setek łuskowatych komórek 

(2) na bazie substancji – keratyny. Część „żywa” włosa znajduje się wewnątrz twojej skóry i nazywa się korzeniem 

(3). To od bazy korzenia rośnie włos lub sierść. 

 STR. 24 (P24) 

PAZNOKCIE- DOŚWIADCZENIE NR 8 
Przy pomocy obcinaka do paznokci pobierz próbkę paznokcia (od palca dłoni lub nogi). Umyj go i obserwuj część 

przeźroczystą małym powiększeniem. 

Paznokcie zaczynają rosnąć z macierzy, która znajduje się pod skórą. Wyższa warstwa paznokcia rośnie na zewnątrz i 

nazywamy tę część paznokcia „wolnym brzegiem” (1). Między paznokciem, a wolnym brzegiem, widzimy płytkę 

paznokcia (2), która dzieli te dwie części. Tak jak włosy i sierść, paznokcie są z keratyny (3) i odnajdujemy w nich 

łuskową budowę. 

STR. 26 (P26) 

PIÓRA PTAKÓW- DOŚWIADCZENIE NR 9 
W opierzeniu, pióra pozwalają ptakom latać i jednocześnie chronią je przed zimnem. Możesz obserwować pióro ptaka 

na płytce dostarczonej w zestawie. 

Prosta część centralna (1) - dudka jest zbudowana z części giętkiej i pustej i z chorągiewki (2), która jest wypełniona 

keratyna. Przypiórka (3) są przymocowane do stosiny i dzielą się na miliony maleńkich promieni (4) i przeplatają się, 

a ich zakończenia składają się z małych haczyków zwanych promykami. To pozwala promieniom zahaczyć się 

między sobą i usztywnić pióro, przez co jest ono solidniejsze nie przepuszcza powietrza. 

STR. 28 (P28) 

SKRZYDŁA INSEKTÓW- DOŚWIADCZENIE NR 10 
Odkryj, jak funkcjonują skrzydła insektów.  Możesz zaobserwować 3 typy skrzydeł na płytkach dostarczonych w 

zestawie: ważka (=Dragonfly), mucha (=Housfly) i pszczoła (=Bee). 

Skrzydła owadów są zbudowane z sieci żyłek zwanych unerwieniem (1). Jest 6 podstawowych żyłek, które są 

przedłużeniem żyłek znajdujących się w odwłoku owada. Żyłka ramieniowa żebrowa stanowi żyłę górną skrzydła. 

Pozostałe żyłki łączą się i dzielą i wyznaczają strukturę skrzydła owada. Sztywność budowy pozwala owadom latać.  

 

 



STR. 30 (P30) 

CUKIER W TWOIM POŻYWIENIU- DOŚWIADCZENIE NR 11 
Przygotujesz dwa szkiełka. Na pierwszym, umieść cukier puder, a na drugim czekoladę w proszku. Obserwuj w 

niedużym powiększeniu. 

Pod mikroskopem możesz obserwować kawałeczki cukru w czekoladzie w proszku. To są te małe kawałeczki 

przeźroczyste między kawałeczkami brązowymi. Jest około 65% cukru w czekoladzie w proszku. Chodzi w zasadzie 

o sacharozę, to znaczy ten sam rodzaj cukru, jaki występuje w cukrze zwykłym lub w kostkach, którym dorośli słodzą 

kawę. 
STR. 32 (P32) 

JOGURT I JEGO BAKTERIE- DOŚWIADCZENIE NR 12 
Jogurt jest zadziwiającym pożywieniem, ponieważ jest wypełniony bakteriami. Weź jogurt naturalny z lodówki. 

Mieszadełkiem nałóż maleńką ilość jogurtu na szkiełko i nakryj je szkiełkiem nakrywkowym. Obserwuj twoją próbkę 

najpierw pod średnim, później pod mocnym powiększeniem.  

Jogurt robi się na bazie mieszanki mleka i dwóch bakterii: Streptococcus thermophilus (1) i  Lactobacillus Bulgaricus 

(2). Te bakterie pozwalają na fermentację mleka. Nie są niebezpieczne dla człowieka. Streptococcus thermophilus jest 

paciorkowcem o kształcie kulistym i wraz z innymi tworzy łańcuch jak kolia z pereł. Lactobacillus Bulgaricus jest 

pałeczką o wydłużonym kształcie jak ziarno ryżu. 
STR. 34 (P34) 

KAWAŁEK MATERIAŁU- DOŚWIADCZENIE NR 13 
Znajdziesz próbkę kawałka bawełny na szkiełku dołączonym do zestawu. Przygotuj jeszcze jedno szkiełko z 

kawałeczkiem rajstop koloru skóry. Obserwuj z małym powiększeniem. 

Bawełna jest materiałem naturalnym pochodzącym z krzaku bawełny. To, co widzisz na pierwszym szkiełku jest 

włóknem bawełny. Żeby wykonać ubrania, należy pleść włókna. Rajstopy są robione na bazie włókien syntetycznych 

zwanych poliamidem. Tutaj również pleciemy włókna jedne z drugimi. 

STR. 36 (P36) 

PAPIER NA GAZETY I WYDRUK CZTEROKOLOROWY- 

DOŚWIADCZENIE NR 14 
Do tego doświadczenia będziesz potrzebować kawałek z codziennej gazety. Możesz obserwować dwie rzeczy: włókna 

papieru i wydruk kolorowy obrazów ze słabym powiększeniem i bezpośrednim światłem. 

Papier jest robiony na bazie włókien z drewna i z celulozy wyciśniętej i spłaszczonej. Obserwowany papier jest słabej 

jakości z włóknami słabo rozdrobnionymi. Dziennik jest wydrukowany z użyciem czterech kolorów. Czarny kolor jest 

najpierw nadrukowany na kartce, następnie kolor cyan, następnie magenta i na koniec żółty. Dlatego, gdy 

obserwujemy wydrukowane zdjęcie, kolory tworzą się poprzez mieszankę maleńkich kropek 3 podstawowych 

kolorów. 

STR. 38 (P38) 

KURZ- DOŚWIADCZENIE NR 15 
Znajdź kurz na jakimś meblu. Użyj taśmę klejącą, żeby złapać ziarenka kurzu i zainstaluj taśmę klejąca na szkiełku. 

Kurz, to nie jest materiał, a raczej mieszanka wszystkich „odpadów” organicznych z domu. Kurz zawiera na przykład 

martwe komórki (1) pochodzące z włosów, sierści, skóry. Są również włókna materiału (2) pochodzące z ubrań, a 

nawet nieżyjących owadów. 

 

 

 

 


