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Mikroskop M800x
Konieczny nadzór osoby dorosłej

Zapoznaj się i postępuj zgodnie z 
instrukcją, zasadami bezpieczeństwa 
i informacjami dotyczącymi pierwszej 
pomocy.

Mikroskop jest przeznaczony dla dzieci 
w wieku powyżej 8 lat. Dzieci powinny 
używać tego urządzenia wyłącznie pod 
nadzorem osoby dorosłej. Nie wolno 
pozostawiać dziecka z tym urządzeniem 
bez opieki.

Akcesoria tego zestawu 
doświadczalnego mogą posiadać ostre 
krawędzie i końcówki. Nieużywane 
urządzenie, wszystkie akcesoria i 
pomoce należy przechowywać poza 
zasięgiem małych dzieci ze względu na 
ryzyko OBRAŻEŃ CIAŁA. 

Urządzenie zawiera komponenty 
elektroniczne zasilane bateriami. Baterie 
należy przechowywać poza zasięgiem 
dzieci. Podczas wkładania baterii 
należy zwrócić uwagę na prawidłowe 
ustawienie biegunów. Baterie należy 
umieścić zgodnie z oznaczeniem +/-.

Zagrożenie pożarem/wybuchem!
Nie narażać urządzenia na wysokie 
temperatury. Używać wyłącznie 
zalecanych baterii. Nigdy nie mieszać 
starych i nowych baterii (wymieniać 
wszystkie baterie jednocześnie). 
Nigdy nie wkładać jednocześnie 
baterii alkalicznych, standardowych 
(węglowo-cynkowych) i baterii (niklowo-
kadmowych) do wielokrotnego 
ładowania. Nie zwierać obwodów 
urządzenia lub baterii. Nie wrzucać 
baterii do ognia. Wysoka temperatura 
lub nieprawidłowe użytkowanie 
urządzenia może spowodować zwarcie, 
pożar, a nawet wybuch! Kontakt z 
nieszczelnymi lub uszkodzonymi 
bateriami może spowodować obrażenia 
skóry. W razie konieczności kontaktu z 
takimi bateriami należy założyć rękawice 
ochronne. 

Chemikalia
Wszystkie chemikalia lub płyny 
stosowane do przygotowywania, 
używania lub czyszczenia mikroskopu 
należy przechowywać poza zasięgiem 
dzieci. Nie wolno połykać żadnych 
chemikaliów! Po każdym użyciu, myj ręce 
dokładnie pod bieżącą wodą. W razie 
przypadkowego kontaktu z oczami lub 
ustami, przemyj je wodą. W przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości 
związanych z kontaktem z substancjami 
chemicznymi należy zasięgnąć porady 
lekarskiej. Pokaż używane chemikalia 
lekarzowi.

Ryzyko wystąpienia szkód 
materialnych.
Nigdy nie rozkładaj urządzenia na części.   

Nie poddawaj urządzenia działaniu 
temperatury powyżej (60°C).

Wskazówki dotyczące czyszczenia
Przed czyszczeniem, wyjmij baterie z 
urządzenia.

Pielęgnacja mikroskopu
Oczyść zewnętrzne części urządzenia 
suchą ściereczką. Nie używaj płynów 
czyszczących, aby nie spowodować 
uszkodzenia komponentów 
elektronicznych. Czyść soczewki 
(obiektyw i okular) wyłącznie miękką 
ściereczką niepozostawiającą kłaczków 
(np. z mikrowłókna). Nie używaj 
nadmiernej siły – może to spowodować 
zarysowanie soczewek. Chroń 
urządzenie przed kurzem i wilgocią. 
Przechowuj urządzenie w oryginalnym 
opakowaniu.  Jeśli urządzenie nie 
będzie używane przez dłuższy czas usuń 
baterie. 

Pozbywanie się odpadów
Opakowania (plastikowe worki, 
gumowe opaski itp.) przechowywać 
poza zasięgiem dzieci. Istnieje ryzyko 
UDUSZENIA. 

Materiałów opakowaniowych należy 
pozbywać się zgodnie z przepisami. 
W razie potrzeby skonsultuj się w tej 
sprawie z lokalnymi władzami.

POZBYWANIE SIĘ ODPADÓW
Wyrzucane opakowania należy sortować 
zgodnie z ich rodzajem,
np. papier, karton. Aby uzyskać 
informacje dotyczące prawidłowego 
pozbywania się odpadów skontaktuj 
się z zakładem utylizacji odpadów lub 
wydziałem ochrony środowiska.

Urządzenia należy pozbywać się zgodnie 
z aktualnymi lokalnymi przepisami. 
Więcej informacji dotyczących 
prawidłowego pozbywania się tego typu 
urządzeń można uzyskać w zakładzie 
utylizacji odpadów lub wydziale ochrony 
środowiska.

W zestawie:
• Mikroskop
• Kaseta ze szkiełkami
• 3 szkiełek z gotowymi preparatami
• 12 pustych szkiełek
• 12 szkiełek nakrywkowych
• 12 etykiet

• 3 fi olki do przechowywania materiału
• Fiolka z czerwonym barwnikiem
• Pipeta
• Pęseta
• Cylinder miarowy
• Szpatułka

• Wylegarnia krewetek
• Walizka

Podrecznik produktu Odwied:  

www.exploreone.com/pages/product-manuals

Ostrzeżenie - Obiektyw zawiera ołów, które 
mogą być szkodliwe. Myć ręce po dotknięciu.



Mikroskop M800x

Części Twojego mikroskopu:
1  (2) Wymienne okulary 

szerokopolowe       (WF10x, WF20x)
2  Muszle oczne okularów z miękkiej 

gumy
3  Obrotowa głowica okularu
4  Pokrętło zgrubnego i dokładnego 

ustawiania ostrości
5  Stolik przedmiotowy
6  Metalowe zaciski stolika 

przedmiotowego
7  Koło fi ltrów barwnych
8  Tarcza obiektywu
9  Obiektywy 4x, 10x, 40x 
10 Dolne oświetlenie diodowe LED
11 Górne oświetlenie diodowe LED
12 Podstawa z komorą baterii
13 3-pozycyjny przełącznik oświetlenia
14 Statyw mikroskopu
15 Walizka

Dodatkowe wyposażenie:
16 (3) Szkiełka z gotowymi preparatami
17 (12) Puste szkiełka
18 (12) Szkiełka nakrywkowe
19 (12) Etykiety
20 (3) Fiolki do przechowywania 

materiału
21 Fiolka z czerwonym barwnikiem
22 Pipeta
23 Pęseta
24 Cylinder miarowy
25 Szpatułka
26 Wylęgarnia krewetek

Gratulacje! Wybrałeś jeden z najwyższej 
jakości mikroskopów przeznaczonych 
dla młodych badaczy. Przeczytaj uważnie 
poniższe informacje, aby jak najpełniej 
wykorzystać wszystkie funkcje tego 
precyzyjnego urządzenia.  Następnie 
wykonaj doświadczenia, aby rozpocząć 
badanie fascynującego otaczającego Cię 
świata.

Jak używać mikroskopu?

Przed użyciem mikroskopu, sprawdź, 
czy stół, biurko lub inna powierzchnia, 
na której chcesz umieścić mikroskop jest 
stabilna i nie jest narażona na drgania. 
W razie potrzeby, mikroskop należy 
przenosić ostrożnie, trzymając za statyw 
i podtrzymując podstawę.

Zainstaluj trzy baterie AA/LR6 (nie 
załączono) w komorze baterii na 
podstawie mikroskopu. Otwórz 
drzwiczki komory na baterie na spodzie 
mikroskopu i włóż baterie zgodnie z 
oznaczeniem +/-. Zatrzaśnij drzwiczki 
komory baterii.

Po ustawieniu mikroskopu w 
odpowiednim miejscu i zainstalowaniu 
baterii, sprawdź źródła światła, aby 
upewnić się, że obie lampki zapalają 
się po ustawieniu przełącznika (Rys. 13) 
we wszystkich pozycjach (I, "0" i II). Za 
pomocą ściereczki (np. z mikrowłókna) 
wytrzyj delikatnie soczewki. Jeśli stolik 
przedmiotowy (Rys. 5) jest zakurzony lub 
zatłuszczony należy także ostrożnie go 
wyczyścić. 

Stolik przedmiotowy podnosi i opuszcza 
się wyłącznie za pomocą pokrętła 
regulacji ostrości (Rys. 4).

Jak obsługiwać oświetlenie LED?

Ten mikroskop wyposażony jest w dwie 
nowoczesne lampki LED (diody emitujące 
światło), które oświetlają preparat od góry 
i od dołu stolika przedmiotowego (Rys. 
5). Do oświetlania obiektów i preparatów 
nieprzezroczystych i przezroczystych 
stosuje się różne techniki oświetlania. 
Znajdź przełącznik lampki (Rys. 13) na 
podstawie mikroskopu. Po ustawieniu 
przełącznika w pierwsze położenie (I) 

zaświeci się dolna lampka LED (Rys. 10). 
Przesuń przełącznik w drugie położenie 
(0), aby wyłączyć oświetlenie. Po 
ustawieniu przełącznika w położeniu (II) 
zaświecą się obie lampki LED (Rys 10 i 11).  

Koło fi ltrów barwnych (Rys. 7) znajduje 
się pod stolikiem przedmiotowym 
mikroskopu (Rys. 5). Koła fi ltrów 
ułatwiają oglądanie bardzo jasnych i 
przezroczystych preparatów. Dzięki 
tym fi ltrom (niebieski, żółty, czerwony 
i przezroczysty) można wybierać różne 
kolory. Koło fi ltrów posiada także cztery 
apertury w różnych rozmiarach, co 
umożliwia ustawienie poziomu jasności 
obiektów / preparatów. Koło fi ltrów 
pomaga lepiej rozróżniać elementy 
bezbarwne lub obiekty przezroczyste 
(np. ziarna skrobi, pierwotniaki). 
Ustawienie odpowiedniego fi ltra w 
połączeniu z dostosowaniem oświetlenia 
górnego i dolnego pozwala oglądać 
obiekt / preparat i uzyskać żądany efekt. 

Jak prawidłowo wyregulować 
mikroskop?

Ustaw mikroskop w odpowiednim 
miejscu, jak opisano powyżej i usiądź 
w wygodnej pozycji. Mikroskop 
posiada obrotową głowicę (Rys. 3), 
która umożliwia wygodną obserwację 
w wielu pozycjach oraz dzielenie się z 
innymi niezwykłymi obrazami, które 
odkryjesz dzięki swojemu mikroskopowi. 
Zawsze rozpoczynaj obserwację przy 
najmniejszym powiększeniu. Ustaw 
stolik przedmiotowy mikroskopu 
(Rys. 5) w najniższej pozycji. Obracaj 
tarczę obiektywu (Rys. 8) aż do 
zatrzaśnięcia jej na swoim miejscu przy 
najniższym powiększeniu (Obiektyw 
4x). Uwaga: Przed zmianą ustawienia 
obiektywu zawsze należy ustawić stolik 
przedmiotowy w najniższej pozycji za 
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Mikroskop M800x
pomocą pokrętła ustawiania ostrości 
(Rys. 4). Obniżenie stolika za pomocą 
pokrętła ustawiania ostrości zapobiega 
uszkodzeniu szkiełka z preparatem lub 
mikroskopu. Obserwacje należy zawsze 
rozpoczynać przy użyciu okularu WF 
10X (Rys. 1) zamocowanym w głowicy 
obrotowej.

Ważne - Nie zawsze największe 
powiększenie jest najkorzystniejsze dla 
każdego preparatu!

Jak należy obserwować preparat?

Przystępując do obserwacji, po wybraniu 
odpowiedniego oświetlenia z koła 
filtrów barwnych należy przestrzegać 
następujących zasad: Rozpocznij 
proste obserwacje przy najmniejszym 
powiększeniu. Ustaw obiekt lub preparat 
na środku stolika przedmiotowego pod 
uchwytami stolika (Rys. 6), dokładnie 
nad dolną lampką LED (Rys. 10) Ustaw 
ostrość obrazu, obracaj pokrętło 
ustawiania ostrości (Rys. 4) do momentu 
pojawienia się w okularze wyraźnego 
obrazu. 

UWAGA: Im większe powiększenie, tym 
więcej światła potrzeba w celu uzyskania 
obrazu dobrej jakości.

Ważne - Przedmioty obserwowane pod 
mikroskopem są nazywane obiektami lub 
preparatami.

Umieść przygotowane szkiełko pod 
obiektywem na stoliku przedmiotowym 
mikroskopu (Rys. 5) i zabezpiecz je 
uchwytami stolika (Rys. 6). Przygotowane 
szkiełko należy umieścić dokładnie nad 
dolnym oświetleniem (Rys. 10). Patrząc 
przez okular, obracaj powoli pokrętłem 
ustawiania ostrości (Rys. 4) aż do 
uzyskania wyraźnego i ostrego obrazu. 
Teraz możesz przejść do większego 
powiększenia, zmieniając okular WF 
na okular z powiększeniem 20X (Rys 1). 
Po umieszczeniu soczewki WF 20X w 
obrotowej głowicy powiększenie wzrasta 
dwukrotnie. Większe powiększenia 
można uzyskać obracając tarczę 
obiektywu (Rys. 8) na wyższe ustawienie 
(10x lub 40x). W celu uzyskania 
najlepszych rezultatów, przed zmianą 
powiększenia na tarczy, ustaw okular 
WF 10x na najniższe powiększenie. Aby 
ułatwić ustawienie ostrości po zmianie 
powiększenia na tarczy za każdym razem 
zaczynaj ustawianie ostrości od okularu 

WF 10x. Przestrzeganie tej procedury 
daje stabilny wzrost powiększenia 
bez przekroczenia powiększenia 
obiektu. Należy rozważyć następujące 
powiększenia: 40x, 80x, 100x, 200x, 400x, 
a następnie 800x.  

Po zmianie ustawienia powiększenia 
(przez zmianę okularu lub obiektywu) 
należy ponownie uregulować ostrość 
obrazu za pomocą pokrętła ustawiania 
ostrości (Rys. 4).  Regulując ostrość 
należy ostrożnie przesuwać stolik 
mikroskopu, aby obiektyw nie dotknął 
szkiełka, ponieważ może to spowodować 
uszkodzenie szkiełka lub mikroskopu. 

W przypadku obiektów przezroczystych 
(np. pierwotniaki), światło emitowane 
przez dolną lampkę LED przechodzi od 
spodu stolika przez obiektyw i okular 
do Twojego oka. Ten proces transmisji 
światła jest nazywany mikroskopią. 
Wiele organizmów żyjących w wodzie, 
składniki roślin i najmniejsze części 
zwierząt są z natury przezroczyste. 
Preparaty nieprzezroczyste muszą być 
wcześniej odpowiednio przygotowane. 
Preparaty nieprzezroczyste można 
zmienić w przezroczyste w procesie 
obróbki i nasączenia odpowiednimi 
materiałami (mediami) lub pocięcia na 
plasterki. Więcej informacji na temat 
przygotowania preparatów możesz 
przeczytać w części doświadczalnej.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

Spraw, aby Twój mikroskop działał jak 
najdłużej. Czyść soczewki (obiektyw 
i okular) wyłącznie miękką ściereczką 
niepozostawiającą kłaczków (np. z 
mikrowłókna). Nie naciskaj zbyt mocno, 
aby nie porysować soczewek. Poproś 
rodziców o pomoc, gdy Twój mikroskop 
jest bardzo brudny. Ściereczkę należy 
zwilżyć płynem do czyszczenia i 
delikatnie oczyścić soczewki. Mikroskop 
należy zawsze chronić przed kurzem 
i zanieczyszczeniami. Po użyciu 
mikroskop należy pozostawić w suchym 
pomieszczeniu, a następnie schować go 
do walizki. 

Mikroskop zapewni przyjemny, 
kreatywny proces uczenia się i otworzy 
Ci drzwi do głębszego poznania 

otaczającego Cię świata.  Pozwoli Ci 
zgłębić różne dziedziny nauk, od biologii 
i botaniki po chemię i inne – a więc baw 
się zgłębiając ekscytujący świat nauki.

Opis doświadczeń

OSTRZEŻENIE!
• Chemikalia i żrące ciecze należy 
   przechowywać poza zasięgiem 
   dzieci!
• Nie wolno połykać żadnych 
   chemikaliów!
• Po każdym użyciu mikroskopu, myj 
   dokładnie ręce mydłem pod bieżącą 
   wodą!

Wstęp

Tutaj znajdziesz kilka wskazówek 
jak lepiej poznać wspaniały świat 
mikroorganizmów i kryształów. Na 
przykład, nauczysz się przygotowywać 
obiekty / preparaty do oglądania pod 
mikroskopem. Liczne doświadczenia 
tu opisane powinny Cię zaciekawić 
i zachęcić do częstszego używania 
mikroskopu.

Jakie obiekty można oglądać?

Za pomocą szkła powiększającego 
można oglądać nieprzezroczyste obiekty, 
na przykład małe zwierzęta, części roślin, 
tkanki itp. Tutaj światło padające na 
obiekt jest odbijane i przechodzi przez 
powiększające soczewki do Twojego oka. 
Za pomocą mikroskopu można także 
obserwować obiekty przezroczyste, w 
których światło lampy przechodzi przez 
otwór w stoliku i preparat. Następnie 
przechodzi ono przez obiektyw, korpus 
mikroskopu i okular do Twojego oka. 
Wiele mikroorganizmów wodnych, 
części roślin oraz części najmniejszych 
zwierząt są z natury przezroczyste.  
W innych przypadkach, obiekty 
trzeba przygotować w taki sposób, 
aby stały się przezroczyste – poprzez 
działanie odpowiednimi odczynnikami 
lub nasączenie ich odpowiednimi 
materiałami (mediami) lub przez 
pocięcie na bardzo cienkie plasterki, 
ręcznie lub za pomocą gilotyny (nie 
załączono w zestawie), aby można je 
było oglądać pod mikroskopem. Teraz 
dowiesz się jak to zrobić.

Jak przygotować cienkie plasterki 
preparatu? 

OSTRZEŻENIE:
Rób to tylko pod nadzorem osoby 
dorosłej! Poproś rodziców o pomoc! Jak 
już wspomniano, aby obejrzeć obiekt 
pod mikroskopem trzeba pociąć go na 
jak najcieńsze plasterki, tak aby były 



one przezroczyste.  Najpierw będzie 
potrzebna zwykła świeca. Włóż wosk ze 
świecy do jakiegoś starego naczynka i 
ogrzewaj na płycie kuchennej aż stanie 
się płynny. Teraz, za pomocą pęsety (Rys. 
24) zanurz obiekt w ciekłym wosku kilka 
razy. Uwaga: Wosk jest bardzo gorący! 
Uważaj. Po każdym zanurzeniu, poczekaj 
aż wosk stwardnieje i wtedy zanurz 
obiekt ponownie.  Gdy wosk całkowicie 
stwardnieje możesz użyć gilotyny, aby 
pociąć preparat na cienkie plasterki. 
Plasterki należy umieścić na szkiełku i 
przykryć szkiełkiem nakrywkowym (Rys. 
18).

Przygotowywanie preparatów

Są dwa podstawowe rodzaje preparatów: 
Trwałe i nietrwałe.

Preparaty nietrwałe 

Preparaty nietrwałe są przygotowywane 
z obiektów, które chcesz obejrzeć, 
ale nie zależy Ci, aby zachować je w 
swojej kolekcji preparatów. Są one 
przeznaczone tylko do oglądania przez 
krótki czas, a następnie wyrzucane. Aby 
przygotować krótkotrwały preparat 
należy umieścić obiekt na szkiełku i 
przykryć go szkiełkiem nakrywkowym. 
Po obejrzeniu obiektu, oczyść szkiełko 
podstawowe i nakrywkowe. Jednym z 
sekretów udanej obserwacji preparatów 
pod mikroskopem jest używanie 
czystych szkiełek podstawowych 
i nakrywkowych. Plamki lub 
zanieczyszczenia mogą Cię rozpraszać 
podczas oglądania obiektu. 

Preparaty trwałe

Trwałe preparaty są to preparaty 
przygotowywane z obiektów, które 
chcesz oglądać wiele razy. Suche obiekty 
(pyłki kwiatowe, skrzydła muchy itp.) 
można przygotować wyłącznie przy 
użyciu specjalnego kleju. Taki klej, pod 
nazwą “gum media” można kupić w 
sklepie hobbistycznym. W przypadku 
obiektów zawierających płyny, najpierw 
należy usunąć płyn. 

Jak przygotować suchy obiekt? 

Najpierw należy umieścić obiekt na 
środku czystego szkiełka podstawowego 
i nałożyć kropelkę kleju (gum media). 
Następnie umieścić szkiełko nakrywkowe. 
Lekko docisnąć szkiełko nakrywkowe, aby 
rozprowadzić klej do krawędzi. Pozostaw 
preparat do stwardnienia na 2-3 dni. Po 
dokładnym przyklejeniu, możesz używać 
preparatu.

Jak przygotować rozmaz?

Aby przygotować rozmaz należy za 
pomocą pipety nałożyć na końcówkę 
szkiełka podstawowego kropelkę cieczy 
(np. woda z kałuży w lesie). Rozetrzyj 
ciecz po szkiełku za pomocą drugiego 
szkiełka. Pozostaw preparat na kilka 
minut do wyschnięcia. 

Doświadczenia

Doświadczenie 1:
Druk czarno-biały
Obiekty:
1. Mały kawałek papieru z gazety z 
     czarno-białym zdjęciem lub tekstem. 
2. Mały kawałek gładkiego papieru z 
     magazynu.

Aby móc obserwować litery i zdjęcia 
należy przygotować krótkotrwałe 
szkiełko z tymi obiektami. Następnie 
należy ustawić mikroskop na najniższe 
powiększenie i użyć preparatu z gazety. 
Obserwowane pod mikroskopem litery 
gazety są postrzępione i nieregularne, 
ponieważ są one drukowane na papierze 
niskiej jakości. Litery magazynu są 
bardziej wygładzone i regularne. 
Zdjęcia w gazecie składają się z wielu 
bardzo małych punktów, które są 
lekko rozmazane. Punkty na zdjęciu w 
magazynie mają wyraźne kontury.

Doświadczenie 2: 
Druk kolorowy
Obiekty:
1. Mały kawałek gazety z drukiem 
     kolorowym.
2. Podobny mały kawałek gładkiego 
     papieru z magazynu.

Wykonaj krótkotrwały preparat z tych 
obiektów i obejrzyj je przy najniższym 
powiększeniu. Kolorowe punkty 
półtonów w gazecie często nakładają się 
na siebie. W niektórych miejscach można 
nawet zauważyć dwa kolory w jednym 
punkcie. W magazynie, punkty są 
wyraźne i mają ostry kontrast. Przyjrzyj 
się różnym rozmiarom punktów. Zwróć 
uwagę na różne ich rozmiary.

Doświadczenie 3: 
Włókna materiału
Obiekty i akcesoria:
1. Nici z różnych materiałów (np. 
     bawełna, len, wełna, jedwab, rayon 
     (sztuczny jedwab), nylon itp.). 
2. Dwie igły.

Umieść nici na szkiełku przedmiotowym 
i postrzęp je za pomocą igieł. 
Następnie zwilż nici i przykryj je 
szkiełkiem nakrywkowym. Ustaw 
mikroskop na jedno z najmniejszych 

powiększeń. Włókna bawełniane są 
pochodzenia roślinnego i wyglądają 
pod mikroskopem jak płaskie skręcone 
tasiemki. Włókna są grubsze i bardziej 
zaokrąglone na brzegach niż w środku. 
Włókna bawełny są mają kształt długich, 
zapadniętych rurek.
Włókna lniane także są pochodzenia 
roślinnego, są zaokrąglone i ułożone 
w jednym kierunku. Włókna mają 
jedwabisty połysk i wiele wypukłości. 
Jedwab jest tkaniną o włóknach 
pochodzenia zwierzęcego o małej 
średnicy, w przeciwieństwie do włókien 
pochodzenia roślinnego. Wszystkie 
włókna są gładkie, równe i przypominają 
maleńkie szklane rurki. 
Włókna wełniane są również 
pochodzenia zwierzęcego. Pod 
mikroskopem włókna te mają wygląd 
nakładających się, odstających i 
pofalowanych małych łusek. Jeśli to 
możliwe, porównaj wełnę z różnych 
tkalni. Zwróć uwagę na inny wygląd 
tych włókien. Specjaliści, oglądając pod 
mikroskopem różne próbki, potrafią 
określić kraj pochodzenia wełny. 
Rayon jest to syntetyczny materiał, 
produkowany w skomplikowanym 
procesie chemicznym (tzw. sztuczny 
jedwab). Wszystkie włókna układają 
się w ciągłe, ciemne linie na gładkiej, 
błyszczącej powierzchni. Po wyschnięciu, 
włókna skręcają się w to samo położenie. 
Zwróć uwagę na różnice i podobieństwa.

Doświadczenie 4: 
Sól kuchenna
Obiekt: Zwykła sól kuchenna.
Najpierw, umieść kilka ziarenek soli na 
szkiełku i obejrzyj kryształki soli przy 
ustawieniu najmniejszego powiększenia 
mikroskopu.  Wszystkie kryształki mają 
taki sam kształt maleńkich sześcianów.

Doświadczenie 5: 
Hodowla kryształów soli
Obiekty i akcesoria:
1. Sól kuchenna.
2. Cylinder miarowy napełniony do 
     połowy ciepłą wodą do 
     rozpuszczenia soli.
3. Nitka bawełniana.
4. Spinacz biurowy.
5. Zapałka lub ołówek.

Przygotuj roztwór nasycony soli. 
Dodawaj tyle soli do wody, aż przestanie 
się rozpuszczać.  Powstał roztwór 
nasycony soli. Poczekaj, aż woda 
ostygnie. Zamocuj spinacz na końcu 
bawełnianej nitki. Spinacz służy jako 
obciążnik. Drugi koniec nitki przywiąż 
do zapałki. Zanurz koniec ze spinaczem 
w roztworze soli. Zapałkę umieść w 
poprzek na probówce.  Zapobiegnie to 
zsuwaniu się nitki do probówki. Odstaw 

Mikroskop M800x



probówkę w ciepłe miejsce na 3-4 dni. Po 
kilku dniach na nitce utworzy się kolonia 
kryształów soli, którą możesz obejrzeć 
pod mikroskopem.

Doświadczenie 6:
Jak wyhodować morskie krewetki?
Akcesoria (załączone w zestawie 
mikroskopu):
1. Jajeczka krewetek.  (nie załączono)
2. Sól morska.
3. Wylęgarnia.
4. Drożdże.  (nie załączono)

Krewetka morska, nazywana przez 
naukowców “Artemia Salina” ma 
niezwykły i ciekawy cykl życia. Jajeczka 
składane przez samicę wylęgają się bez 
zapłodnienia przez osobnika męskiego. Z 
tych jajeczek wylęgają się tylko osobniki 
żeńskie. W wyjątkowych okolicznościach 
(np. na wyschniętych bagnach) mogą 
wylęgać się osobniki męskie. Po 
zapłodnieniu jajeczek przez samce 
powstają specjalne jajeczka. Jajeczka 
te, nazywane “jajeczkami zimowymi” 
mają grubą skorupkę, która je chroni. 
Jajeczka zimowe są bardzo odporne i 
mają dużą zdolność przetrwania, nawet 
jeśli bagno lub jezioro wyschnie i cała 
populacja krewetek wyginie. Jajeczka 
zimowe mogą przetrwać przez 5-10 lat 
w stanie “uśpienia” i wylęgają się, gdy 
tylko zaistnieją sprzyjające warunki 
środowiskowe. Ten rodzaj jajeczek masz 
w swoim zestawie mikroskopowym.

Inkubacja krewetki morskiej

Aby wyhodować krewetki trzeba 
najpierw przygotować roztwór soli 
morskiej odpowiadający warunkom 
życia krewetki. Wlej pół litra wody 
deszczowej lub wodociągowej do 
pojemnika. Pozostaw wodę do odstania 
na około 30 godzin. Ponieważ woda 
paruje, zaleca się, aby przygotować 
drugi pojemnik wody i pozostawić 
do odstania na 36 godzin. Gdy woda 
odstoi się dodaj połowę załączonej w 
zestawie soli morskiej do pojemnika i 
mieszaj do całkowitego rozpuszczenia 
soli. Następnie włóż kilka jajeczek do 
pojemnika i przykryj go talerzykiem. 
Umieść szklany pojemnik w jasnym 
miejscu, ale nie wystawiaj bezpośrednio 
na słońce. Ponieważ masz wylęgarkę, 
możesz także dodać roztwór soli z 
kilkoma jajeczkami do każdej z czterech 
komór zbiornika. Temperatura powinna 
wynosić około 25ºC. W tej temperaturze 
krewetki wylęgną się w ciągu 2-3 dni. 
Jeśli woda w szklanym pojemniku 
odparuje, dodaj trochę wody z drugiego 
pojemnika.

Krewetka morska pod mikroskopem

Z jajeczka wylęgła się larwa krewetki 
o nazwie “Nauplius Larva.“ Za pomocą 
pipety przenieś kilka tych larw na 
szkiełko przedmiotowe i obejrzyj je. 
Larwa porusza się w słonej wodzie za 
pomocą wyrostków przypominających 
włosy. Pobieraj kilka larw z naczynia 
każdego dnia i obserwuj je pod 
mikroskopem. Jeśli larwy były hodowane 
w wylęgarce, zdejmij po prostu 
pokrywkę ze zbiornika i ustaw zbiornik 
na stoliku przedmiotowym mikroskopu. 
W zależności od temperatury w 
pomieszczeniu, larwy dojrzewają w 
ciągu 6-10 tygodni. Wkrótce wyhodujesz 
całą generację krewetek morskich, 
których liczba będzie stale rosła.

Karmienie krewetek morskich

Aby utrzymać krewetki przy życiu 
musisz je karmić. Należy postępować 
ostrożnie, gdyż nadmierne karmienie 
może spowodować zanieczyszczenie 
wody i zatrucie całej populacji 
krewetek. Krewetki karmi się suchymi, 
sproszkowanymi drożdżami. Wystarczy 
odrobina tych drożdży co drugi dzień 
. Jeśli woda w komorach wylęgarki lub 
pojemniku ściemnieje, to znak, że coś 
jest źle. Wyjmij krewetki z wody i umieść 
je w świeżym roztworze soli.

Ostrzeżenie! Jajeczka krewetek i 
krewetki nie są przeznaczone do 
jedzenia!

Doświadczenie 7: 
Jak powstaje pleśń na chlebie?
Obiekt: Kawałek suchego chleba.

Umieść chleb na szkiełku 
przedmiotowym i zwilż go lekko wodą. 
Włóż chleb do zamkniętego pojemnika 
i trzymaj go w cieple, z dala od ostrego 
światła. W krótkim czasie na chlebie 
powstanie czarna pleśń. Gdy pleśń 
zmieni kolor na biały i jest błyszcząca, 
obejrzyj ją pod mikroskopem. Pleśń 
przypomina skomplikowaną plątaninę 
nici, która tworzy ciało grzybów i 
nazywana jest grzybnią (mycelium). 
Pojedyncze nici to tzw. strzępki. 
Strzępki zakończone są małą białą 
kuleczką, nazywaną zarodnią. Wewnątrz 
zarodni znajdują się zarodniki, które po 
uwolnieniu są początkiem nowej koloni 
pleśni. Dzięki swojemu mikroskopowi 
możesz obejrzeć tę zadziwiającą 
przemianę.

Doświadczenie 8:
Obserwacja części łodyg i korzeni
Obiekty: 
1. Łodyga selera. 

2. Marchew.

Pod opieką osoby dorosłej utnij bardzo 
cienkie plasterki ze środkowej części 
selera (łodyga) i ze środkowej części 
marchewki (korzeń). Wykonaj tzw. 
preparat w kropli płaskiej, umieszczając 
kropelkę wody na szkiełku. Następnie na 
szkiełku pokrytym wodą umieść preparat 
i przykryj szkiełkiem nakrywkowym. 
Woda pomaga w stabilizacji próbki. 
Wypełnia ona również przestrzeń 
między szkiełkiem nakrywkowym i 
podstawowym. Zacznij obserwację przy 
najniższym powiększeniu, a następnie 
zwiększaj powiększenie, aby obejrzeć 
więcej szczegółów.
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Contents and colors may vary.
Le contenu et les couleurs peuvent varier.
El contenido y los colores pueden variar.
Contenuti e colori possono variare.
Inhalte und Farben können variieren.
Zawartosc i kolory moga sie róznic.
Conteúdo e cores podem variar.
Inhoud en kleuren kunnen variëren.

Do not mix old and new batteries. Do not mix 
alkaline, standard (carbon-zinc), or 
rechargeable batteries. 

Ne mélangez pas les piles neuves et usées. Ne 
pas mélanger des piles alcalines, standard (au 
carbone-zinc) piles ou rechargeables.

No mezcle pilas nuevas con pilas usadas. No 
mezcle pilas alcalinas, estándar (carbone-zinc) 
ni recargables.

Non mischiare batterie vecchie e nuove. Non 
mischiare batterie alcaline, standard 
(carbonio-zinco), o ricaricabili.

Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue 
Batterien. Mischen Sie keine alkalischen, 
Standard- (Carbonzink) oder Akkus.

Nie mieszaj starych i nowych baterii. Nie nalezy 
mieszac baterii alkalicznych, standardowych 
(cynkowo-weglowych) lub akumulatorków.

Não misture pilhas velhas e novas. Não misture 
pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco), ou 
pilhas recarregáveis.

Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door 
elkaar. Gebruik geen alkaline, standaard 
(koolstof-zink), of oplaadbare batterijen.

Part of the “R”US Family of Brands.
Fait partie de la famille des marques “R”US.
Forma parte de la marce de familia “R”US.
Parte della “R”US Famiglia di Marchi.
Ein Teil der “R” US Familie von Marken.
Czesc “R” US rodzinie marek.
Parte da família “R” US de Marcas.
Een deel van de “R” US Familie van merken.
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