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ZESTAW UCZNIOWSKI 
WPROWADZAJĄCY DO OPTYKI 

52 PUNKTY / ZEST. 
Kod produktu: JAN01  

Komplet kilkunastu elementów, w tym lustra,                 
4 kolorowe filtry-łopatki z tworzywa sztucznego, "oko 
muchy" (soczewka złożona z kilkunastu 
minisoczewek, w obudowie), kolorowe kartoniki                 
z obrazkami do filtrowania barw i iluzji, 
umożliwiających przeprowadzanie doświadczeń                 
z zakresu barw, odbić, iluzji, a także budowę prostego 
modelu peryskopu według załączonej instrukcji 

SERIA CIEKAWOSTKI FIZYCZNE:  
ILUZJE OPTYCZNE 

66 PUNKTÓW / ZEST. 
Kod produktu: JAN02  

Komplet kilkunastu elementów, w tym kartoniki         
z obrazami-iluzjami optycznymi, okulary z siatkami 
dyfrakcyjnymi, lustra płaskie, arkusz lustrzany giętki 
(format A4), arkusz-wzornik wymiarów kołowych           
i inne, umożliwiających przeprowadzanie 
doświadczeń z zakresu iluzji optycznych, a także 
budowę prostego modelu kalejdoskopu i camera 
obscura według załączonej instrukcji.  

OGNIWO VOLTY, MODEL  
Z GNIAZDAMI BANANOWYMI 

104 PUNKTY / ZEST. 
Kod produktu: JAN03  

Zestaw demonstruje działanie jednego z najstarszych 
ogniw – ogniwo odkryte przez fizyka Alessandro 
Voltę, czyli przemianę energii chemicznej                     
w elektryczną. Zawiera więc naczynie szklane                     
o wymiarach 15 x 10 cm oraz wbudowane                        
w pokrywce do niego płytki-elektrody miedzianą                 
i cynkową, każda z zamontowanym zaciskiem 
(gniazdem laboratoryjnym) do wtyków bananowych 
(nie dołączane - można dokupić jeśli brak                           
w pracowni). Wymiary: 15 x 10 (średnica) cm. 
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ZESTAW UCZNIOWSKI DO OKREŚLANIA 
KIERUNKU WIATRU 

110 PUNKTÓW / ZEST. 
Kod produktu: JAN04  

Przyrząd łopatkowy w kolorowej, przyjaznej formie z 
zaznaczonymi symbolami kierunków stron świata. 
Wykonany z tworzywa sztucznego. Może być 
trzymany w ręku lub umocowany na stałe.           
Wymiary: 32 x 22 cm. 

MINERAŁY – RUDY METALI I SUROWCE 
MINERALNE, 9 OKAZÓW ZATOPIONYCH 
W TWORZYWIE 

184 PUNKTY / ZEST. 
Kod produktu: JAN05  

W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego 
zatopionych jest 9 naturalnych okazów 
przedstawiających próbki naturalnych materiałów: 

1 – CHALKOPIRYT  /źródło miedzi/ 
2 – MAGNETYT  /źródło żelaza/ 
3 – SYDERYT /źródło żelaza/ 
4 – HEMATYT  /źródło żelaza/ 
5 – LIMONIT  /źródło żelaza/ 
6 – BOKSYT  /źródło aluminium/         
7 – KAOLINIT  /surowiec przemysłu ceramicznego/ 
8 – SZELIT  /źródło wolframu/ 
9 – KASYTERYT  /źródło cyny/ 

 

ZESTAW PODSTAWOWY DO BUDOWY 
STRUKTUR CHEMICZNYCH 

224 PUNKTY / ZEST. 
Kod produktu: JAN06  

Zestaw zawiera 48 modeli pierwiastków, takich jak 
wodór, węgiel, tlen, fluorowce, azot i siarka,                  
oraz 3 rodzaje łączników: krótkie (do modeli 
zwartych, prawie niewidoczne po przyłączeniu), 
średnie oraz długi- giętkie - razem 62 sztuki łączników 
symbolizujących różne typy wiązań. Wraz                             
z dodatkowym przyrządem zestaw zawiera                      
111 elementów. 2 
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STACJA POGODY MODUŁOWA WBIJANA 
JUNIOR  

266 PUNKTÓW / ZEST. 
Kod produktu: JAN07  

Przyrząd składa się z:  
• Anemometru, którego budowa pozwala na 

bezpośredni odczyt wartości prędkości wiatru bez 
konieczności liczenia obrotów.  

• Odczyt prędkości wiatru w kilometrach i milach.  
• Wiatrowskazu, pokazującego kierunek wiatru  
• Termometru, pokazującego  temperaturę w °C i °F.  
• Deszczomierz z pojemnikiem do pomiaru opadów 

deszczu i śniegu. 

Całość zamontowana na tyczce do wbijania w ziemię. 
Sześciany można używać również osobno i układać 
dowolnie.  

Wymiary pojedynczego sześcianu: 7 cm x 7 cm x 7 cm. 
Wysokość tyczki – 33 cm. 

PARKI NARODOWE I INNE FORMY 
OCHRONY PRZYRODY W POLSCE  

273 PUNKTY / SZT. 
Kod produktu: JAN08  

Przewodnik i atlas interaktywny po Polskich Parkach 
Narodowych na płycie CD. Najważniejsze formy 
ochrony przyrody w Polsce, ich definicje i 
rozróżnienie. Zasady zachowywania się i ograniczenia 
w obrębie różnych obszarów chronionych. opisy 
poszczególnych parków narodowych, interaktywny 
mini-atlas z zaznaczonymi parkami narodowymi, ich 
otulinami, parkami krajobrazowymi, rezerwatami 
biosfery MAB, obiektami wpisanymi na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO; Moduł atlasowy i 
ćwiczeniowy, zawierający pakiet interaktywnych map 
ćwiczeniowych oraz serię ćwiczeń i quizów na temat 
różnych form ochrony przyrody. 

Z programu można korzystać przy pomocy 
komputera, projektora oraz tablicy interaktywnej.  
Licencja jest bezterminowa i upoważnia do 
kopiowania i przekazywania atlasu uczniom 
wszystkich roczników w obrębie danej jednostki 
edukacyjnej. 3 
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MODEL PRZESTRZENNY DO BUDOWY 
ATOMÓW WEDŁUG BOHRA 

298 PUNKTÓW / ZEST. 
Kod produktu: JAN09  

Zestaw dydaktyczny do tworzenia modeli atomów, 
jonów i izotopów oparty na modelu atomu Bohra jest 
wspaniałym narzędziem edukacyjnym dla uczniów. 
Umożliwia praktyczne doświadczenia z najmniejszymi 
cząstkami elementarnymi. 

Skład: pudełko z pokrywką; 4 powłoki elektronowe w 
pokrywie i na spodzie pudełka 30 protonów,                    
30 neutronów, 30 elektronów. 

ORBITALE ATOMOWE – 14 MODELI  

330 PUNKTÓW / ZEST. 
Kod produktu: JAN10  

Zestaw umożliwia budowę 14 modeli orbitali 
atomowych widocznych na zdjęciu (ilość modeli 
danego typu): ls, 2s, 2p (3), 3d (5), sp, sp2, sp3. Każdy 
model ma transparentną podstawkę. Wysokość 
poszczególnych modeli orbitali: typu s - 5 cm, typu             
p - 9 cm, typu d - 8 cm. 

MODEL TUŁOWIA LUDZKIEGO Z GŁOWĄ, 11-cz., 1/2 WIELKOŚCI NAT. 

 598 PUNKTÓW / SZT. 
Kod produktu: JAN11  

Model tułowia ludzkiego (1/2 naturalnej wielkości) wykonany z bardzo trwałego tworzywa 
sztucznego, bez określenia płci. Wyjmowane części: 2 połówki głowy, połówka mózgu, 2 płuca,                  
2-częściowe serce, żołądek, wątroba z pęcherzykiem żółciowym, jelita. Wysokość modelu                        
nie przekracza 50 cm (ok. 47 cm). 

4 


