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Lp. Kod Produkt Zdjęcie produktu Opis produktu Ilość

Pomoce dydaktyczne

1 04-602
Model układu słonecznego - układ 
słoneczny

Model układu słonecznego z zasilaniem bateryjnym, 
odpowiedzialnym za podświetlenie modelu słońca.
 
Wymaga zastosowania dwóch baterii LR6 – 1,5V (nie wchodzą w 
skład wyrobu).  

Wymiary: 41.5 x 26.5 x 15.5 cm

1

2 04-601 Tellurium z napędem ręcznym

Tellurium pozwala znakomicie  zademonstrować oraz 
wytłumaczyć pojęcia związane z porami roku, dniem i nocą, 
godzinami oraz przypływami. 

Tellurium posiada źródło światła oraz zasilanie bateryjne.

Wymiary: 42.5 x 22 x 29.5 cm

1

3 04-606 Kompas

Kompas zamykany z igłą zawieszoną w płynie i przyrządami 
celowniczymi.

Lekki, poręczny i dokładny kompas (busola) z zamkniętą 
obudową. Tarcza wskazań obraca się na precyzyjnym łożysku 
igłowym, a komora busoli jest wypełniona olejem mineralny 
tłumiącym drgania, zakłócenia elektromagnetyczne i ułatwiającym 
dostrojenie się igły magnetycznej. Rozkładane elementy 
celownicze są bardzo dokładne, a soczewka umieszczona 
zarówno przy wzierniku jak i na tarczy busoli ułatwia odczytanie 
skali.
Średnica 4,5cm

24

4 04-607
Model jaskini krasowej oraz 
ukształtowania terenu w przekroju

Model ukształtowania terenu, model jaskini krasowej w przekroju. 
We wnętrzu jaskini krasowej widzimy poszczególne formy krasu 
oraz nacieki. Z dużą dokładnością zaznaczone zostały stalaktyty, 
stalagmity oraz stalagnaty. Model składa się z 2 elementów, po 
ściągnięciu górnej części mamy możliwość obserwacji wnętrza 
jaskini z zaznaczonymi poszczególnymi formami krasowymi.
 
Wymiary: 30x45x29.6 cm

1

5 04-608
Model ukształtowanie terenu w 
przekroju – kanion

Wymiary: 35x54x15.5 cm 1

6 04-603
Obieg wody w przyrodzie - model 
funkcjonalny symulator

Symulator obiegu wody w przyrodzie z tworzywa sztucznego, 
trójwymiarowy, przedstawiający fragment naturalnego 
ukształtowania powierzchni Ziemi, w tym wysokie góry, i 
prezentujący obieg wody w przyrodzie. Symulacji dokonuje się 
poprzez umieszczenie lodu pod pojemnikiem w kształcie chmury 
(poziom temperatur na tych wysokościach), a następnie 
pochylenie nad modelem lampy ( nie będącej częścią zestawu, 
np. biurowej) imitującym Słońce i jego energię cieplną. Obydwa te 
czynniki dają efekt zbliżony do tego w naturze – woda zaczyna 
krążyć w tym miniaturowym środowisku, pada deszcz z chmury, 
tworzą się potoki górskie i następuje spływ wody po stokach gór, 
a następnie jej parowanie w zbiornikach i unoszenie się pary 
wodnej do góry.

Wymiary: 40x30x20cm 

1

7 04-605 Rodzaje gleb - Próbki gleb

Zestaw zawiera 15 próbek gleb występujących na ziemi, 
stwarzając nauczycielowi okazję do demonstracji i analizy w 
pracowni geograficznej bądź przyrodniczej.

Wymiary walizki: 27x21x4cm

1
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8 04-604
Skały i minerały 20 próbek w 
drewnianym pudełku

Próbki 20 skał i minerałów zapakowane w drewnianym pudełku.
1

9 04-609
Ukształtowanie terenu w przekroju – 
płyty tektoniczne i wulkany

Ukształtowanie terenu w przekroju – płyty tektoniczne i wulkany.

Wymiary: 61x32x14.7 cm
1

10 06-183 Ziemia - model przekrojowy z pianki

Głębokie warstwy naszej planety wykonane są z trwałej, 
estetycznej pianki.
 Zewnętrzna powłoka modelu obrazuje wody i lądy - dzieci nie 
tylko widzą zielone i niebieskie barwy, lecz mogą też poczuć pod 
palcami wypukłości lądów. Dziecko może oglądać wnętrze Ziemi - 
warstwy, temperaturę i odległość.

Skład:
Model Ziemi wykonany z , kolorowej pianki
Średnica modelu 12,7 cm
Warstwy podpisane po angielsku

1
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11 04-002 Zegar słoneczny

Zegar słoneczny stosowany jest jako pomoc na lekcjach geografii 
w szkole podstawowej oraz liceum. Zasada jego działania polega 
na odpowiednim umieszczeniu pręta zwanego polosem, który 
rzuca cień na tarczę z podziałką godzinową – model ten odmierza 
czas na podstawie zmiany pozycji Słońca, wskazując tzw. 
prawdziwy czas słoneczny. Trwałość i możliwość stosowania 
zegara w otwartej przestrzeni zapewnia aluminiowa konstrukcja z 
oznaczeniami naniesionymi metodą sitodruku (nie naklejki!). Do 
zestawu dołączona jest przejrzysta instrukcja, a całość 
dostarczana w estetycznym, solidnym pudełku introligatorskim
Wymiary - 310 x 310 x 48 mm
Ciężar - 0,80 kg

1

12 06-198
Zestaw 10 kompasów 
transparentnych

10 małych, poręcznych kompasów (średnica 20 mm) do 
wyznaczania linii pola magnetycznego. Dzięki transparentnej 
obudowie, igły widoczne są z obu stron, co umożliwia także 
przeprowadzanie doświadczeń na rzutniku pisma.

3

13 06-158
Stacja pogodowa - zestaw uczniowski 
dla 6 grup 8959

Przenośna stacja pogodowa „Wiatr i Pogoda” pozwala na prace 6 
zespołów zgłębiających temat pogody. Uczniowie uczą się: 
rozpoznawać, rozróżniać, opisywać, mierzyć i zapisywać: 
temperaturę, zachmurzenie, kierunek oraz siłę wiatru, wielkość 
opadów atmosferycznych; odczytywać oraz używać różnorodne 
symbole pogodowe, zaczynając od prostych piktogramów do 
zestawu naukowych symboli używanych w oficjalnych mapach 
pogodowych. Wymiary zestawu: 540x450x150mm

1

14 01-074
Walizka Ekobadacza do obserwacji 
oraz badania wód i ph gleb

Walizka ekobadacza zawiera:
1. Notatnik
2. Płyn Helliga
3. Strzykawka 5 ml
4. Strzykawka 10 ml
5. Bibuły osuszające
6. Lupa powiększająca x 5
7. Probówka okrągło denna 
8. Stojak plastikowy do probówek
9. Łyżeczka do poboru próbek gleby
10. Płytka kwasomierza Helliga
11. Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich
12. Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami
13. Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników.
14. 15-cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami 
wskaźników.
15. Siateczka do usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych z pola 
poboru wody

1

15 06-175-1 Magnetyczny system słoneczny

Magnetyczne planety o realistycznie ukazanym wyglądzie 
możemy aranżować na tablicy magnetycznej. Dzieci uczą się w 
aktywnej zabawie położenia planet naszego układu oraz proporcje 
ich wielkości. Rozmieszczone na tablicy elementy można 
podpisywać i uzupełniać dowolnymi informacjami. 

Od 5 lat

Zawartość: 12 elementów z folii magnetycznej - Słońce o śr. 25 
cm

1

16 06-220 Magnetyzm kuli ziemskiej

Ten dwu częściowy zestaw składa się z piłki gumowej 
reprezentującej ziemię z obrysami kontynentów oraz silnym 
magnesem umieszczonym wewnątrz piłki tworzącym niewidoczne 
zewnętrzne pole magnetyczne, podobne do tego jakie występuje 
w przypadku kuli ziemskiej. Drugim elementem zestawu jest 
magnes z uchwytem pozwalającym na obrót magnesu w 2 
płaszczyznach tworząc 3 wymiarowy kompas. 

1

17 04-001  Wiatromierz Wildea - Anemometr

Wiatromierz Wilde'a służy do pomiaru prędkości wiatru oraz 
wyznaczania jego kierunku. Przeznaczony jest do stosowania w 
szkole podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych.  
Model wykonany jest z lekkiego metalu i tworzywa. Posiada 
wiernie odwzorowane kluczowe elementy wiatromierza Wilde’a, 
tzn. różę kierunków, chorągiewkę z kulką oraz wskaźnik prędkości 
wiatru z ruchomą płytką metalową. Wszystkie te elementy 
umieszczone są na metalowym słupku (maszcie) osadzonym w 
podstawie.

Wymiary - 175 x 360 mm
Ciężar - 0,87 kg

1
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18 01-006-3 Zestaw do badania gleby 

Wśród składników zestawu znajdują się m.in.
sitka gospodarskie
zlewki
cylinder miarowy
szufelka do pobierania próbek
łopatka stalowa
kreda wapienna
tlenek wapnia
łyżeczka
paski wskaźnikowe pH 0 ÷ 14
papierki lakmusowe obojętne
POCH-TEST paskowy azotanów
pręt szklany
szkiełka podstawowe
szkiełka nakrywkowe
donice kwiatowe
termometr
probówki
podstawka do probówek
szalki Petriego
filtr papierowy
woda destylowana
woreczki foliowe
Całość dostarczana wraz z instrukcją w zamykanym pojemniku 
plastikowym.
Wymiary całkowite: 500 x 250 x 240 mm

1
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19 04-610
Duże sita glebowe - zestaw 6 sit o 
średnicy 15cm

Pomoc dydaktyczna stanowi 8 elementowy zestaw 6 sit o różnej 
gęstości oczek, o średnicy 15cm.

W skład zestawu wchodzi:
pokrywa
dolny pojemnik
sito nr 5, rozmiar oczka 3,35mm
sito nr 10, rozmiar oczka 1,68mm
sito nr 40, rozmiar oczka 0,42mm
sito nr 60, rozmiar oczka 0,25mm
sito nr 120, rozmiar oczka 0,125mm
sito nr 250, rozmiar oczka 0,061mm

1

20 02-609 Próbki paliw - rodzaje paliw

Próbki paliw - zestaw zawiera 12 próbek paliw występujących na 
ziemi, stwarzając nauczycielowi okazję do demonstracji i analizy 
w pracowni przyrodniczej, chemicznej.
 
wymiary walizki: 30,5cmx12,5cmx5cm

1

21 04-012
Teleskop Levenhuk Skyline BASE 
60T

Łatwy w obsłudze refraktor to idealny wybór dla początkujących 
oraz dzieci
Ten teleskop umożliwia obserwowanie Księżyca, obiektów 
naziemnych oraz planet Układu Słonecznego
Układ optyczny ze szkła jest w pełni pokryty powłoką i przekazuje 
szczegółowy oraz wyraźny obraz
Zestaw zawiera okulary i lustro diagonalne
Zawartość zestawu:

Tubus teleskopu
Montaż elewacyjno-azymutalny
Aluminiowy statyw z półką narzędziową
Optyczna luneta nastawcza 5x24
Okular SR 4 mm (175x)
Okular H 20 mm (35x)
Lustro diagonalne
Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

1

22 01-200-3 POGODA I KLIMAT 

Elementy zawarte w module POGODA I KLIMAT wprowadzają 
uczniów w poszczególne zagadnienia dotyczące pogody. 
Uczniowie obliczają średnie temperatury i mierzą opady oraz siłę 
wiatru, a także tworzą i przedstawiają lokalne prognozy pogody. 
Analizują również naturalne zagrożenia pogodowe.
Uczniowie poznają  przyrządy służące do pomiaru składników 
pogody, a nawet samodzielnie budują klasową stację 
meteorologiczną. Podczas pracy z modułem są prowadzone 
obserwacje składników pogody – dane są codziennie zbierane i 
analizowane, a następnie konfrontowane z rzeczywistymi danymi 
pogodowymi z okolicy. Uczniowie badają pogodę, analizując 
informacje o opadach i temperaturach w miastach na całym 
świecie i zestawiają  je z analogicznymi danymi lokalnymi. 
Porównują ze sobą dostępne informacje, w celu wyszukania 
sezonowych wzorców pogodowych i wpływu położenia 
geograficznego na pogodę.

1

Globusy

23 04-039-3
Globus średnica 420 mm - polityczny - 
stopka plastikowa

Globus 420mm mapa fizyczna stopka plastik, cięciwa aluminiowa. 1

24 04-039-1
Globus średnica 420 mm - fizyczny - 
plastikowa stopka

Globus 420mm mapa fizyczna stopka plastik, cięciwa aluminiowa. 1
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25 04-019 Globus średnica 220 mm - fizyczny
Globus 220mm mapa fizyczna
Wysokość: 30cm

11

26 04-020 Globus średnica 220 mm - polityczny
Globus 220mm mapa polityczna
Wysokość: 30cm

11

27 04-019-1
Globus zoologiczny średnica 220 mm - 
z opisem

Globus zoologiczny 22cm mapa fizyczna wraz z obrazkami 
zwierząt. Dodatkowo książeczka z opisem.

1

28 04-019-2
Globus trasami odkrywców średnica 
220 mm

Globus z trasami odkrywców średnica 22cm.
Wysokość: 30cm

1

29 04-026 Globus średnica 250 mm - indukcyjny 
z instrukcją

Globus 250mm indukcyjny z opisem

Globus indukcyjny stanowi kulę o czarnej matowej powierzchni, na 
której z łatwością można kreślić i pisać różnokolorowa kredą, przy 
czym wykonane napisy i rysunki dają się z niej usunąć podobnie 
jak z tablicy szkolnej.

Ponadto globus indukcyjny może służyć przy omawianiu ruchów 
Ziemi, do demonstrowania odchylania się pasatów, ogólnej 
cyrkulacji powietrza atmosferycznego oraz prądów morskich.

Wysokość: 38cm

1

Mapy

30
DUO Europa fizyczna z elementami 
ekologii / Europa polityczna (2017) - 
dwustronna mapa ścienna

Dwustronna ścienna mapa szkolna do geografii przedstawiająca 
ukształtowanie powierzchni Europy. Klasyczna mapa fizyczna 
Europy została wzbogacona dodatkowo o informacje na temat 
ochrony środowiska. Pokazane jest na niej rozmieszczenie 
rezerwatów biosfery wpisanych na światową listę UNESCO. Lista 
rezerwatów dodatkowo wypisana jest w panelu bocznym.

Na rewersie przedstawiony jest najbardziej aktualny podział 
polityczny Europy (uwzględnia powstanie Kosowa). Układ państw i 
ich granice oraz główne miasta i regiony pokazane są na tle 
reliefu powierzchni ziemi. Na mapie pokazano sieć głównych dróg, 
ważne linie promowe, największe lotniska i porty morskie. 
Zaznaczono także granice sektorów ekonomicznych na Morzu 
Północnym. Z boku mapy umieszczone jest zestawienie 
najważniejszych danych o wszystkich państwach europejskich. 
Znajdziemy tam takie informacje jak: powierzchnia, ludność, 
waluta, język oficjalny oraz flaga. Wymiary 16x120 cm

1
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31
DUO Świat polityczny / konturowy 
ćwiczeniowy (2018) - dwustronna 
mapa ścienna

Dwustronna ścienna mapa polityczna świata aktualizowana na 
31.12.17., uwzględniająca najnowsze zmiany w nazewnictwie 
państw i miast. Format: 
160 x 120 cm

1

32
DUO Polska fizyczna z elementami 
ekologii / mapa hipsometryczna 
ćwiczeniowa - mapa ścienna

Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca 
ukształtowanie powierzchni, krainy geograficzne oraz 
najważniejsze formy ochrony przyrody w Polsce. Format: 
140 x 100 cm

1

33
Mapa polityczna świata (stan na 2018) 
- mapa ścienna   200x150

Ścienna mapa polityczna świata aktualizowana na 31.12.17. 
Ukazuje aktualną sytuację polityczną świata, granice państw, 
granice sporne, a także granice stanów, prowincji i terytoriów. 
Mapa wzbogacona jest flagami państw oraz informacjami 
geograficzno-demograficznymi dla każdego kontynentu. Format i 
skala: 200 x 150 cm - 1 : 22 000 000

1

34
Mapa konturowa Polski 
administracyjna - ćwiczeniowa mapa 
ścienna

Ścienna mapa szkolna do ćwiczeń zawierająca konturowe obrysy 
granic administracyjnych (państwa,województwa, powiaty i gminy) 
oraz sieć hydrograficzną Polski. Zaznaczono także konturem 
zabudowy miasta powyżej 100 000 mieszkańców. Podstawowa 
mapa na wyposażeniu każdej pracowni geograficznej. Format i 
skala: 160 x 120 cm - 1 : 600 000

1

35
Polska - ochrona przyrody i sieć 
ECONET - mapa ścienna    200x 150

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca najważniejsze formy 
ochrony przyrody w Polsce na tle sieci ECONET. Umieszczone są 
na niej parki narodowe, parki krajobrazowe, ostoje wodno - błotne 
objęte konwencją Ramsarską oraz rezerwaty biosfery wpisane na 
światową listę UNESCO. Mapa wykonana jest 
najnowocześniejszą techniką pozwalającą na uzyskanie 
unikalnego efektu trójwymiarowego. Format i skala: 200 x 150 cm 
- 1:500 000

1

36
Świat fizyczny z elementami ekologii 
(2018) - mapa ścienna  200x150

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie 
powierzchni świata. Klasyczna, poziomicowa mapa fizyczna 
została wzbogacona dodatkowo o informacje na temat ochrony 
środowiska. Umieszczone są na niej rezerwaty biosfery wpisane 
na światową listę dziedzictwa UNESCO, a ich lista wypisana jest 
pod mapą. W treści mapy znajdują się również prądy morskie, z 
podziałem na ciepłe i zimne, formy dna oceanicznego, punkty 
wysokościowe (góry, wulkany), głębokości, depresje, granice 
kontynentów, oceanów oraz podział na strefy czasowe. Format: 
200 x 150 cm

1

37
Mapa gospodarcza świata - surowce, 
przemysł i energetyka (2014) - mapa 
ścienna   200x150

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca zróżnicowanie 
gospodarcze świata - na podkładzie kartogramu konsumpcji 
energii elektrycznej (kWh/1 mieszk.) ukazane jest rozmieszczenie 
i wydobycie najważniejszych surowców naturalnych, główne 
ośrodki poszczególnych gałęzi przemysłu oraz lokalizacje 
największych elektrowni różnych typów. Format i skala: 200 x 150 
cm - 1 : 22 000 000

1
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Multimedia

38 04-300 Didakta - Geografia

Didakta - Geografia, to multimedialny program edukacyjny 
przeznaczony do powtórki i poszerzania wiadomości z zakresu 
geografii i orientacji na mapie, przeznaczony dla klas 7-8 szkoły 
podstawowej. Tytuł zawiera zadania i ćwiczenia interaktywne z 
różnych działów geografii. Struktura programu daje dodatkowo 
możliwość wyboru spośród czterech typów ćwiczeń: pytań 
testowych, zadań na dobieranie, zadań typu prawda/fałsz oraz 
ćwiczeń z ilustracjami. Bogata oferta pytań testowych umożliwia 
sprawdzenie wiadomości ucznia z zakresu geografii ogólnej, zaś 
mapy konturowe oraz ilustracje w sposób ciekawy testują 
umiejętność orientacji przestrzennej i odczytywania informacji 
ikonograficznych.

1

39 04-015 MPP geografia kl. 7-8

20 zagadnień,
60 lekcji (po 20 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź 
się”),
758 ekranów,
20 materiałów audiowizualnych,
20 gier dydaktycznych,
setki ilustracji,
multimedialny globus i mapy świata, Polski i Europy,
zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz 
z przewodnikiem metodycznym.

1

Plansze

40 04-008-7_22
Nauka o Ziemi - Zestaw plansz do 
geografii

Zestaw plansz dydaktycznych do geografii o wymiarach 70cm x 
100cm:
Afryka
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Azja
Australia
Europa - mapa fizyczna
Układ słoneczny
Światło i kolory
Pory roku
Atmosfera i wnętrze ziemi
Budowa wulkanu
Dzieje geologiczne ziemi
Minerały i kamienie szlachetne
Dinozaury i inne gady prehistoryczne
Mapa pogody
Chmury i ich rodzaje
Zjawiska atmosferyczne
Obieg wody w przyrodzie
Pustynia Sahara
Sawanna afrykańska
Dżungla afrykańska
Dżungla amazońska
Arktyka
Azja Południowo-Wschodnia
Azja Środkowa
Australia
Rafa koralowa

1

41 04-008-1 Geografia dla szkoły podstawowej

Zestaw 26 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.
Kształt i rozmiar Ziemi.
Porównanie wielkości planet i Słońca.
Położenie Ziemi na orbicie w różnych porach roku na tle Zodiaku.
Widoma droga Słońca nad horyzontem w różnych porach roku.
Widomy ruch sfery niebieskiej.
Zaćmienie – zaćmienie Słońca i Księżyca.
Strefy czasu.
Dzieje Ziemi I.
Dzieje Ziemi II.
Dzieje Ziemi III.
Zegar geologiczny Ziemi.
Budowa atmosfery.
Skład powietrza.
Typy chmur.
Współrzędne geograficzne.
Obieg wody w przyrodzie.
Elementy doliny rzecznej – rozwój meandrów.
Działalność wód morskich.
Związki elementów środowiska.
Krajobrazy strefowe- tajga i tundra.
Krajobrazy strefowe- las równikowy.
Krajobrazy strefowe- sawanna.
Cyrkulacja monsunowa.
Piętra roślinne – Tatry.
Piętra roślinne – Himalaje.
Wybrane składniki krajobrazu.

1
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42 25-003-5 WÓZEK NA MAPY /wersja metalowa/

Wózek na mapy konstrukcja rozbieralna wykonana z 
kształtowników oraz prętów metalowych, wyposażona w kółka 
jezdne. Półka z płyty wiórowej laminowanej zabezpieczona 
doklejką PCV. Możliwość przechowywania 48 map różnej 
wielkości w pozycji pionowej. Wymiary (dług. x szer. x wys.): 880 
x 700 x 1370 mm

1

43 25-003-4
MOBILNY STOJAK DO 
PRZECHOWYWANIA PLANSZ /NA 
KÓŁKACH/

Metalowa rama mobilnego stojaka do przechowywania plansz 
wyposażona w wysięgnik do zawieszania plansz, osadzona na 
płozach wyposażonych w kółka jezdne. Umożliwia 
przechowywanie 15 plansz.

Wymiary (dług. x szer. x wys.): 900 x 310 x 1350 mm

1

44 25-001-3
Stojak do zawieszania map i plansz 
na kółkach

Konstrukcja mobilnego stojaka do zawieszania map i plansz na 
kółkach wykonana na bazie kształtowników metalowych służąca 
do przechowywania map oraz plansz. Wysięg ramienia od 1400 
do 2500 mm.

1
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