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TESS BIOLÓGIA 

 
 
15290-88   TESS Haladó Biológia készlet – Mikroszkópia 
 
A készlet a mikroszkópot NEM tartalmazza! 
 

 
A készlettel 50 kísérlet végezhető el az alábbi témakörökben: 

• A mikroszkópia alapjai (3 kísérlet) 

• Technikák (6 kísérlet) 

• Reagensek (1 kísérlet) 

• Sejtalkotók (8 kísérlet) 

• Magvas növények (8 kísérlet) 

• Gerincesek (8 kísérlet) 

• Gerinctelenek (7 kísérlet) 

• Egyéb növények (1 kísérlet) 

• Gombák (1 kísérlet) 

• Egysejtűek (5 kísérlet) 

• Prokarioták (1 kísérlet) 
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Szükséges kiegészítők 

• Megfelelő mikroszkóp 

• TESS haladó biológia mikroszkópia szükséges kiegészítők 1 csoportnak (13443-
88) 

• TESS haladó biológia mikroszkópia fogyóeszközök 10 csoportnak (13444-88) 

 
 
15296-88   TESS Haladó Biológia készlet – Általános biológia 
 

 

 

A készlettel 41 kísérlet végezhető el az alábbi témakörökben: 

• Csontok, hőháztartás és légzés (3 kísérlet) 

• Növények (18 kísérlet) 

• Tápanyagok és emésztés (11 kísérlet) 

• Talaj (2 kísérlet) 

• Érzékek (6 kísérlet) 

• Szaporodás (1 kísérlet) 
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Szükséges kiegészítők 

• TESS haladó biológia szükséges kiegészítők 1 csoportnak (13486-88) 

• TESS haladó biológia fogyóeszközök 10 csoportnak (13487-88) 

 
 
 

13296-44   Vegyszer készlet a TESS Biológiához 
 

 
 
Maximum 10 csoport számára.  
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15290-33  TESS Haladó Biológia készlet – Mikroszkópia 

CD-vel és Swift M3-M mikroszkóppal 
 

 
A 150290-88 cikkszámú készlet egy Swift M3-M típusú mikroszkóppal (63001-99), 
valamit CD-vel (13290-12). 
 
A készlettel 50 kísérlet végezhető el az alábbi témakörökben: 

• A mikroszkópia alapjai (3 kísérlet) 

• Technikák (6 kísérlet) 

• Reagensek (1 kísérlet) 

• Sejtalkotók (8 kísérlet) 

• Magvas növények (8 kísérlet) 

• Gerincesek (8 kísérlet) 

• Gerinctelenek (7 kísérlet) 

• Egyéb növények (1 kísérlet) 

• Gombák (1 kísérlet) 

• Egysejtűek (5 kísérlet) 

• Prokarioták (1 kísérlet) 
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Szükséges kiegészítők 

• TESS haladó biológia mikroszkópia szükséges kiegészítők 1 csoportnak (13443-
87) 

• TESS haladó biológia mikroszkópia fogyóeszközök 10 csoportnak (13444-88) 

 


