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pomoce dydaktyczne fizyka 

Siatka dyfrakcyjna 
50, 500 lub 1000 szczelin/mm

cena: 6,00 (w tym 23% VAT)

Siatka dyfrakcyjna z 50, 500 lub 1000 
szczelinami / mm, 
przydatna do jakościowej prezentacji 
zjawiska dyfrakcji światła.

Zestaw nr 1

do efektownej demonstracji zjawiska 
indukcji elektromagnetycznej i reguły 
Lenza

cena: 52,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw służy do efektownej, nietypowej demonstracji 
zjawiska indukcji elektromagnetycznej i reguły Len-
za. Składa się z trzech rurek (miedzianej, aluminio-
wej, plastikowej), trzech magnesów neodymowych 
oraz trzech pręcików wykonanych z mosiądzu.
Spadający w metalowej rurce magnes powoduje 
przepływ w rurce prądu elektrycznego (zjawisko 
indukcji elektromagnetycznej). Powstałe pole ma-
gnetyczne przeciwdziała (reguła Lenza) ruchowi 
magnesu. Czas spadania magnesów w ustawionych 
pionowo rurkach metalowych jest znacznie dłuższy 
niż w rurce plastikowej i niż czas spadania pręcików 
mosiężnych.

Pomoce DyDaktyczne
Fizyka jest nauką doświadczalną. Doświadczenie dostarcza informacji o otaczającym nas świecie. Jedynie doświad-
czenie może służyć weryfikacji hipotez, dlatego nic nie zastąpi pokazu wykonanego na lekcji, a tym bardziej doświad-
czenia własnoręcznie wykonanego przez ucznia. Opracowaliśmy więc szereg zestawów doświadczalnych, by ułatwić 
Państwu przygotowanie takich pokazów lub doświadczeń uczniowskich.

Oprócz zestawów wymienionych poniżej przygotowujemy kolejne, które w najbliższym czasie będą sukcesywnie wpro-
wadzane do sprzedaży.

Aktualna lista dostępnych zestawów znajduje się w naszym sklepie internetowym: www.eduvis.pl. Są tam również 
obszerne, ilustrowane opisy znajdujących się w sprzedaży zestawów oraz ilustrowane omówienie przykładowych 
doświadczeń, które da się za ich pomocą wykonać. Ze strony tej można także pobrać programy pomocne podczas 
wykonania doświadczeń lub opracowania ich wyników.

Wygl¹d produktu na zdjęciu może odbiegać od wygl¹du produktu w rze czywistości.

Zestaw nr 2 

do badania zjawiska polaryzacji 
światła

cena: 28,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera dwa polaryzatory liniowe 
z podziałką naniesioną na skalę k¹tową. 
Za pomocą polaryzatorów można między 
innymi:
• zbadać jakościowo i ilościowo przejście 

światła spolaryzowanego przez polaryza-
tor – prawo Malusa,

• zbadać, czy światło lasera jest spolaryzo-
wane,

• zademonstrować zjawisko polaryzacji 
przez rozproszenie,

• pokazać, że światło dochodzące „z nieba” jest spolaryzowane,
• zademonstrować zjawisko polaryzacji przez odbicie,
• pokazać zastosowanie światła spolaryzowanego w technice (fotogra-

fia, wyświetlacz ciekłokrystaliczny).

Zestaw nr 3

„Półkule magdeburskie”

cena: 52,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw stanowią dwie przyssawki o dużej średnicy (około 12 cm), któ-
re pełnią funkcję klasycznych „półkul magdeburskich”. Za ich pomocą 
można zademonstrować istnienie ciśnienia atmosferycznego, powta-
rzając (bez zastosowania pompy próżniowej) słynne doświadczenie, 
które w 1654 roku wykonał 
w Magdeburgu Otto von 
Guericke. 
Doświadczenie w bar-
dzo prosty i efektowny 
sposób pokazuje, jak 
dużą wartość ma par-
cie wywierane przez 
powietrze atmosfe-
ryczne na niewielką 
nawet powierzchnię.

Siatka dyfrakcyjna - arkusz 
500 lub 1000 szczelin/mm

cena: 32,00 (w tym 23% VAT)

Siatka dyfrakcyjna o wymiarze 15x15 
cm z 500 lub 1000 szczelinami / mm, 
przydatna do prezentacji zjawiska 
dyfrakcji światła.
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Zestaw nr 4 

do demonstracji oddziaływania 
bezpośredniego i na odległość, 
zasady zachowania pędu  
oraz badania ruchu  
jednostajnie przyspieszonego

cena: 48,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera metalowy tor z podziałk¹, cztery 
kulki metalowe i trzy kulki szklane.
Wykorzystuj¹c elementy zestawu, można:
• zademonstrować oddziaływanie bezpośrednie,
• zademonstrować oddziaływania na odległość 

(ciało w polu grawitacyjnym),
• zilustrować zasadę zachowania pędu,
• badać ruch jednostajnie przyspieszony.

Zestaw nr 6 

do demonstracji zjawiska indukcji elektromagnetycznej

cena: 30,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw składa się z dwóch równi pochyłych (aluminiowej i plastikowej), 
trzech magnesów oraz trzech walców mosiężnych. Obserwujemy toczące 
się po równiach walce mosiężne oraz magnesy. Zmienne pole magne-
tyczne toczącego się po równi metalowej ma-
gnesu indukuje w równi prąd elektryczny 
(prądy wirowe). Towarzyszące prądom 
wirowym pole magnetyczne przeciw-
działa (zgodnie z regułą Lenza) ru-
chowi magnesu po równi, dlatego 
magnes po równi metalowej toczy 
się wolniej niż po plastikowej i wol-
niej niż toczą się po obu równiach 
walce mosiężne. 

Zestaw nr 8 

do badania ruchu jednostajnego

cena: 35,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw służy do badania ruchu jednostajnego. Składa 
się z wypełnionej cieczą rurki o długości 48 cm (w któ-
rej znajduje się pęcherzyk powietrza) oraz pisaka sucho-
ścieralnego. W ustawionej pionowo lub pochylonej rurce 
wypełnionej cieczą porusza się pęcherzyk powietrza. 
W równych odstępach czasu można na rurce zaznaczać 
za pomocą suchościeralnego pisaka położenie pęcherzy-
ka. Po zmierzeniu za pomocą linijki drogi przebytej przez 
pęcherzyk i wykonaniu wykresu można stwierdzić, że 
w badanym ruchu droga przebyta przez ciało jest 
wprost proporcjonalna do czasu trwania ruchu, a także 
że drogi przebyte w jednakowych odstępach czasu są 
w przybliżeniu jednakowe (w granicach niepewności 
pomiarowych).

Zestaw nr 5

do demonstracji oddziaływania bezpośredniego  
i na odległość, zasady zachowania 
pędu, badania ruchu jednostajnego 
oraz jednostajnie przyspieszonego

cena: 87,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw składa się z metalowego toru z podziałką, 
czterech kulek metalowych i trzech kulek szkla-
nych, wypełnionej cieczą rurki o długości 72 cm 
(w której znajduje się pęcherzyk powietrza) oraz 
pisaka suchościeralnego.
Wykorzystując elementy zestawu, można: 
• zademonstrować oddziaływanie bezpośrednie 

i oddziaływanie na odległość (ciało w polu gra-
witacyjnym),

• zilustrować zasadę zachowania pędu,
• badać ruch jednostajny i ruch jednostajnie przy-

spieszony.

Zestaw nr 7 

do ilustracji pojęć: wektor, oddziaływanie 
na odległość, pole magnetyczne

cena: 39,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw składa się z magnesu neodymowego  
(o średnicy 3 cm) oraz żelaznej strzałki z nit-
ką. Trzymając za koniec nitki, umieszczamy 
strzałkę około 2 cm nad trzymanym w drugiej 
ręce magnesem. Na strzałkę działa siła, której 
kierunkiem jest prosta wyznaczona przez nitkę 
(strzałkę), a grot strzałki wskazuje zwrot siły. 
W ten sposób ilustrujemy pojęcie wektora. Zmienia-
jąc położenie magnesu względem strzałki, możemy 
pokazać, jak zmienia się kierunek i zwrot wektora (siły) w przestrzeni. 
Magnes i strzałka oddziałują wzajemnie, chociaż nie stykają się ze sobą. 
Jest to przykład oddziaływania na odległość. Obecność mag nesu zmienia 
własności przestrzeni tak, że na strzałkę znajdującą się w jego pobliżu działa 
siła, która ją „przyciąga” do magnesu. Mówimy, że strzałka znajduje się 
w polu magnetycznym.

Zestaw nr 9 

do badania interferencji 
światła;
doświadczenie Younga

cena: 20,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera dwie ramki z podwójny-
mi szczelinami. Pierwsza ramka: szero-
kość szczelin 0,03 mm, odległość między 
środkami szczelin 0,06 mm. Druga ram-
ka: szerokość szczelin 0,05 mm, odle-
głość między środkami szczelin 0,1 mm.
Umożliwia wykonanie eksperymentu 
analogicznego do historycznego do-
świadczenia wykonanego przez Thoma-
sa Younga na początku XIX wieku, które 
potwierdziło falową naturę światła.
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Zestaw nr 10

do badania dyfrakcji światła  
na szczelinie

cena: 20,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera duże ramki ze szcze-
linami 0,1 mm i 0,2 mm.
Przykładowe doświadczenia/pokazy, 
które można wykonać, wykorzystując 
znajdujące się w zestawie ramki 
ze szczelinami: 
• pokaz dyfrakcji (ugięcia) wiązki 

światła spójnego na szczelinie, 
• pokaz zależności szerokości prąż-

ków dyfrakcyjnych i odległości 
między nimi w dyfrakcyjnym 
obrazie szczeliny od jej szerokości, 

• pomiar/oszacowanie długości fali 
światła ze wskaźnika laserowego.

Zestaw nr 12

Krążek Newtona

cena: 30,00 (w tym 23% VAT)

Krążek Newtona to koło podzie-
lone na sektory o barwach tęczy. 
W niniejszym zestawie ma postać 
bączka. Wprawiony w szybki ruch 
obrotowy przybiera kolor biały. Do-
świadczenie z krążkiem Newtona ilu-
struje zasadę działania wielu urządzeń, 
np. telewizorów kolorowych, monitorów 
komputerowych, rzutników telewizyj-
nych, a także druku kolorowego, 
w których to przypadkach poszcze-
gólne barwy są składane z kilku 
barw podstawowych.

Zestaw nr 14 

Pryzmat

cena: 37,00 (w tym 23% VAT)

W skład zestawu wchodzi szklany pryzmat 
równoboczny o długości krawędzi podstawy 
i wysokości 38 mm oraz plastikowa, kwa-
dratowa przesłona ze szczeliną o szerokości 
1 mm. Wielkość przesłony odpowiada wymia-
rom ramki do przeźroczy. 
Za pomocą zestawu można: 
• posługując się wiązką światła ze wskaźni-

ka laserowego, zademonstrować przejście 
wiązki światła przez pryzmat oraz zależność 
kąta odchylenia od kąta padania wiązki na 
ściankę pryzmatu; 

• używając wiązki światła białego, pokazać 
zjawisko rozszcze pienia światła – zależ-
ność współczynnika załamania od długo-
ści fali.

Zestaw nr 11

Uchwyty magnetyczne do tablic (6 szt.)

cena: 17,00 (w tym 23% VAT)

W zestawie znajduje się sześć bardzo mocnych uchwytów magne-
tycznych o średnicy 40 mm. Pozwalają przytwierdzić do tablicy 
magnetycznej nie tylko pojedyncze kartki z cienkiego papieru, ale 
także grubsze arkusze, np. kartonowe plansze. Zestaw ten może być 
przydatny w nauczaniu wszystkich przedmiotów.

Zestaw nr 13 

Termoskop

cena: 37,00 (w tym 23% VAT)

Znajdujący się w zestawie termoskop ma postać 
grubościennej kapilarnej rurki u góry zasklepio-
nej, a rozszerzonej u dołu. Rozszerzenie to two-
rzy zbiornik. Zbiornik i część rurki są wypełnione 
kolorową cieczą. Zasada działania tego termo-
skopu jest oparta na zjawisku rozszerzalności 
termicznej cieczy. Na rurkę są nałożone dwa 
pierścienie służące do zaznaczania poziomu 
cieczy w rurce. 

Wykorzystując termoskop z zestawu, można: 
• obserwować/badać rozszerzalność termicz-

ną cieczy, 
• wykonać skalowanie przekształcające termoskop w ter-

mometr.

Zestaw nr 15 

Pojemnik próżniowy z pompką

cena: 78,00 (w tym 23% VAT)

W skład zestawu wchodzi plastikowy pojemnik ze specjalnym zaworkiem 
oraz pompka do wytwarzania podciśnienia. W wielu doświadczeniach może 
zastąpić drogą pompę próżniową z kloszem. Wykorzystując zestaw, można 
pokazać między innymi, że:
• pod zmniejszonym 

ciśnieniem woda wrze 
w temperaturze niższej 
niż 100 stopni,

• na przedmioty działa siła 
parcia atmosferycznego,

• dźwięk rozchodzi się 
tylko w ośrodku material-
nym.
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Zestaw nr 16

Lewitujące magnesy

cena: 39,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw składa się z sześciu jednakowych magne-
sów pierścieniowych oraz z drewnianej podstaw-
ki. Każdy magnes jest pokryty warstwą plastiku 
o innym kolorze. Za pomocą zestawu można 
zilustrować oddziaływanie na odległość, a także 
pierwszą i trzecią zasadę dynamiki.

Zestaw nr 18

Skoczek – zasada zachowania energii

cena: 39,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera gumowego „skoczka” i plastikową piłeczkę. Za jego 
pomocą można ilustrować zasadę zachowania energii oraz przemianę 
energii wewnętrznej na energię kinetyczną i potencjalną ciała. Upuszczo-
ny swobodnie „skoczek”, po odbiciu od podłogi, osiąga większą wyso-
kość niż ta, z której został upuszczony.

Zestaw nr 20

Zestaw trzech sprężyn

cena: 30,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera trzy jednakowe spręży-
ny o długości 20 cm oraz dwa trójkątne 
uchwyty. Sprężyny są zakończone haczy-
kami. Można je łączyć szeregowo (two-
rząc jedną sprężynę o długości 40 cm 
albo 60 cm) lub, wykorzystując trójkątne 
uchwyty, równolegle (tworząc sprężynę 
o innym współczynniku sprężystości). Za 
pomocą zestawu można badać zależność 
wydłużenia sprężyny od jej długości po-
czątkowej, współczynnika sprężystości oraz 
wartości przyłożonej siły.

Zestaw nr 17

Prosty detektor UV

cena: 25,00 (w tym 23% VAT)

Detektor ma postać pojemnika, w którym znajdują się plastikowe kul-
ki zmieniające kolor pod wpływem promieniowania UV z zakresu 300–
360 nm. Za pomocą detektora można badać przejście promieniowania 
UV z tego zakresu przez różne materiały, np.: szkło szyby okiennej, szyby 
samochodowej, okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV, kremy z filtrami UV.

Zestaw nr 19

Siłomierz 5 N

cena: 25,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera siłomierz o zakresie pomiarowym 0–5 N. 
Siłomierz ma przezroczysty korpus, co umożliwia (ko-
rzystne dydaktycznie) poznanie jego wewnętrznej 
budowy. Znajdująca się w górnej części nakręt-
ka pozwala na łatwą regulację wskazania 
zera na skali pomiarowej. Skala ta jest 
naniesiona na korpus siłomierza 
w sposób trwały. Dodatkowa skala 
(w gramach) umożliwia użycie 
przyrządu jako wagi spręży-
nowej.

Zestaw nr 21

Klocki do badania siły tarcia

cena: 48,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw składa się z trzech jednakowych klocków o wymiarach 
12 x 12 x 3 cm. Każdy z klocków ma dwa haczyki. Klocki można łączyć ze 
sobą lub ustawiać jeden na drugim. Za pomocą klocków z zestawu można 
pokazać, że wartość siły tarcia kinetycznego: 

•  zależy od rodzaju powierzchni 
styku trących o siebie ciał, 

•  zależy od wartości siły dociska-
jącej ciała do siebie (jest do niej 
proporcjonalna), 

•  nie zależy od wielkości pola po-
wierzchni styku ciał przesuwają-
cych się względem siebie.
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Zestaw nr 22 

Siłomierz 10 N

cena: 25,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera siłomierz o zakresie pomiarowym 0–10 N. 
Siłomierz ma przezroczysty korpus, co umożliwia (korzyst-
ne dydaktycznie) poznanie jego wewnętrznej budowy. 
Znajdująca się w górnej części nakrętka pozwala na 
łatwą regulację wskazania zera na skali pomiarowej. 
Skala ta w sposób trwały jest naniesiona na korpus 
siłomierza. Dodatkowa skala (w gramach) umożliwia 
użycie przyrządu jako wagi sprężynowej.

Zestaw nr 24

Sprężyna do demonstracji fali poprzecznej

cena: 70,00 (w tym 23% VAT)

Długość sprężyny wynosi 2 m, a jej średnica 1,8 cm. Sprężynę można 
rozciągnąć do długości około 10 m. Za jej pomocą można zademonstro-
wać powstawanie i rozchodzenie się fali poprzecznej, a także poprzeczną 
falę stojącą.

Zestaw nr 26

Sprężyna ze wskazówką 

cena: 23,00 (w tym 23% VAT)

Sprężyna o długości około 12 cm i średnicy 2,5 cm jest 
z jednej strony zakończona uchem, a z drugiej strony 
haczykiem ze wskazówką. Może służyć do badania za-
leżności wydłużenia sprężyny od wartości przyłożonej 
siły. Wskazówka ułatwia pomiar długości sprężyny. Po 
zawieszeniu na statywie, na tle linijki lub paska tektury, 
i po wyskalowaniu za pomocą obciążników sprężyna 
staje się siłomierzem lub wagą sprężynową.

Zestaw nr 23 

Spektroskop pryzmatyczny

cena: 75,00 (w tym 23% VAT)

W zestawie znajduje się spektroskop pryzmatycz-
ny, w którym elementem rozszczepiającym światło 
jest pryzmat à vision direct (pryzmat obserwacji na 
wprost), złożony z trzech pryzmatów wykonanych 
z różnego rodzaju szkła optycznego. Następuje 
w nim rozszczepienie wiązki światła bez odchylenia 
kierunku jej biegu (dla światła żółtego). Na obudo-
wie spektroskopu znajduje się przesuwany pierścień 
służący do regulacji ostrości obrazu. Za pomocą spek-
troskopu można obserwować skład spektralny światła 
emitowanego przez różne źródła (widmo ciągłe pasmo-
we, liniowe), linie Fraunhofera, a także badać przejście 
światła przez różne przezroczyste substancje.

Zestaw nr 25

Sprężyna do demonstracji fali podłużnej

cena: 65,00 (w tym 23% VAT)

Metalowa sprężyna ma 160 przylegających płaskich zwojów. Jej długość 
wynosi 11 cm, a średnica 8 cm. Długość rozciągniętej sprężyny dochodzi 
do 10 m. Za pomocą sprężyny moż-
na efektownie pokazać, na czym 
polega rozchodzenie się fali 
podłużnej w ośrodku material-
nym, a także zademonstro-
wać, jak fala odbija się na 
końcach sprężyny.

Zestaw nr 27

Soczewki: dwuwypukła i dwuwklęsła

cena: 95,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera dwie soczewki 
o średnicy 8 cm. Jedna jest 
soczewką dwuwypukłą, 
druga dwuwklęsłą. Ich ogni-
skowe wynoszą odpowiednio 
15 cm i –24 cm (±5%). 
Soczewki są umieszczone na 
podstawkach, których wyso-
kość można regulować.
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Zestaw nr 28a

Zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe na osobnych 
podstawach

cena: 79,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera dwa 
zwierciadła kuliste o śred-
nicy 10 cm każde. Jedno 
jest zwierciadłem wklę-
słym, drugie zwierciadłem 
wypukłym. Każde zwier-
ciadło umieszczone jest 
na osobnej podstawie.

Zestaw nr 29

Zestaw dziesięciu obciążników 50 g 
z dwustronnymi haczykami

cena: 39,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera dziesięć metalowych 
obciążników w plastikowym pu-
dełku. Każdy z obciążników ma 
masę 50 g i jest zaopatrzony 
w dwustronny haczyk umoż-
liwiający jego zawie-
szanie oraz łą-
czenie z innymi 
obciążnikami.

Zestaw nr 30 

Zestaw sprężyn o różnym 
współczynniku sprężystości

cena: 39,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera pięć sprężyn, każda 
o innym współczynniku sprężystości. 
Sprężyny są zakończone kółeczkami. 
Zestaw może służyć do wyznaczania 
współczynnika sprężystości sprężyn 
oraz badania zależności wydłużenia 
sprężyny od siły powodującej wydłu-
żenie.

Zestaw nr 32

Zestaw do demonstracji 
rozszerzalności cieplnej ciał stałych. 
Pierścień Gravesanda

cena: 52,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera mosiężną kulkę o średnicy 25 mm, 
przymocowaną za pomocą łańcuszka do mosiężnego 
pręta z drewnianym uchwytem, oraz mosiężny pierścień 
z drewnianym uchwytem. Wewnętrzna średnica pier-
ścienia jest tak dobrana, że w temperaturze pokojowej 
kulka swobodnie przechodzi przez pierścień, natomiast 
kulka podgrzana w płomieniu palnika przez pierścień 
nie przechodzi, co w bardzo efektowny sposób ilustruje 
zjawisko rozszerzalności cieplnej ciał stałych. 

Zestaw nr 31 

Bimetal z rękojeścią

cena: 20,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera bimetalowy pasek o długości 12 cm i szero-
kości 1 cm osadzony w rękojeści. Wykonany jest on z dwóch 
trwale ze sobą połączonych warstw z różnych metali lub sto-
pów o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej. 
Podgrzany lub oziębiony wygina się.
Za pomocą zestawu można pokazać, że różne materiały mają 
różne współczynniki rozszerzalności cieplnej. Bimetale są naj-
częściej stosowane w termometrach i czujnikach temperatury 
(wyłącznikach termostatycznych).

Zestaw nr 33

Zestaw do demonstracji działania s i ł y 
dośrodkowej

cena: 35,00 (w tym 23% VAT)

Przyrząd do demonstracji działania siły dośrod-
kowej składa się z dwóch plastikowych ciał 
(o niewielkiej masie) w gumowej osłonie, które są 
połączone linką. Linka przechodzi przez plastiko-
wą rurkę będącą rękojeścią przyrządu. Na lince, 
pomiędzy rękojeścią a jednym z ciał, znajdują się 
metalowe obciążniki. Za pomocą przyrządu 
można w ciekawy sposób zademonstrować 
działanie siły dośrodkowej na ciało po-
ruszające się po okręgu oraz zilustrować 
związek pomiędzy wartością siły dośrodko-
wej, szybkością kątową poruszającego się 
ciała i promieniem okręgu, po którym ciało 
się porusza.
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Zestaw nr 34

Prosty zestaw do wizualizacji linii pola magnetycznego 

cena: 35,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera prostokątny, 
przezroczysty, plastikowy pa-
nel o długości 9 cm, szeroko-
ści 6,5 cm i grubości 0,5 cm. 
Wewnątrz znajdują się żelazne 
opiłki. W skład zestawu wcho-
dzą także dwa małe, okrągłe 
magnesy. 

Do wizualizacji linii pola ma-
gnetycznego bardzo dobrze 
na dają się magnesy sztabko-
we z zestawu nr 35 i magnes 
podkowiasty z zestawu nr 36.

Zestaw nr 36

Magnes podkowiasty

cena: 25,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera magnes 
podkowiasty o wymiarach 
50 × 60 × 12 mm. 
Wraz z zestawem nr 34 
może służyć do wizualiza-
cji linii pola magnetycz-
nego.

Zestaw nr 38 

Koło Maxwella

cena: 150,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera przyrząd zwany 
kołem Maxwella. Ma on postać 
umieszczonej na podstawce ramy 
o wysokości 40 cm i szerokości 
28 cm. Na ramie zawieszone 
jest na dwóch sznurkach ciężkie 
koło o średnicy 12 cm. Rama, 
podstawka i koło są wykonane 
z metalu. Przyrząd służy do 
demonstracji przemiany energii 
potencjalnej grawitacji w energię 
kinetyczną ruchu postępowego 
i obrotowego.

Zestaw nr 35

Dwa magnesy sztabkowe

cena: 25,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera dwa magnesy sztabkowe o długo-
ści 53 mm, szerokości 15 mm i grubości 9 mm. 
Magnesy wraz z zestawem nr 34 mogą służyć do 
wizualizacji linii pola magnetycznego.

Zestaw nr 37

Kalorymetr

cena: 56,00 (w tym 23% 
VAT)

Kalorymetr jest zbudowany 
z aluminiowego naczynia 
o średnicy 10 cm i wysokości 
11 cm, w którym znajduje się 
drugie aluminiowe naczynie 
o pojemności 200 cm3. Oba 
naczynia są przedzielone sty-
ropianową izolacją termiczną. 
Kalorymetr ma plastikową 
przykrywkę z mieszadełkiem, 
otworem wlewowym i otworem 
przeznaczonym dla termome-
tru (np. z zestawu nr 53).

Zestaw nr 39 

Przyrząd do demonstracji przemiany 
pracy w energię wewnętrzną

cena: 55,00 (w tym 23% VAT)

Przyrząd – plastikowy cylinder z tłokiem – służy do 
demonstracji przemiany adiabatycznej. Naciśnięcie 
na rękojeść tłoka powoduje sprężenie znajdujące go 
się w cylindrze powietrza i tak silne jego ogrzanie, 
że umieszczona w cylindrze wata ulega zapaleniu.
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Zestaw nr 40

Przyrząd do obserwacji obrazu rzeczywistego 
w zwierciadle wklęsłym

cena: 89,00 (w tym 23% VAT)

Przyrząd składa się z dwóch nierozbieralnych zwierciadeł wklęsłych o śred-
nicy około 14 cm. Jedno z nich posiada w środku otwór. Bardzo często 
uczniowie uważają, że obraz rzeczywisty można zobaczyć jedynie za po-
mocą ekranu. Zestaw pozwala w ciekawy i niezwykle zapadający w pamięć 
sposób pokazać, że obraz rzeczywisty można obserwować także 
bez użycia ekranu. Za pomocą przyrządu 
można również zilustrować różnicę 
pomiędzy obrazem rzeczywi-
stym a pozornym.

Zestaw nr 42

Zestaw do badania
prawa Archimedesa 

cena: 100,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw składa się z siłomierza, na-
czynia przelewowego oraz naczy-
nia cylindrycznego wraz z walcem, 
zwanego wiaderkiem Archimedesa. 
Umożliwia wykazanie, że wartość 
siły wyporu działającej na ciało jest 
równa wartości ciężaru cieczy przez 
to ciało wypartej.

Zestaw nr 44

Siłomierz 50 N

cena: 25,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera siłomierz o zakresie pomiarowym 
0–50 N. Siłomierz ma przezroczysty korpus, co umożli-
wia poznanie jego wewnętrznej budowy. Znajdująca się 
w górnej części nakrętka pozwala na łatwą regulację 
wskazania zera na skali pomiarowej. Dodatkowa skala 
(w gramach) umożliwia użycie przyrządu jako wagi 
sprężynowej.

Zestaw nr 41

Dziesięć sześcianów do wyznaczania gęstości 
różnych materiałów

cena: 125,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera dziesięć sześcianów. Długość krawędzi: 2,5 cm. Sześcia-
ny są wykonane z różnych materiałów: miedzi, mosiądzu, glinu, ołowiu, 
żelaza, cynku, drewna twardego, drewna miękkiego, akrylu i PCW. Mogą 
pełnić funkcję próbek materiałów o różnych gęstościach. 
Zestaw jest pomocny w wykonaniu przez uczniów 
doświadczenia wymienionego w wymaga-
niach doświadczalnych nowej podstawy 
programowej (III etap edukacyjny): 
„Uczeń wyznacza gęstość substan-
cji, z jakiej wykonano prze d - 
miot w kształcie prostopa-
dłościanu, walca lub kuli za 
pomocą wagi i linijki”. 

Zestaw nr 43

Siłomierz 20 N

cena: 25,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera siłomierz o zakresie pomiarowym 0–20 N. 
Siłomierz ma przezroczysty korpus, co umożliwia poznanie 
jego wewnętrznej budowy. Znajdująca się w górnej części 
nakrętka pozwala na łatwą regulację wskazania zera na 
skali pomiarowej. Dodatkowa skala (w gramach) umożli-
wia użycie przyrządu jako wagi sprężynowej. 

Zestaw nr 45

Woltomierz szkolny

cena: 42,00 (w tym 23% VAT)

Szkolny woltomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach pomia-
rowych: 0–5 V i 0–15 V.
Wymiary: 10 × 13 × 10 cm
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Zestaw nr 46

Miliamperomierz szkolny 

cena: 42,00 (w tym 23% VAT)

Szkolny miliamperomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach 
pomiarowych: 0–50 mA i 0–500 mA.
Wymiary: 10 × 13 × 10 cm.

Zestaw nr 48

Szkolny miernik demonstracyjny 
prądu stałego A-V-G

cena: 190,00 (w tym 23% VAT)

Duży (27 × 27 × 11 cm) 
szkolny miernik będący galwa-
noskopem, dwuzakresowym 
woltomierzem prądu stałego 
(0–2,5 V, 0–10 V) oraz dwuza-
kresowym amperomierzem prą-
du stałego (0–0,5 A, 0–2,5 A). 
Może pełnić funkcję miernika 
demonstracyjnego.

Zestaw nr 50 

Maszyna elektrostatyczna Wimshursta

cena: 475,00 (w tym 23% VAT)

Klasyczna maszyna elektrosta - 
tyczna Wimshursta służąca do 
wytwarzania wysokich napięć. 
Średnica plastikowych tarcz 
wynosi 275 mm. 
Umożliwia wykonanie wielu 
bardzo ciekawych doświadczeń 
z elektrostatyki.

Zestaw nr 47

Spektroskop pryzmatyczny metalowy

cena: 150,00 (w tym 23% VAT)

W zestawie znajduje się spektroskop pryzmatycz-
ny, w którym elementem rozszczepiającym światło 
jest pryzmat à vision direct (pryzmat obserwacji na 
wprost), złożony z trzech pryzmatów wykonanych 
z różnego rodzaju szkła optycznego. Następuje 
w nim rozszczepienie wiązki światła bez odchylenia 
kierunku jej biegu (dla światła żółtego). Na obudowie 
spektroskopu znajduje się przesuwany pierścień słu-
żący do regulacji ostrości obrazu. Za pomocą spek-
troskopu można obserwować skład spektralny świa-
tła emitowanego przez różne źródła (widmo ciągłe 
pasmowe, liniowe), linie Fraunhofera, a także badać 
przejście światła przez różne przezroczyste substancje. 

Zestaw nr 49

Drut z pamięcią kształtu

cena: 25,00 (w tym 23% VAT)

Odcinek drutu, który posiada pamięć 
kształtu. Można nadać mu dowolny 
kształt – zgiąć, zwinąć w sprężyn-
kę itp. Po podgrzaniu (w ciepłej 
wodzie lub za pomocą suszarki 
do włosów) przyjmuje kształt 
pokazany na zdjęciu. Kształt, który 
„pamięta”.

Zestaw nr 51 

Cztery sześciany z różnych materiałów
 
cena: 94,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera cztery klocki sześcienne (z ołowiu, mosiądzu, żelaza, alu-
minium) z haczykami. Klocki mogą służyć do wykonania doświadczenia 
„wyznaczanie gęstości różnych substancji…” (obowiązkowe w nowej 
podstawie programowej dla gimnazjum, wymaganie 9.1).
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Zestaw nr 52

Sprężyny z haczykami

cena: 39,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera pięć sprężyn, 
każda o innym współczynni-
ku sprężystości. Sprężyny są 
zakończone z jednej strony kó-
łeczkiem, z drugiej zaś strony 
haczykiem ze wskazówkami. 
Zestaw może służyć do wy-
znaczania współczynnika 
sprężystości sprężyn oraz ba-
dania zależności wydłużenia 
sprężyny od siły powodującej 
wydłużenie.

Zestaw nr 54

Zasilacz bateryjny czteronapięciowy 

cena: 38,00 (w tym 23% VAT)

Zasilacz mieści cztery baterie (lub akumulatory) typu R20. Zastosowanie 
baterii umożliwia uzyskanie napięć: 1,5 V; 3 V; 4,5 V; 6 V. Może służyć 
jako źródło zasilania w doświadczeniach wymienionych w nowej pod-
stawie programowej dla gimnazjum.

Zestaw nr 56

Pałeczki: ebonitowa i akrylowa 

cena: 37,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera dwie pałeczki, ebonitową i akrylową, 
które są przeznaczone do wykonywania do-
świadczeń z elektrostatyki. Średnica pałeczek 
wynosi 1,4 cm, a ich długość 30 cm. 

Zestaw nr 53

Termometr alkoholowy o zakresie 
pomiarowym –10–100ºC

cena: 17,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera szklany termometr o długości 29 cm 
i średnicy 6 mm oraz plastikowy futerał. Działka ele-
mentarna termometru wynosi 1°C. Termometr ma 
ucho umożliwiające jego zawieszenie. Pasuje do 
kalorymetru (zestaw nr 37). Nie zawiera rtęci.

Zestaw nr 55

Opiłki żelaza do wizualizacji linii pola magnetycznego

cena: 17,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera opiłki żelaza (150 g) w pla-
stikowym pojemniku typu „solniczka”. Umoż-
liwia wizualizację linii pola magnetycznego 
różnego rodzaju magnesów, elektromagne-
sów, solenoidów oraz różnych innych konfi-
guracji przewodników, w których płynie prąd.

Zestaw nr 57

Dźwignia dwustronna 

cena: 33,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera dźwignię o długości 50 cm z metalowym uchwytem do mo-
cowania na statywie, czterema ruchomymi zaczepami i podziałką centy-
metrową z zerem na środku. Nieobciążoną dźwignię można zrównoważyć 
ciężarkami znajdującymi się na obu jej końcach.
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Zestaw nr 58

Naczynia połączone 

cena: 60,00 (w tym 23% VAT)

Przyrząd stanowią cztery szklane na-
czynia o różnych kształtach i śred-
nicach, połączone razem po  ziomą 
rurką. Za jego pomocą można na 
przykład pokazać, że poziom jedno-
rodnej cieczy w naczyniach połączo-
nych nie zależy od ich kształtu i pola 
przekroju.

Zestaw nr 60

Lewitacja diamagnetyczna

cena: 32,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera cztery magnesy neo-
dymowe oraz kwadratową płytkę  
(o boku około 5 mm) z grafitu piro
litycznego. Za pomocą zestawu 
można, poprzez lewitację diama-
gnetyczną, zademonstrować zja-
wisko wypychania diamagnetyka 
z niejednorodnego pola magne-
tycznego.

Zestaw nr 59

Zestaw do demonstracji zjawiska włoskowatości

cena: 42,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera pięć szklanych rurek kapilarnych o różnej średnicy we-
wnętrznej, stojak i szklane naczynie (szalkę Petriego). Za pomocą zesta-
wu można zademonstrować związane z cząsteczkową budową materii 
zjawiska napięcia powierzchnio-
wego i włoskowatości.

Zestaw nr 61

Oprawki do żarówek na wspólnej podstawce

cena: 49,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera cztery oprawki do żarówek na wspólnej podstawce. 
Oprawki są połączone ruchomymi blaszkami. Bez dodatkowych prze-
wodów można tworzyć obwody zawierające szeregowo i/lub równolegle 
połączone żarówki.

Zestaw nr 62 

Opornik drutowy o oporze 10 Ω w obudowie

cena: 25,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera opornik drutowy o oporze 10 Ω umieszczony w prze-
zroczystej obudowie z zakręcanymi zaciskami do przyłączenia odizolo-
wanych końcówek kabli, kabli z końcówkami widełkowymi lub wtykami 
bananowymi.

Zestaw nr 63 

Cylinder miarowy plastikowy 250 ml

cena: 19,00 (w tym 23% VAT)

Cylinder o objętości 250 ml jest wykonany 
z przezroczystego tworzywa PMP. Integralną czę-
ścią cylindra jest stabilna sześciokątna podstaw-
ka. Na ściance jest wytłoczona trwała podziałka. 
Wysokość cylindra wynosi 18 cm, a jego śred-
nica wewnętrzna 5 cm. Duża średnica cylindra 
pozwala na jego zastosowanie do wyznaczania 
objętości różnych ciał, np. sześcianów z zestawu 
nr 41 oraz z zestawu nr 51. 
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Zestaw nr 65

Przewody łączeniowe z wtyczkami bananowymi 
(czarne)

cena: 30,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera cztery czarne przewody o długo-
ści 20 cm zakończone wtyczkami bananowymi 
o średnicy 4 mm. Wtyczki pozwalają na przy
łączanie wielu przewodów do jednego 
gniazda. 

Zestaw nr 67

Siłomierz demonstracyjny 5 N 

cena: 40,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera duży, metalowy siłomierz o zakresie 
pomiarowym 0–5 N. Szerokość siłomierza wynosi  
9 cm, długość 31 cm. Znajdująca się w górnej części 
śruba pozwala na łatwą regulację wskazania „zera” 
na skali pomiarowej. Dodatkowa skala (w gramach) 
umożliwia użycie przyrządu jako wagi sprężynowej. 
Obie skale, w sposób trwały naniesione na korpus 
siłomierza, są dobrze widoczne z daleka. 

Zestaw nr 69

Miniaturowe półkule magdeburskie  

cena: 25,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw stanowią dwie przyssawki (o średnicy około 6 cm) z metalowy-
mi uchwytami. Pełnią one funkcję klasycznych półkul magdeburskich. 
Za ich pomocą można zademonstrować istnienie ciśnienia atmosfe-
rycznego, powtarzając (bez zastosowania pompy próżniowej) słynne 
doświadczenie, które w 1654 roku wykonał w Magdeburgu Otto von 
Guericke. Doświadczenie w bardzo prosty i efektowny sposób pokazuje, 
jak dużą wartość ma parcie wywierane przez powietrze atmosferyczne 
na niewielką nawet powierzchnię.  

Zestaw nr 64 

Przewody łączeniowe z wtyczkami bananowymi 
(czerwone)

cena: 30,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera cztery czerwone prze-
wody o długości 20 cm zakończone 
wtyczkami bananowymi o średni-
cy 4 mm. Wtyczki pozwalają na 
przyłączanie wielu przewodów 
do jednego gniazda.  

Zestaw nr 66 

Siłomierz 2,5 N 

cena: 25,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera siłomierz o zakresie pomiarowym 0–2,5 N. Siłomierz 
ma przezroczysty korpus, co umożliwia (korzystne dydaktycznie) po-
znanie jego wewnętrznej budowy. Znajdująca się w górnej części nakręt-
ka pozwala na łatwą regulację wskazania „zera” na skali pomiarowej. 
Dodatkowa skala (w gramach) umożliwia użycie przyrządu jako wagi 
sprężynowej. Skale są naniesione w sposób trwały na korpus siłomierza.

Zestaw nr 68 

Siłomierz demonstracyjny 10 N 

cena: 40,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera duży, metalowy siłomierz o zakresie 
pomiarowym 0–10 N. Szerokość siłomierza wyno-
si 9 cm, długość 31 cm. Znajdująca się w górnej 
części śruba pozwala na łatwą regulację wskaza-
nia „zera” na skali pomiarowej. Dodatkowa skala  
(w gramach) umożliwia użycie przyrządu jako 
wagi sprężynowej. Obie skale, w sposób trwały na-
niesione na korpus siłomierza, są dobrze widoczne 
z daleka.
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Zestaw nr 70 
występuje również w pakietach:

 5 zestawów
cena: 1400,00 zł (w tym 23% VAT)

 10 zestawów
cena: 2650,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw nr 71 

Kamerton z pudłem rezonansowym 

cena: 125,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera przestrajalny 
kamerton z pudłem rezonanso-
wym oraz młoteczek gumowy. 
Za pomocą kamertonów można 
demonstrować m.in. powsta-
wanie fal akustycznych, zja-
wisko rezonansu oraz 
dudnienia. 

Zestaw nr 72 

Elektroskop dwulistkowy 

cena: 55,00 (w tym 23% VAT)

Prosty elektroskop przydatny w wielu doświadcze-
niach z elektrostatyki. Dwa aluminiowe listki elek-
troskopu znajdują się wewnątrz metalowo-
szklanej obudowy o grubości 7 cm 
oraz szerokości i wysokości 15 cm.

Zestaw nr 70 

Uczniowski zestaw „ZamKor El-Go” 
do doświadczeń z elektryczności

cena: 295,00 zł (w tym 23% VAT)

Kompletny zestaw uczniowski do doświadczeń z elektryczności (obo-
wiązkowych w podstawie programowej dla gimnazjum). Zawiera trzy 
żarówki, diodę, diodę elektrolumi-
nescencyjną, dwa oporniki, za-
silacz bateryjny, miernik cyfrowy, 
magnetyczne elementy połącze-
niowe.

Zestaw ogłoszony 
Produktem  
Klasy Marzeń 2010

Zestaw nr 73 

Elektrometr Brauna

cena: 85,00 (w tym 23% VAT)

Elektrometr Brauna jest przydatny w wielu 
doświadczeniach z elektrostatyki. Śred-
nica wykonanej z metalu i szkła, 
mającej kształt walca, obudowy 
elektrometru wynosi 17 cm. 

Zestaw nr 74 

Szkolny zestaw do 
wyznaczenia stężenia 
radonu w pomieszczeniach 
cena: 160,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw umożliwia uczniom 
pozna nie jednej z metod detekcji 
promie niowania jonizującego 
poprzez sa modzielne wyznaczenie 
stężenia radonu metodą stosowaną 
w profesjonalnych laboratoriach. Może 
być również pomocny w omawianiu zagadnień związa-
nych z promieniowaniem jonizującym w środowisku, w którym żyjemy. 
Zawiera dwa detektory śladowe oraz wzorzec do kalibracji mikroskopu 
używanego przez uczniów podczas odczytu jednego z detektorów. Cena 
zestawu obejmuje odczyt drugiego detektora w Laboratorium Ekspertyz 
Radiometrycznych IFJ PAN w Krakowie, którego dokonuje się w celu 
porównania z wynikami otrzymanymi przez uczniów.
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Zestaw nr 76

Statyw laboratoryjny z wyposażeniem

cena: 350,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera elementy statywu laborato-
ryjnego przeznaczonego do pracowni fizycz-
nej. W skład kompletu wchodzi 17 elementów: 
trójkątna podstawa statywu, kolumna statywu, 
przedłużenie kolumny statywu, uchwyt (imadło) 
do przedmiotów płaskich mogący pełnić funkcję 
dodatkowej podstawy statywu przykręcanej do 
krawędzi stołu, łącznik krzyżowy – 4 szt., pręt 
z otworem na końcu – 2 szt., uchwyt pierścienio-
wy, haczyk – 4szt., podstawka stolikowa okrą-
gła, łapa do kolb, probówek lub grubych prętów. 
Z elementów tych można zestawić jeden statyw 
o wysokości kolumny 120 cm lub dwa statywy 
(jeden mocowany do krawędzi stołu) o mniejszej 
wysokości. 

Zestaw nr 78

Przewody łączeniowe o długości 30 cm 
z końcówkami widełkowymi (czerwone) 

cena: 30,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera cztery czerwo-
ne przewody łączeniowe 
o długości 30 cm z koń-
cówkami widełkowymi. 
Końcówki widełkowe 
umożliwiają przyłącza-
nie wielu przewodów do 
jednego złącza. 

Zestaw nr 75 

Zestaw do demonstracji  
zjawiska konwekcji

cena: 39,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera szklaną rurkę 
o średnicy około 15 mm wygiętą 
w kształt prostokąta o szerokości 
17 cm i wysokości 20 cm. Rurka 
ma u góry wlew. Za pomocą ze-
stawu można zademonstrować 
zjawisko konwekcji w cieczy. 

Zestaw nr 77 

Dwie żarówki na podstawkach i wyłącznik 

cena: 35,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw uczniowski zawierający dwie podstawki z żarówkami oraz wy-
łącznik nożowy. Ułatwia wykonanie doświadczeń 
z elektryczności, w szczególności doświadczeń 
wymienionych w podstawie programowej do 
gimnazjum jako obowiązkowe.  
Jego uzupełnienie stanowią: 
Zestaw nr 45. Woltomierz, 
Zestaw nr 46. Ampero-
mierz, Zestaw nr 62. 
Opornik oraz Zestaw  
nr 54. Zasilacz ba-
teryjny oraz zestawy nr 62, 
64, 78, 79, 97 i 98. 

Zestaw nr 79 

Przewody łączeniowe o długości 
30 cm z końcówkami widełkowymi 
(niebieskie) 

cena: 30,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera cztery niebieskie prze-
wody łączeniowe o długości 30 cm z koń-
cówkami widełkowymi. Końcówki widełkowe 
umożliwiają przyłączanie wielu przewodów do 
jednego złącza. 

Zestaw nr 80

Kulka próbna   

cena: 25,00 (w tym 23% VAT)

Kulka metalowa o średnicy 15 mm połączona 
z izolacyjnym uchwytem o długości 16 cm wy-
konanym z tworzywa sztucznego. Stosowana 
w doświadczeniach z elektrostatyki do prze-
noszenia ładunku elektrycznego. 
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Zestaw nr 81

Łącznik z izolującym uchwytem 

cena: 25,00 (w tym 23% VAT)

Przyrząd składa się z zaostrzonego na końcach metalowe-
go pręta o długości 40 cm oraz uchwytu wykonanego 
z tworzywa sztucznego. Stosowany w doświad-
czeniach z elektrostatyki. 

Zestaw nr 83

Siłomierz 1 N

cena: 25,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera siłomierz o zakresie pomiarowym 0–1 N. 
Siłomierz ma przezroczysty korpus, co umożliwia (korzyst-
ne dydaktycznie) poznanie jego wewnętrznej budowy. 
Znajdująca się w górnej części nakrętka pozwala na 
łatwą regulację wskazania „zera” na skali pomiarowej. 
Dodatkowa skala (w gramach) umożliwia użycie przy-
rządu jako wagi sprężynowej. Skale w sposób trwały 
są naniesione na korpus siłomierza. 

Zestaw nr 82

Przewodnik kulisty
z otworem 

cena: 137,00 (w tym 23% VAT)

Przyrząd jest złożony 
z chromowanej, metalowej 
sfery o średnicy 95 mm 
z otworem u góry, umieszczo-
nej na izolacyjnym statywie 
zbudowanym z plastikowej 
kolumny i metalowej podstawy. 
Stosowany w doświadczeniach 
z elektrostatyki. 

Zestaw nr 84

Przyrząd do demonstracji linii pola 
magnetycznego

cena: 111,00 (w tym 23% VAT)

Przyrząd składa się ze 117 igieł magne-
tycznych umieszczonych między dwiema 
kwadratowymi płytkami o długości 
boku 15 cm wykonanymi 
z przezroczystego two-
rzywa sztucznego. 
Umożliwia demon-
strację kształtu linii 
pola magnetycznego 
różnych magnesów. 

Zestaw nr 85 

Zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej

cena: 375,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw przystosowany do tablic magne-
tycznych. Zawiera modele soczewek 
(płasko i dwuwypukłej, dwuwklęsłej), 
pryzmaty (prostokątny, trapezowy), 
płytkę równoległościenną, element do 
badania całkowitego wewnętrznego 

odbicia, zwierciadło płaskowypu-
kłowklęsłe, pięciowiązkowy laser.

Zestaw nr 86 

Silnik cieplny z drutem z pamięcią kształtu

cena: 325,00 zł (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera bardzo ciekawy, prosty silnik cieplny, w którego 
konstrukcji wykorzystano właściwości drutu z pamięcią 
kształtu (Nitinol). Zbudowany jest z dwóch kół zamo-
cowanych obrotowo w uchwycie oraz pętli z Niti-
nolu. Zanurzenie w ciepłej wodzie mniejszego 
z kółek wprawia silniczek w ruch. Wymiary 
około 15 cm x 25 cm.
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Zestaw nr 87

Kamerton

cena: 39,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera kamerton 440 Hz, który może 
być używany w wielu doświadczeniach z aku-
styki. Za jego pomocą można demonstrować 
m.in. powstawanie fal akustycznych oraz, wraz 
z kamertonem przestrajalnym np. z zestawu 
nr 71, zjawisko rezonansu akustycznego. 

Zestaw nr 88

Młoteczek do kamertonów

cena: 15,00 (w tym 23% VAT)

Długość drewnianej rękojeści młoteczka wynosi około 16 cm, a śred-
nica kulki wykonanej z twardej gumy i osadzonej na końcu rękojeści –  
około 2,5 cm.

Zestaw nr 89

Konwerter termoelektryczny

cena: 150,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera przyrząd, za pomocą którego 
w ciekawy sposób można zilustrować pierw-
szą zasadę termodynamiki, demonstrując prze-
mianę energii wewnętrznej w energię elektryczną, 
a następnie mechaniczną, a także, po podłączeniu 
do zasilacza elektrycznego, działanie „pompy cie-
pła”. Zestaw składa się z konwertera termoelektrycz-
nego oraz dwóch naczyń plastikowych. Do 
zasilania konwertera pracującego 
jako „pompa ciepła” można zastoso-
wać zasilacz z Zestawu nr 96. Zasilacz 
prądu stałego 0−30 V / 0−3 A z płynną 
regulacją napięcia i natężenia prądu.

Zestaw nr 90

Cylinder miarowy 500 ml

cena: 39,00 (w tym 23% VAT)

Cylinder o objętości 500 ml jest wykonany z prze-
zroczystego tworzywa PMP. Integralną częścią 
cylindra jest stabilna sześciokątna podstawka. Na 
ściance jest wytłoczona trwała podziałka. Całkowita 
wysokość cylindra wynosi 33,5 cm, a jego średnica 
wewnętrzna kształtuje się od 4,8 do 5,6 cm. Duża 
średnica cylindra pozwala na jego zastosowanie do 
wyznaczania objętości różnych ciał, np. sześcianów 
z zestawu nr 41 oraz z zestawu nr 51.

Zestaw nr 91

Przewody łączeniowe o długości 30 cm z końcówkami 
krokodylkowymi (czarne)

cena: 15,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera cztery czar-
ne przewody łączeniowe 
o długości 30 cm 
z końcówkami 
krokodylkowymi. 
Przewody przezna-
czone do obwodów 
zasilanych napię-
ciem do 12 V (np. 
z baterii). Natęże-
nie prądu płynącego 
przez przewody nie 
powinno przekraczać 1 A.

Zestaw nr 92

Przewody łączeniowe o długości 30 cm z końcówkami 
krokodylkowymi (czerwone)

cena: 15,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera cztery czerwone 
przewody łączeniowe o dłu-
gości 30 cm z końcówkami 
krokodylkowymi. Prze-
wody przeznaczone do 
obwodów zasilanych 
napięciem do 12 V 
(np. z baterii). Natę-
żenie prądu płynącego 
przez przewody nie po-
winno przekraczać 1 A.
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Zestaw nr 98

Sześć czarnych przewodów łączeniowych,  
każdy z końcówką widełkową i wtykiem bananowym

cena: 42,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera sześć czarnych prze-
wodów łączeniowych o długości 
około 30 cm. Każdy przewód jest 
zakończony z jednej strony złą-
czem widełkowym o rozstawie 
4 mm, a z drugiej wtykiem 
bananowym o średnicy 
4 mm.

Zestaw nr 96

Zasilacz prądu stałego 0–30 V / 0–3 A  
z płynną regulacją napięcia i natężenia prądu

cena: 375,00 (w tym 23% VAT)

Uniwersalny zasilacz szkolny wypo-
sażony w ciągłą regu-
lację wyjściowego 
stabil izowanego 
napięcia stałego 
w zakresie 1–30 V 
lub stabilizowanego 
natężenia prądu 
w zakresie 0–3 
A oraz w cyfrowe 
wskaźniki napięcia 
i natężenia prądu 
wyjściowego.

Zestaw nr 97

Sześć czerwonych przewodów łączeniowych,  
każdy z końcówką widełkową i wtykiem bananowym

cena: 42,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera sześć czerwonych prze-
wodów łączeniowych o długości 
około 30 cm. Każdy przewód 
jest zakończony z jednej 
strony złączem wi-
dełkowym o roz-
stawie 4 mm, 
a z drugiej wty-
k iem banano-
wym o średnicy 
4 mm.

Zestaw nr 94

Zestaw do demonstracji linii pola magnetycznego 
przewodników z prądem

cena: 210,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera trzy przyrządy przezna-
czone do demonstracji kształtu 
linii pola magnetycznego wokół 
przewodników (prostoliniowe-
go, kołowego oraz tworzącego 
zwojnicę), w których płynie prąd. 
Przewodniki przechodzą przez 
plastikowe, przezroczyste pane-
le wypełnione olejem z opiłkami 
żelaznymi. Jako źródła prądu 
można użyć zasilaczy z zestawu 
nr 93 lub z zestawu nr 96, a do 
ich podłączenia − przewodów 
z zestawu nr 97 lub zestawu 
nr 98.

Zestaw nr 95

Miniaturowe igły magnetyczne na podstawkach

cena: 35,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera dziesięć miniaturowych igieł magnetycz-
nych na podstawkach. Długość igły wynosi około 
3 cm. Za pomocą igieł można pokazać 
między innymi kształt linii pola 
magnetycznego wokół magne-
sów stałych oraz wokół przewod-
ników z prądem.

Zestaw nr 93

Zasilacz szkolny prądu stałego i przemiennego  
0–13 V / 6 A

cena: 325,00 (w tym 23% VAT)

Uniwersalny zasilacz prądu stałego i przemiennego przeznaczony do 
użytku szkolnego. Może być stosowany w doświadczeniach z elektrycz-
ności i magnetyzmu wymagających użycia prądu stałego 
i/lub przemiennego 
o natężeniu nieprze-
kraczającym 6 A. 
Napięcie wyjściowe 
regulowane jest sko-
kowo co 1 V w zakre-
sie od 1 V do 13 V. 



EduVis oferta 2015

21

pomoce dydaktyczne fizyka 

Zestaw nr 102

Przewody łączeniowe o długości 30 cm z wtyczkami 
bananowymi (czarne)

cena: 30,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera cztery czarne przewody 
o długości 30 cm zakończone wtyczkami 
bananowymi o średnicy 4 mm. Wtyczki 
pozwalają na przyłączanie wielu przewo-
dów do jednego gniazda.

Zestaw nr 103

Dwa magnesy sztabkowe alnico

cena: 75,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera dwa magnesy sztabkowe alnico o długości 100 mm, 
szerokości i grubości 10 mm. Wraz z zestawem nr 84 mogą służyć 
do wizualizacji linii pola magnetycznego. Nazwa magnesów pochodzi 
od składu stopu, z którego są wytwarzane. Zawiera on, oprócz żelaza, 
głównie glin (Al), nikiel (Ni) oraz kobalt (Co).

Zestaw nr 104

Kondensator płaski;  
demonstracja jednorodnego pola elektrostatycznego

cena: 175,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera dwie podstaw-
ki, dwie okrągłe płyty metalowe  
z uchwytami, płytę z dielektryka 
oraz metalową okrągłą płytę ze 
sznurkami. Za pomocą zestawu 
można zademonstrować kształt linii 
jednorodnego pola elektrostatyczne-
go oraz wykonać doświadczenia 
z kondensatorem płaskim.

Zestaw nr 100

Rozpad promieniotwórczy – symulacja

cena: 100,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera plastikowy po-
jemnik oraz kilkaset plastikowych 
sześcianów reprezentujących jądra 
izotopu promieniotwórczego. Za 
pomocą zestawu można wykonać 
doświadczenie symulujące rozpad 
promieniotwórczy, co ułatwia zro-
zumienie prawa rozpadu promie-
niotwórczego oraz statystycznego 
charakteru tego rozpadu.

Zestaw nr 101

Przewody łączeniowe o długości 30 cm z wtyczkami 
bananowymi (czerwone)

cena: 30,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera cztery czerwone przewody 
o długości 30 cm zakończone 
wtyczkami bananowymi o średnicy 
4 mm. Wtyczki pozwalają na 
przyłączanie wielu przewodów 
do jednego gniazda.

Zestaw nr 99

Waga elektroniczna

cena: 87,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera wagę elektroniczną o zakresie 0–500 g, działce 
odczytowej 0,1 g, dokładności 1 g. Waga może być zasilana z bate-
rii, ma także funkcję automatycznego tarowania.
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Zestaw nr 105

Rozpraszanie cząstek alfa  
– symulacja doświadczenia Rutherforda

cena: 195,00 (w tym 23% VAT)

Za pomocą zestawu można wykonać doświadczenie będące modelem do-
świadczenia Rutherforda. Ułatwia on zrozumienie rozpraszania 

cząstek naładowanych na jądrach atomowych oraz przepro-
wadzenie rozumowania, prowadzącego do stworzenia 

modelu atomu.

Zestaw nr 106

Galwanometr szkolny

cena: 42,00 (w tym 23% VAT)

Szkolny galwanometr uczniowski 
o zakresie pomiarowym 300-0-
300 μA. Wartość działki elemen-
tarnej 10 μA. Opór wewnętrzny 
100 Ω lub 2,5 kΩ.
Wymiary: 10 x 13 x 10 cm. Gal-
wanometr bardzo dobrze nadaje 
się do stosowania w doświad-
czeniach prezentujących zjawisko 
indukcji elektromagnetycznej oraz 
jako wskaźnik zrównoważenia 
mostka Wheatstone’a.

Zestaw nr 107

Zwojnica i magnes; demonstracja zjawiska indukcji 
elektromagnetycznej

cena: 75,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera zwojnicę na 
podstawce, magnes oraz uchwyt do ma-
gnesu. Średnica wewnętrzna zwojnicy 
wynosi 15 mm,a długość 30 mm. 
Za pomocą zestawu można 
zademonstrować m.in. 
zjawisko indukcji elek-
tromagnetycznej.

Zestaw nr 110

Stoper elektroniczny

cena: 35,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera ręczny stoper elektroniczny, który – dzięki możliwości 
zapamiętania dziesięciu 
wyników pośrednich 
– bardzo dobrze na-
daje się do pomiaru 
czasu w wielu szkol-
nych doświadcze-
niach fizycznych.

Zestaw nr 108

Przyrząd do demonstracji zjawiska włoskowatości

cena: 60,00 (w tym 23% VAT)

Cztery szklane rurki ka-
pilarne o różnej średnicy 
wewnętrznej są ustawione 
pionowo i połączone po-
ziomą rurką z naczyniem, 
do którego podczas do-
świadczenia wlewa się 
wodę. Całość znajduje się 
na plastikowej podstawce.

Zestaw nr 109

Termometr Galileusza

cena:60,00 (w tym 23% VAT)

W wypełnionym cieczą szklanym cylindrze o średni-
cy około 5 cm i wysokości około 33 cm znajduje 
się 5 szklanych pojemników częściowo wypełnionych 
cieczą o różnych barwach. Do pojemników są przy-
wieszone etykiety z oznaczeniami temperatury. Odczy-
tu temperatury dokonujemy poprzez obserwację, które 
pojemniki pływają. Przyrząd można stosować do 
demonstracji rozszerzalności cieplnej cieczy, prawa 
Archimedesa oraz warunków pływania ciał. 
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Zestaw nr 113

Silnik Stirlinga

cena: 595,00 (w tym 23% VAT)

Wystarczy kubek gorącej wody, by silnik 
ten wprawić w ruch. 
Wymiary silnika:
średnica podstawy: 10 cm
wysokość: 15 cm

Zestaw nr 111

Radiometr Crookesa

cena: 175,00 (w tym 23% VAT)

W szklanej bańce wypełnionej powietrzem 
o znacznie obniżonym ciśnieniu znajduje się 
wiatraczek, którego każda z łopatek z jednej 
strony jest poczerniona, a z drugiej – srebrna. 
Gdy na radiometr pada światło, wiatraczek się 
obraca. Szybkość wirowania zależy od natęże-
nia padającego światła.

Zestaw nr 112

Wahadło Newtona

cena: 78,00 (w tym 23% VAT)

Pięć stalowych kul o średnicy 20 
mm jest zawieszonych na meta-
lowym stelażu umieszczonym na 
drewnianej podstawie. Wymiary 
podstawy to 11 × 12 cm, wysokość 
przyrządu – 15 cm.

Za pomocą wahadła Newtona moż-
na w ciekawy sposób zilustrować 
prawo zachowania energii oraz pra-
wo zachowania pędu.

El-Go Elektronika
zestaw podstawowy edu1

cena: 295,00 (w tym 23% VAT)

Moduły z elementami elektronicznymi łączo-
ne ze sobą magnetycznie. Można z nich 
szybko zbudować wiele ciekawych ukła-
dów elektronicznych, poznając przy tym 
zasadę ich działania. Zestaw doskonale 
nadaje się na zajęcia z techniki, a także 
na kółko fizyczne. 

Zestaw nr 114

Szklana rura Newtona  
z zaworem 

cena: 125,00 (w tym 23% VAT)

Szklana rura o średnicy 4,5 cm i długości 1 m, której jeden 
koniec jest zaślepiony, a drugi wyposażony w zawór z koń-
cówką do przyłączenia pompy próżniowej. Za pomocą 
przyrządu można pokazać, że w przypadku braku 
oporu powietrza różne ciała spadają jednakowo. 

Zestaw nr 115

Zasilacz bateryjny 6 V

cena: 14,00 (w tym 23% VAT)

Jest przeznaczony do zasilania lasera w zestawie Z85 (Zestaw do do-
świadczeń z optyki geometrycznej) i przystosowany do magnetycznego 
mocowania na tablicy magnetycznej. W zasilaczu można stosować 
baterie lub akumulatory typu AA. Użycie zasilacza bateryjnego zamiast 
znajdującego się w zestawie Z85 zasilacza sieciowego znacznie ułatwia 
wykonanie doświad-
czeń w sytuacji, gdy 
w pobliżu tablicy nie 
ma gniazdka instalacji 
elektrycznej. 
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Zestaw nr 116

Minisamochód „słoneczny”

cena: 24,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera minisamochód elektryczny zasilany z fotoogniwa. Skiero-
wanie na fotoogniwo wiązki światła z lampy biurkowej lub silnie świecącej 
latarki powoduje ruch minisamochodu. Zestaw można wykorzystać do 
doświadczeń ilustrujących przemianę 
energii światła w energię elektrycz-
ną, a następnie mechaniczną.
Wymiary minisamochodu:  
długość – 3 cm, 
szerokość – 2 cm, 
wysokość – 1,5 
cm.

Zestaw nr 117

Wstający bączek

cena: 9,00 (w tym 23% VAT)

Drewniany bączek o średnicy około 3 cm. Pozornie 
wbrew prawom fizyki, bączek wprawiony w szybki ruch 
obrotowy „wstaje” (odwraca się) i kręci się na 
nóżce. Wstające bączki już od ponad stu lat 
wzbudzają zainteresowanie fizyków.

Zestaw nr 118

Zestaw do pomiaru ciśnienia 
atmosferycznego

cena: 55,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera strzykawkę z zaworem, 
drewniany uchwyt do strzykawki oraz 
metalowy haczyk. Za pomocą elemen-
tów z zestawu oraz wiadra można  
w nietypowy sposób zmierzyć ciśnie-
nie atmosferyczne.

Zestaw nr 119

Metalowy haczyk na podstawie magnetycznej

cena: 37,00 (w tym 23% VAT)

Metalowy haczyk jest umieszczony na podstawie o średnicy 4 cm. 
Wysokość całości wynosi także 4 cm. Haczyk 
jest przeznaczony do mocowania przyrzą-
dów doświadczalnych do tablic magne-
tycznych, np. do zawieszania siłomie-
rzy, wahadeł sprężynowych, krążków 
(bloczków), wielokrążków itp.

Zestaw nr 120

Ręczna tłokowa pompa próżniowa

cena: 80,00 (w tym 23% VAT)

Może być używana do wytwarzania zarówno podciśnie-
nia (wypompowywania powietrza z rury N e w t o n a , 
klosza próżniowego itp.), jak i nadciśnienia ( p o m p o -
wania powietrza do zbiornika). Główne ele- menty pompy 
są wykonane ze stali, cylinder jest pokryty emalią. Rącz-
ka pompy jest plastikowa.

Zestaw nr 121

Siłomierz wskazówkowy 1 N

cena: 150,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera siłomierz 
wskazówkowy o zakresie 
pomiarowym 0–1 N. Siłomierz 
jest przystosowany do tablic 
magnetycznych. Średnica jego 
tarczy wynosi 20 cm.
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Zestaw nr 123

Lupa szklana o średnicy 40 mm w plastikowej obudowie

cena: 8,00 (w tym 23% VAT)

Korpus lupy jest wykonany z plastiku. Plasti-
kowa rączka ma długość 5 cm.
Średnica szklanej soczewki: 40 mm. 

Zestaw nr 124

Lupa szklana o średnicy 40 mm w metalowej obudowie

cena: 10,00 (w tym 23% VAT)

Korpus lupy jest wykonany z metalu. Metalowoplasti-
kowa rączka ma długość 7,5 cm.
Średnica szklanej soczewki: 40 mm. 

Zestaw nr 122

Siłomierz wskazówkowy 2 N

cena: 150,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera siłomierz wskazówko-
wy o zakresie pomiarowym 0–2 N. 
Siłomierz jest przystosowany do 
tablic magnetycznych. Średnica 
jego tarczy wynosi 20 cm.

Zestaw nr 125

Lupa szklana o średnicy 100 mm w plastikowej obudowie

cena: 12,00 (w tym 23% VAT)

Korpus lupy jest wykonany z plastiku. 
Plastikowa rączka ma długość 9 cm.
Średnica szklanej soczewki: 100 mm. 

Zestaw nr 126

Przyrząd do badania oporu elektrycznego przewodników

cena: 150,00 (w tym 23% VAT)

Za pomocą przyrządu można badać zależność oporu przewodników 
(z różnych materiałów) od ich długości i przekroju poprzecznego. Na pod-
stawie z podziałką milimetrową rozpięte są, pomiędzy gniazdami, druty 
o różnych średnicach, wykonane z różnych materiałów.

Zestaw nr 127

Żaróweczki LED

cena: 20,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera cztery energooszczędne żaróweczki, w których źródłem 
światła są diody elektroluminescencyjne. Żaróweczki mają trzonek E10 
i przystosowane są do napięcia zasilania 3,5V.
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Zestaw nr 129

Fontanna cieplna

cena: 25,00 (w tym 23% VAT)

Szklany przyrząd o wysokości ok. 16 cm 
i wyglądzie klepsydry z zabarwioną cieczą 
dzięki ogrzaniu dolnego zbiornika rękami 
tworzy efektowną fontannę w zbiorniku gór-
nym. Doświadczenie to pozwala na demon-
strację i przedyskutowanie takich zagadnień 
jak parowanie i skraplanie, prawo Pascala, 
ciśnienie hydrostatyczne, równowaga 
termodynamiczna.

Zestaw nr 130

Podwójny stożek

cena: 80,00 (w tym 23% VAT)

Równia pochyła utworzona z dwóch szyn, których rozstaw zmniejsza się 
z ich wysokością, służy do ukazania paradoksalnego ruchu „pod górę” 
dzięki sile ciężkości (środek masy). Wykazuje go bryła złożona z dwóch 
stożków sklejonych podstawami. Doświadczenie demonstruje bezwzględ-
ne obniżanie położenia środka masy ciała w polu grawitacyjnym nieza-
leżnie od tego, jak postrzega to obserwator.

Zestaw nr 128

Model prasy hydraulicznej

cena: 60,00 (w tym 23% VAT)

Model prostej prasy hydraulicznej o wymiarach 430 × 310 × 100 mm 
składa się z dwóch cylindrów o różnych przekrojach, połączonych ze 
sobą elastyczną rurką. Cylindry mają ruchome tłoki o różnych polach 
powierzchni. Cały układ jest wy-
pełniony płynem hydraulicznym. 
Za pomocą tego modelu udo-
wodnimy, że siły wywierane na 
tłoki są proporcjonalne do pola 
powierzchni tych tłoków. 

Zestaw nr 133

Prądnica ręczna (model z żarówką)

cena: 65,00 (w tym 23% VAT)

Trzymana w jednej ręce prądnica, napędzana drugą ręką za pomocą korb-
ki, powoduje świecenie żarówki; działa zatem niczym latarka bez baterii.

Zestaw nr 131

Holografia

cena: 675,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw umożliwia obserwację trójwymiarowego obrazu holograficznego. 
Jest on odtwarzany przez wiązkę czerwonego lasera z płytki z zarejestro-
wanym hologramem, przez którą należy patrzeć, aby zobaczyć wirtualny 
obraz.

Zestaw nr 132

Elektromagnes

cena: 85,00 (w tym 23% VAT)

Mieszczący się w ręce elektromagnes, 
zasilany niewielkim napięciem, może 
unieść obiekt o masie dużo większej niż 
własna. Dzięki przejrzystej budowie ide-
alnie nadaje się do wytłumaczenia 
zasady działania oraz wykorzy-
stania w praktyce elektroma-
gnesów z rdzeniem.



EduVis oferta 2015

27

pomoce dydaktyczne fizyka 

Zestaw nr 135

Balansujący ptak

cena: 20,00 (w tym 23% VAT)

Balansujący plastikowy ptak efektownie utrzymuje się w poziomie będąc 
podpartym tylko w jednym punkcie – na czubku jego dzioba. Jest to 
zabawka której zachowanie potrafi zadziwić ucznia trzymającego ją na 
własnym palcu.

Zestaw nr 134

Stojak drewniany uniwersalny

cena: 19,00 (w tym 23% VAT)

Drewniany stojak z prostą regulacją wysokości, którego jednym z zasto-
sowań może być podtrzymywanie pojedynczych soczewek w doświad-
czeniach z dziedziny optyki. Użycie kilku takich statywów, z odpowied-
nimi soczewkami, pozwala stworzyć tani 
odpowiednik ławy optycznej.
Statyw posiada uchwyt, który stanowią 
rowki wyżłobione w górnych krawędziach 
przesuwnego ramienia stojaka. Rowki 
zbiegają się ku dołowi, tworząc kieszeń 
na niezbyt grube (do 10 mm grubości) 
przedmioty. Podstawa statywu ma wymia-
ry 11 x 5 cm, regulacja pozwala zmieniać 
wysokość od około 8 cm do około 13 cm 
nad poziomem podłoża (mierzone w naj-
niższym punkcie uchwytu).

Zestaw nr 137

Przewody łączeniowe o długości 50 cm z wtyczkami ba-
nanowymi (czerwone)

cena: 30,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera cztery czerwone prze-
wody o długości 50 cm zakoń-
czone wtyczkami bananowymi 
o średnicy 4 mm. Wtyczki 
pozwalają na przyłącza-
nie wielu przewodów do 
jednego gniazda.

Wygląd produktu na zdjęciu 
może odbiegać od wyglądu 
produktu w rzeczywistości.

Zestaw nr 136

Przewody łączeniowe o długości 50 cm z wtyczkami 
bananowymi (czarne)

cena: 30,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera cztery czarne przewody o długo-
ści 50 cm zakończone wtyczkami bananowymi  
o średnicy 4 mm. Wtyczki pozwalają na przyłą-
czanie wielu przewodów do jednego gniazda.

Wygląd produktu na zdjęciu może 
odbiegać od wyglądu produktu 
w rzeczywistości.

Zestaw nr 139

Lustro fenickie 

cena: 65,00 (w tym 23% VAT)

Lustro półprzepuszczalne, zwane również fenickim (a niepoprawnie we-
neckim), pozwala doświadczalnie sprawdzić, że odległość obrazu od 
zwierciadła jest równa odległości przedmiotu od tego zwierciadła. Dzięki 
temu przewidywania wynikające z praw optyki geometrycznej mogą być 
łatwo zweryfikowane eksperymentalnie przez samego ucznia.

Zestaw nr 138

Kula Pascala

cena: 99,00 (w tym 23% VAT)

Kula z otworami połączona z cylindrem z tłokiem pozwala w efektowny 
sposób ukazać prawo Pascala. Woda tryskająca z kuli we wszystkie 
strony, przy próbie jej sprężenia wewnątrz urządzenia, wzbudza zaintere-
sowanie uczniów, którzy nie widzą często nauczyciela demonstrującego 
mały deszcz w klasie.
W stalowej kuli znajduje się 9 niewielkich otworów, dobrze uwidocznio-
nych przez zastosowanie mosiężnych tulejek. Średnica kuli to ok. 7 cm, 
długość całości 35 cm, a szerokość drewnianej rączki przy tłoku − 9 cm. 
Średnica zewnętrzna cylindra wynosi 2,5 cm. Masa zestawu to ok. 350 g.



EduVis oferta 2015

28

pomoce dydaktyczne fizyka 

Zestaw nr 142

Uniwersalny statyw 15 cm x 15 cm o regulowanej wyso-
kości

cena: 195,00 (w tym 23% VAT)

Estetycznie wykonana, stabilna (1,2 kg) aluminiowa 
platforma o wymiarach 15 cm x 15 cm po-
zwala łatwo podnieść lub utrzymy-
wać na danej wysokości 
elementy zestawów 
doświadczalnych. Naj-
niższe położenie gór-
nego blatu względem 
dolnego to ok. 6,5 cm, 
najwyższe – 27,5 cm.

Zestaw nr 141

Przyrząd do demonstracji linii pola magnetycznego  
w przestrzeni 

cena: 299,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw pozwala na trójwymiarową demonstrację przebiegu linii pola ma-
gnetycznego wytwarzanego przez magnesy: walcowy oraz podkowiasty.

Zestaw nr 144

Pijący ptak

cena: 30,00 (w tym 23% VAT)

Kolorowa zabawka o wysokości ok. 19 cm 
i wyglądzie przypominającym ptaka w cylindrze 
z zabarwioną w tułowiu cieczą wydaje się poruszać 
wiecznie bez napędu. Doświadczenie to pozwala na 
demonstrację i przeanalizowanie takich zagadnień 
fizyki jak rozszerzalność termiczna, parowanie 
i skraplanie, ciśnienie hydrostatyczne, równowa-
ga termodynamiczna, położenie środka ciężkości 
i równowaga.
Najważniejszym elementem zestawu jest odpowiednio 
uformowana szklana rurka z dodatkowym zbiornikiem 
na dole oraz kulągłową i dzióbkiem na górze. 
Zbiornik dolny zawiera zabarwioną, łatwo pa-
rującą ciecz (alkohol). Głowa wraz z dziobem 
pokryta jest materiałem chłonącym wodę.

Zestaw nr 143

Uniwersalny statyw 10 cm x 10 cm o regulowanej 
wysokości 

cena: 110,00 (w tym 23% VAT)

Estetycznie wykonana, stabilna (0,5 kg) aluminiowa platforma o wymia-
rach 10 cm x 10 cm pozwala łatwo podnieść lub utrzymywać na danej 
wysokości elementy zestawów doświadczalnych. 
Najniższe położenie górnego 
blatu względem dolne-
go to ok. 4,5 cm, naj-
wyższe – 14,5 cm. 
Regulacja odbywa 
się poprzez obrót 
gałką dla podno-
szenia i opuszcza-
nia platformy.

Zestaw nr 145

Podstawka obrotowa pod pałeczki naładowane 

cena: 30,00 (w tym 23% VAT)

Oferowany zestaw pozwala na łatwą i efektowną demonstrację oddzia-
ływania elektrostatycznego pałeczek naładowanych jedno lub różno-
imiennie.

Zestaw nr 140

Uczniowski zestaw „EduVis El-Go SOLAR” do doświadczeń 
z fotowoltaicznym źródłem prądu 

cena: 299,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw „EduVis ElGo SOLAR” do doświadczeń z fotowoltaicznym źró-
dłem prądu pozwala na praktyczne wprowadzenie do tematyki energetyki 
fotowoltaicznej.
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Zestaw nr 146

Zestaw do doświadczeń z elektrostatyki  

cena: 599,00 (w tym 23% VAT)

Oferowany zestaw pozwala na wykonanie większości szkolnych do-
świadczeń dotyczących elektrostatyki. Stanowi on podstawę wyposaże-
nia pracowni odnośnie tego działu fizyki.

Zestaw nr 148

Tor powietrzny 120 cm z dmuchawą i stoperem 

cena: 2 999,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw składa się z toru powietrznego o długości 120 cm, zestawu akce-
soriów do jego użytkowania demonstracyjnego oraz dmuchawy zasilają-
cej i stopera elektronicznego z bramkami optycznymi. Zestaw pozwala na 
wykonanie wielu doświadczeń z kinematyki i dynamiki ruchu postępowe-
go, zarówno jednostajnego, jak i zmiennego oraz ruchu harmonicznego.

Zestaw nr 147

Składana lupa z podstawką i skalą 

cena: 10,00 (w tym 23% VAT)

Lupa o powiększeniu 5x 
posiada podstawkę, dzię-
ki której można oglądać 

preparaty położone na 
ławce bez konieczności przy-

trzymywania samej lupy. Dzięki możliwości 
składania, wyśmienicie nadaje się do zabrania w 
teren, aby dzięki niej móc oglądać drobne owady, 
minerały czy powierzchnię liści.

Zestaw nr 151

Waga elektroniczna 2000g/ 1 g

cena: 87,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera łatwą w użyciu wagę elektroniczną, doskonale nadającą 
się do stosowania podczas wykonywania doświadczeń na lekcjach fizyki. 
Zakres ważenia wagi wynosi 02000 g, działka odczytowa 1 g. Szalka 
ma średnicę 150 mm.

Zestaw nr 150

Siłomierz 100 N

cena: 28,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera siłomierz o zakresie pomiarowym 0100 N. Siłomierz po-
siada przezroczysty korpus, co umożliwia (korzystne dydaktycznie) 
poznanie jego wewnętrznej budowy. Znajdująca się w górnej 
części nakrętka pozwala na łatwą regulację wskazania 
„zera” na skali pomiarowej. Dodatkowa skala (w gra-
mach) umożliwia użycie przyrządu jako wagi sprę-
żynowej. Skale w sposób trwały naniesione są na 
korpus siłomierza.

Zestaw nr 149

Lupa szklana o średnicy 100 mm  
w metalowej obudowie 

cena: 14,00 (w tym 23% VAT)

Korpus lupy jest wykonany z metalu. Metalowopla-
stikowa rączka ma długość 9 cm.
Średnica szklanej soczewki: 100 mm.
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Zestaw nr 153

Rura Newtona (wersja z gotową próżnią)

cena: 99,00 (w tym 23% VAT)

Metrowej długości próżniowa rura Newtona pozwala zaob-
serwować jednoczesne spadanie kawałka blachy stalowej  
i małego piórka. Zatem w ziemskim polu grawitacyjnym bez oporów ruchu 
ciała spadają z jednakowym przyspieszeniem, niezależnie od ich masy. 
Ta wersja urządzenia nie wymaga użycia pompy próżniowej, gdyż rura po 

odpompowaniu powietrza została zatopiona .

Zestaw nr 154

Duże wahadło Newtona

cena: 138,00 (w tym 23% VAT)

Na stabilnym statywie (podstawa 22 cm x 14 cm, wysokość 22 cm) 
zawieszonych jest bifilarnie 5 stalowych kul o średnicy 25 mm, tworząc 
wahadła o długości ok. 17 cm. Przy pomocy 
tego urządzenia można  
w efektowny sposób de-
monstrować zasadę za-
chowania energii i pędu  
w zderzeniach spręży-
stych jak i niesprężystych. 
Zawieszenie każdego wa-
hadła wyposażone jest  
w śruby regulacyjne, 
pozwalające dokładnie 
dobrać pozycje poszcze-
gólnych kul.

Zestaw nr 152

Waga elektroniczna 5000g/ 1 g 

cena: 87,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera łatwą w użyciu wagę elektroniczną, doskonale nadającą 
się do stosowania podczas wykonywania doświadczeń na lekcjach fizyki. 
Zakres ważenia wagi wynosi 05000 g, działka odczytowa 1 g. Szalka 

ma średnicę 150 mm. Waga może być zasilana 
z baterii AA lub opcjonalnie z zasilacza sie-

ciowego 9 V/100 mA (zestaw nie za-
wiera zasilacza) i posiada funkcję 

automatycznego tarowania.  
W celu oszczędzania ba-
terii waga, jeśli nie jest 
używana, wyłącza się 
automatycznie po oko-
ło dwóch minutach.

Zestaw nr 157

Wady wzroku

cena: 199,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw ten jest rozsze-
rzeniem Zestawu nr 85  
i zawiera 5 soczewek sy-
mulujących odpowiednio 
soczewki : oka zdrowego, 
krótko i dalekowzrocz-
nego wraz z soczewkami 
korekcyjnymi. Oprócz tego  
w zestawie znajdują się 
plansze z rysunkami oka, 
na których dokonuje się 
prezentacji oraz 4 ma-
gnesy do przymocowa-
nia plansz do tablicy.

Zestaw nr 155

Diabelska pętla

cena: 120,00 (w tym 23% VAT)

Dzięki zestawowi prezentującemu diabelską pętlę (lub pętlę śmier-
ci) można wyjaśnić, dlaczego kolejka górska (roller coaster) 
może bezpiecznie przejeżdżać przez pionowe pętle, kiedy to jej 
pasażerowie poruszają się do góry nogami. Przy okazji uczeń 
lepiej poznaje mechanikę, wykorzystując siłę dośrodkową i za-
sadę zachowania energii mechanicznej w polu grawitacyjnym, 

do wyjaśnienia zjawiska.

Zestaw nr 156 

Duże igły magnetyczne

cena: 49,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera dwie igły magnetyczne z podstawkami, na których mogą 
się swobodnie obracać. Mogą służyć zarówno jako kompasy, jako wskaź-
niki namagnesowania badanych ciał oraz wskaźniki pola magnetycznego 
przewodników, w których płynie prąd.
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Zestaw nr 159

Ręczny model elektrowni wiatrowej

cena: 99,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw ten pozwala zrozumieć w ogólnym zarysie ideę generacji prądu 
elektrycznego dzięki turbinie, w tym przypadku zasilanej energią poru-
szającego się powietrza.

Zestaw nr 158

Składanie barw

cena: 399,00 (w tym 23% VAT)

Za pomocą tego zestawu 
można w efektowny sposób 
przedstawić zasady addy-
tywnego dodawania barw: 
światło czerwone, niebieskie 
i zielone rzucane na ekran 
(dołączony lub na ścianę) 
daje w sumie światło białe, 
zaś w miejscach miesza-
nia tylko dwóch kolorów 
– odpowiednie barwy do-
pełniające. Regulacja 
natężenia każdego 
ze źródeł światła 
pozwala uzyskiwać 
pozostałe kolory.

Zestaw nr 163

Kamertony 

cena: 169,00 (w tym 23% VAT)

Osiem stalowych kamer-
tonów o różnych tonach 
podstawowych wraz 
z młoteczkiem pozwala 
przeprowadzić kilka 
doświadczeń, przede 
wszystkim związa-
nych z rezonansem 
akustycznym, (mię-
dzy innymi wy-
znaczyć) wartość 
prędkości dźwięku 
w powietrzu.

Zestaw nr 162

Przewodnictwo cieplne metali

cena: 64,00 (w tym 23% VAT)

Poręczny przyrząd pozwala wykazać różnice w przewodnictwie cieplnym 
różnych metali. Może posłużyć do sprawdzenia intuicji uczniów w kwestii 
przewodzenia ciepła przez często spotykane przewodniki i uszeregować 
je od najlepszego do najgorszego. Weryfikacja przypuszczeń odbywa 
się dzięki obserwacji (i słuchaniu) odpadających od prętów gwoździ, 
trzymających się przyrządu dzięki parafinie.

Zestaw nr 161

Wahadło matematyczne

cena: 299,00 (w tym 23% VAT)

Bardzo solidny i masywny statyw z wyposa-
żeniem pozwala na bardzo dokładne badanie 
ruchu harmonicznego prostego wahadła o do-
wolnej długości do około 110 cm. Ze względu 
na wielkość może służyć jako wersja demon-
stracyjna. Dzięki zastosowaniu mier-
nika długości wahadła oraz skali 
pozwalającej mierzyć wychylenie z 
położenia równowagi, wyśmienicie 
nadaje się także do ilościowych badań zjawiska. 
Zaś profesjonalne zawieszenie to wręcz przyrząd do 
ćwiczenia laboratoryjnego (np. mającego na celu 
wyznaczenie ziemskiego przyspieszenia 
grawitacyjnego).

Zestaw nr 160

Pojazd odrzutowy

cena: 79,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw umożliwia demonstrację III zasady dynamiki Newtona w bardzo 
przystępny i zarazem efektowny sposób: pojazd napę-
dzany siłą odrzutu powietrza z balonika 
przejedzie kilka metrów. W jednym 
prostym doświadczeniu topnieją wieki 
dzielące pierwsze pomysły wy-
korzystania odrzutu (starożytna 
bania Herona, aeolipila), powrót 
do nich w czasach nowożytnych 
(średniowieczne fajerwerki, po-
jazd odrzutowy na parę Newtona)  
i w końcu w pełni skuteczne ich wykorzy-
stanie w wieku ubiegłym (samoloty 
odrzutowe, rakiety, podusz-
kowce).
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Zestaw nr 165

Termometr Galileusza (7 kulek)

cena: 75,00 (w tym 23% VAT)

W  w y p e ł n i o n y m  c i e c z ą  s z k l a n y m  
cylindrze o średnicy około 4 cm i wysokości  
okło 27 cm znajduje się 7 szklanych pojemników  
częściowo wypełnionych cieczą o różnych bar-
wach. Do pojemników zawieszone są etykiety  
z oznaczeniami temperatury. Odczytu temperatury 
dokonujemy poprzez obserwację, które pojemniki pły-
wają. Przyrząd można stosować do demonstracji roz-
szerzalności cieplnej cieczy, prawa Archimedesa oraz 
warunków pływania ciał.

Zestaw nr 164

Generator Van de Graaffa

cena: 999,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw ten to klasyczny generator 
Van de Graaffa z napędem ręcz-
nym, pozwalający uzyskać iskrę 
elektryczną o długości do 10 cm. 
Dzięki wykorzystaniu do kon-
strukcji modelu przezroczystych 
materiałów, doskonale nadaje 
się on do celów edukacyjnych.
Daje możliwość nie tylko do-
świadczeń z wyładowaniami 
elektrycznymi, ale również pre-
zentacji zasady działania tego 
urządzenia.

Zestaw nr 167

Duże cewki indukcyjne

cena: 199,00 (w tym 23% VAT)

Solidnie wykonany zestaw cewek do demonstracji zjawiska indukcji elek-
tromagnetycznej. Ze względu na pokaźne rozmiary 
wyśmienicie nadaje się do 
celów demonstracyjnych, 
jak również do doświad-
czeń uczniowskich. Do-
datkowym atutem tego 
zestawu (w porównaniu 
do innych podobnych do-
stępnych na rynku) jest 
możliwość wykorzystania 
do doświadczeń różnych 
liczb zwojów cewki ze-
wnętrznej.

Zestaw nr 166

Siłomierz dwukierunkowy 10 N

cena: 45,00 (w tym 23% VAT)

Siłomierz dwukierunkowy pozwala mierzyć siłę, którą 
ciągnie on ciało zawieszone na dołączonym haczyku 
(bądź położone na stoliku siłomierza) lub też siłę, któ-
rą siłomierz naciska na ciało dzięki stolikowi. W obu 
kierunkach zakres siłomierza to 10 N (odpowiadający 
ciężarowi ciała o masie ok. 1 kg).

Zestaw nr 169

Siłomierz demonstracyjny 1 N 

cena: 40,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera duży, metalowy siłomierz o za-
kresie pomiarowym 0–1 N. Szerokość siłomierza 
wynosi 9 cm, długość 31 cm. Znajdująca się w 
górnej części śruba pozwala na łatwą regulację 
wskazania „zera” na skali pomiarowej. Dodatko-
wa skala (w gramach) umożliwia użycie przyrzą-
du jako wagi sprężynowej. Obie skale, w sposób 
trwały naniesione na korpus siłomierza, są dobrze 
widoczne z daleka.

Zestaw nr 168

Siłomierz demonstracyjny 20 N

cena: 40,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera duży, metalowy siłomierz o zakre-
sie pomiarowym 0–20 N. Szerokość siłomierza wy-
nosi 9 cm, długość 31 cm. Znajdująca się w górnej 
części śruba pozwala na łatwą regulację wskaza-
nia „zera” na skali pomiarowej. Dodatkowa skala 
(w gramach) umożliwia użycie przyrządu jako 
wagi sprężynowej. Obie skale, w sposób trwały 
naniesione na korpus siłomierza, są dobrze wi-
doczne z daleka.
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Zestaw nr 171

Siłomierz demonstracyjny 2 N

cena: 40,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera duży, metalowy siłomierz o zakresie 
pomiarowym 0–2 N. Szerokość siłomierza wynosi  
9 cm, długość 31 cm. Znajdująca się w górnej czę-
ści śruba pozwala na łatwą regulację wskazania 
„zera” na skali pomiarowej. Dodatkowa skala (w 
gramach) umożliwia użycie przyrządu jako wagi 
sprężynowej. Obie skale, w sposób trwały nanie-
sione na korpus siłomierza, są dobrze widoczne z 
daleka.

Zestaw nr 170 

Siłomierz demonstracyjny 0,5 N

cena: 40,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera duży, metalowy siłomierz o zakresie 
pomiarowym 0–0,5 N. Szerokość siłomierza wynosi 
9 cm, długość 31 cm. Znajdująca się w górnej części 
śruba pozwala na łatwą regulację wskazania „zera” 
na skali pomiarowej. Dodatkowa skala (w gramach) 
umożliwia użycie przyrządu jako wagi sprężynowej. 
Obie skale, w sposób trwały naniesione na korpus 
siłomierza, są dobrze widoczne z daleka.

Zestaw nr 173

Małe Cewki indukcyjne

cena: 89,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw dwóch cewek z rdzeniem żelaznym do ukazania i badania zjawi-
ska indukcji elektromagnetycznej, nadaje się do celów demonstracyjnych 
jeszcze bardziej do doświadczeń wykonywanych 
samodzie ln ie 
przez uczniów.

Zestaw nr 172

Tarcza Kolbego z podstawą i akcesoriami

cena: 499,00 (w tym 23% VAT)

W pełni samowystarczalny i mobilny zestaw do doświadczeń z optyki 
geometrycznej – nie potrzebuje tablicy magnetycznej, gdyż taką zawie-
ra. Komplet soczewek, pryzmatów i luster pozwala przeprowadzić do-
świadczenia pokazo-
we przez nauczyciela, 
jak i badawcze przez 
uczniów (podziałka 
kątowa na obrotowej 
tarczy ułatwia prowa-
dzenie pomiarów ką-
tów). Źródłem promieni 
świetlnych jest laser 
siedmiowiązkowy zasi-
lany bateryjnie (każda 
wiązka sterowana jest 
oddzielnie).

Zestaw nr 175

Równia pochyła

cena: 180,00 (w tym 23% VAT)

To drewniana równia pochyła o regulowanym kącie nachylenia wraz  
z bloczkiem nieruchomym i trzema ciałami. Pozwala wykonać szereg 

doświadczeń związanych ze spo-
czynkiem i ruchem ciał na pochyłej 
powierzchni, czy też wyznaczyć 
współczynnik tarcia statycznego lub 
kinetycznego dwóch trących o siebie 
powierzchni. Wyraźna skala dołą-

czonego kątomierza pozwala na 
przeprowadzanie ilościo-

wych badań przez na-
uczyciela bądź 

uczniów.

Zestaw nr 174

Termometr Galileusza (4 kulki)

cena: 35,00 (w tym 23% VAT)

W wypełnionym cieczą szklanym cylindrze o średni-
cy około 3 cm i wysokości około 17 cm znajdują się 
4 szklane pojemniki częściowo wypełnionych cieczą 
o różnych barwach. Do pojemników zawieszone są 
etykiety z oznaczeniami temperatury. Odczytu tem-
peratury dokonujemy poprzez obserwację, które 
pojemniki pływają. Przyrząd można stosować do 
demonstracji rozszerzalności cieplnej cieczy, prawa 
Archimedesa oraz warunków pływania ciał.
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Zestaw nr 177

Źródło światła białego i RGB do doświadczeń z optyki

cena: 149,00 (w tym 23% VAT)

Źródło to pozwala uzyskać różne rodzaje wiązki światła białego: szeroką, 
wąską z jednej szczeliny, podwójną, potrójną i poczwórną dzięki wy-
miennym końcówkom ze szczelinami oraz trzy kolorowe szerokie wiązki 
(niebieską, czerwoną i zieloną) słu-
żące pokazowi mieszania tych 
barw. Źródło zasilane jest 
napięciem 12 V o mocy 
35 W (zasilacz nie jest 
zawarty w komplecie).

Zestaw nr 176

Odważniki 1 g – 100 g

cena: 68,00 (w tym 23% VAT)

Komplet zawiera 9 odważników 
o masach w zakresie od 1 g do 
100 g (łącznie 210 g) i pęsetę 
do manipulowania nimi. Wszyst-
ko znajduje się w solidnym, 
kompaktowym opakowaniu 

– zamykanej na zatrzask 
skrzyneczce z tworzywa 

sztucznego.

Zestaw nr 179

Zestaw obciążników szczelinowych 10 x 50 g 

cena: 58,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw obciążników pozwalający uzyskać masę do 500 g 
ze skokiem 50 g nadaje się zwłaszcza do doświadczeń, 
w których wykazywana jest zależność przebiegu 
zjawiska od zastosowanego obciążenia.

Zestaw nr 178

Mniejszy zestaw do doświadczeń z elektrostatyki

cena: 169,00 (w tym 23% VAT)

Kompaktowy zestaw zawiera komplet pałeczek wraz 
z materiałami do ich elektryzowania, statyw obrotowy 
pod pałeczkę oraz elektroskop kulkowy. Pozwala przeprowadzić 
podstawowe doświadczenia dotyczące elektryzowania, rodzajów 
ładunków elektrycznych oraz ich wzajemnych oddziaływań.

Zestaw nr 181

Model technicznej prasy hydraulicznej

cena: 299,00 (w tym 23% VAT)

Działający model technicznej pra-
sy hydraulicznej pozwala zgłębić 
zasady fizyki wykorzystywane  
w praktyce. Dzięki w pełni przezro-
czystej obudowie cylindrów dokład-
nie widoczne są wszystkie elementy, 
przez co wyśmienicie nadaje się 
do celów demonstracyjnych. Prasę 
powinien obsługiwać nauczyciel. 
Należy uważać, aby efektownie 
przecinane nią drewniane przed-
mioty (których części odskakują na 
boki) nie stanowiły zagrożenia dla 
obserwatorów.

Zestaw nr 180

Kompas w metalowej obudowie

cena: 19,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera kompas (dokładniej: busolę) mogący 
służyć zarówno do doświadczeń z magnetyzmem na 

lekcji fizyki, jak i podczas nauki orientacji na mapie 
i w terenie na lekcji geografii. Trwała metalowa 

obudowa zapewnia bezpieczne użytkowanie 
bez obawy o przypadkowe 

uszkodzenie urządze-
nia podczas wyprawy 
w teren.
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Zestaw nr 183

Tor powietrzny 200 cm z dmuchawą i stoperem

cena: 2999,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw składa się z toru powietrznego o długości 200 cm, zestawu ak-
cesoriów do jego użytkowania demonstracyjnego oraz dmuchawy zasila-
jącej i stopera elektronicznego z bramkami optycznymi. Zestaw pozwala 

na wykonanie wielu doświadczeń z kinema-
tyki i dynamiki ruchu postępowego, zarówno 
jednostajnego, jak i zmiennego oraz ruchu 
harmonicznego.

Zestaw nr 182

Reguła Lenza

cena: 29,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw pozwala szybko i efektownie, bez użycia zasilania czy też mierni-
ków demonstracyjnych, pokazać ideę indukcji elektromagnetycznej oraz 
regułę Lenza w praktyce.

Zestaw nr 185

Przekładnie mechaniczne

cena: 199,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera 6 kolorowych modeli przekładni mechanicznych każdego 
typu: zębate, cięgnowe i cierną. Służyć mogą zarówno prezentacji zasady 
działania każdej z nich, jak i sprawdzania obliczonych zachowań dla 
danych przełożeń.

Zestaw nr 184

Rozszerzalność cieplna metali

cena: 199,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw pozwala na jakościowe po-
równanie stopnia termicznej roz-
szerzalności liniowej trzech mate-
riałów: stali, aluminium i mosiądzu  
w formie prętów. Eksperyment przepro-
wadzany na żywo, dzięki wskazówkom 
jako dźwigniom jednostronnym o dużym 
przełożeniu, pozwala gołym okiem ocenić 
względne rozszerzalności cieplne użytych 
metali.

Zestaw nr 187

Równia pochyła większa

cena: 349,00 (w tym 23% VAT)

Prawie metrowej długości równia pochyła o regulowa-
nym kącie nachylenia pozwala na wykonanie szeregu 

doświadczeń z ruchem jednostajnym i zmiennym,  
z uwzględnieniem tarcia kinetycznego lub bez, ba-

danie tarcia statycznego i ruchu toczącego się 
walca. Dołączony siłomierz i zestaw obciążni-

ków pomagają w zmierzeniu lub dobraniu 
odpowiedniej dla danego doświadcze-

nia siły działającej w górę równi. 

Zestaw nr 186

Model silnika wysokoprężnego

cena: 149,00 (w tym 23% VAT)

Kolorowy model stanowi uproszczo-
ny przekrój pionowy przez cylinder 
czterosuwowego silnika wysokopręż-
nego (Diesla) z wtryskiem bezpośred-
nim. Pozwala plastycznie ukazać 
cztery suwy silnika spalinowego 
i omówić ogólną zasadę jego 
działania. Dzięki wbudo-
wanym w kanały żarówkom 
otwarcie zaworów i tym sa-
mym suwy: ssania i wydechu 
są wyraźnie zaznaczone.
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Zestaw nr 189 

Wanienka

cena: 299,00 (w tym 23% VAT)

Kuweta do prezentacji fal po-
przecznych na powierzchni 
wody w projekcji cieniowej 
może być stosowana do rzu-
cania obrazu wprost na sufit, 
najlepiej z wykorzystaniem 
stroboskopu, lub też na ścianę 
– z wykorzystaniem rzutnika 
(diaskopu). Przyrząd zawiera 
generator drgań z regulacją 
częstotliwości i zestaw akce-
soriów, wymagając (oprócz 
źródła światła) jedynie zasi-
lania napięciem stałym 6 V z 
zewnątrz.

Zestaw nr 188

Model silnika benzynowego

cena: 149,00 (w tym 23% VAT)

Kolorowy model stanowi uproszczony 
przekrój pionowy przez cylinder cztero-
suwowego silnika o zapłonie iskrowym 
(benzynowego). Pozwala plastycznie uka-
zać cztery suwy silnika spalinowego i omówić 
ogólną zasadę jego działania. Dzięki wbu-
dowanym w model żarówkom wyraźnie 
zaznaczone są: moment zapalenia mie-
szanki (iskra elektryczna ze świecy) 
oraz otwarcie zaworów i tym samym 
suwy: ssania i wydechu.

Zestaw nr 191

Krążek Newtona z napędem ręcznym

cena: 148,00 (w tym 23% VAT)

Krążek Newtona to zestaw demon-
strujący klasyczne doświadczenie 
składania addytywnego barw. Przy 
szybkim obrocie kolorowej tarczy 
wszystkie kolory zlewają się w jeden, 
zbliżony do białego.

Zestaw nr 190

Model pompy 

cena: 24v9,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera kompas (dokładniej: busolę) mogący służyć zarówno 
do doświadczeń z magnetyzmem na lekcji fizyki, jak i podczas nauki 
orientacji na mapie i w terenie na lekcji geografii. Trwała metalowa obu-
dowa zapewnia bezpieczne użytkowanie bez obawy o przypadkowe 
uszkodzenie urządzenia podczas wyprawy w teren.

Zestaw nr 193

Bateria słoneczna z wbudowanym silnikiem na 
stojaku

cena: 146,00 (w tym 23% VAT)

Zamocowany na podstawie silnik 
zasilany jest z baterii ogniw sło-
necznych, tak, że po jej oświetle-
niu całość zaczyna się obracać. 
Następuje konwersja energii 
promienistej światła widzialne-
go na energię elektryczną i da-
lej na mechaniczną obracającej 
się konstrukcji.

Zestaw nr 192

Lampa plazmowa USB

cena: 29,00 (w tym 23% VAT)

Lampa plazmowa (kula plazmowa) pozwala na efektowny sposób de-
monstracji wyładowań elektrycznych w rozrzedzonych gazach i istnienia 
pola elektrycznego wokół jego 
źródeł takich jak ta kula. 
Oprócz niesamowitych 
efektów wzrokowych 
można „zaczarować” 
obserwatorów zaświece-
niem lampy przy pomo-
cy świetlówki, trzymanej 
w ręce z dala od kuli.
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Zestaw nr 195

Równowaga ciała stojącego na podstawie

cena: 89,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera 6 kolorowych modeli 
przekładni mechanicznych każdego 
typu: zębate, cięgnowe i cierną. Służyć 

mogą zarówno prezentacji zasady 
działania każdej z nich, jak i spraw-
dzania obliczonych zachowań dla 
danych przełożeń.

Zestaw nr 194

Pojazd odrzutowy z napędem elektrycznym

cena: 49,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw ten umożliwia efektowną demonstrację III 
zasady dynamiki Newtona w bardzo przystępny 
sposób: pojazd napędzany jest siłą reakcji od 
poruszanego wiatraczkiem powietrza. 
Dzięki dostawianej płytce (jak ża-
giel) pozwala dobrze zrozumieć 
istotę III zasady dynamiki New-
tona i odpowiedzieć doświad-
czalnie na pytanie, czy da się 
płynąć łódką, dmuchając w 
swój żagiel?

Zestaw nr 197

Siła elektrodynamiczna

cena: 169,00 (w tym 23% VAT)

Przyrząd do demonstracji siły elektrodynamicznej działającej na prze-
wodnik z prądem w polu magnetycznym przystosowany jest do demon-
stracji cieniowej z wykorzystaniem rzutnika (diaskopu).

Zestaw nr 196

Demonstracja prawa Boyle’a-Mariotte’a

cena: 149,00 (w tym 23% VAT)

Kompaktowy zestaw pozwala na ilościową demon-
strację prawa Boyle’aMariotte’a: ciśnienie powietrza 
sprężanego w strzykawce wzrasta, co wyraźnie moż-
na zobaczyć na dużym manometrze, dokonując przy 
tym również pomiarów: objętości 
gazu i jego ciśnienia.

Zestaw nr 199

Demonstracja prawa Boyle’a-Mariotte’a z pomiarem 
temperatury

cena: 146,00 (w tym 23% 
VAT)

Kompaktowy zestaw pozwa-
la na ilościową demonstrację 
prawa Boyle’aMariotte’a: 
ciśnienie powietrza sprężane-
go w strzykawce wzrasta, co 
wyraźnie można zobaczyć na 
manometrze, dokonując przy 
tym również pomiarów: ob-
jętości gazu, jego ciśnienia  
i temperatury.

Zestaw nr 198

Wahadła rezonansowe

cena: 149,00 (w tym 23% VAT)

Grupa siedmiu sprzężonych wahadeł na zawieszeniach bifilarnych po-
zwala zaprezentować zjawisko mechanicznego rezonansu drgań.



EduVis oferta 2015

38

pomoce dydaktyczne fizyka 

Zestaw nr 201

Oddziaływanie magnetyczne przewodników z prądem

cena: 689,00 (w tym 23% VAT)

Gotowe urządzenie pozwala wyraźnie zade-
monstrować wzajemne oddziaływanie równo-
ległych przewodników, w których płynie prąd 
elektryczny w te same lub przeciwne strony. Za-
warty wewnątrz obudowy transformator pozwala 
na bezproblemowe uruchomienie urządzenia 
wszędzie, gdzie tylko jest dostęp do napięcia 
sieciowego 230 V. Zestaw pozwala na demon-
strację zjawiska wybranego do zdefiniowania 
jednostki podstawowej układu SI dla natężenia 
prądu – ampera.

Zestaw nr 200

Model silnika i generatora elektrycznego

cena: 299,00 (w tym 23% VAT)

Duży, demonstracyjny i kolorowy model sil-
nika i prądnicy pozwala w łatwy 
sposób zilustrować i omówić 
zasady działania tych urzą-
dzeń, zarówno jako ma-
szyn prądu stałego, 
jak i zmiennego.

Zestaw nr 164a

Generator Van de Graaffa z napę-
dem elektrycznym

cena: 1 499,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw ten to klasyczny generator Van de Gra-
affa z napędem ręcznym oraz elektrycznym, po-
zwalający uzyskać iskrę elektryczną o długości 
do 10 cm. Dzięki wykorzystaniu do konstrukcji 
modelu przezroczystych materiałów dosko-
nale nadaje się on do celów edukacyjnych, 
dając możliwość nie tylko doświadczeń 
z wyładowaniami elektrycznymi, ale rów-
nież prezentacji zasady działania tego 
urządzenia.

Zestaw nr 202

Duża lampa plazmowa 6” 230V

cena: 89,00 (w tym 23% VAT)

Lampa plazmo-
wa (kula plazmo-
wa) pozwala na 
efektowny spo-
sób demonstra-
cji wyładowań 
e l e k t r y c z n y c h  
w rozrzedzonych 

gazach i istnienia 
pola elektrycznego wokół 

jego źródeł takich jak ta kula. 
Oprócz niesamowitych efektów wzroko-

wych można „zaczarować” obserwatorów 
zaświeceniem lampy przy pomocy świetlów-

ki, trzymanej w ręce z dala od kuli.
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Komplet El-Go Elektronika, zestaw podstawowy + zestaw rozszerzony ARDUINO edu2 (EL03,EL04)

cena: 549,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw przybliża technologię mikroprocesorową, która zajmuje coraz więcej miejsca 
w obrębie elektroniki. Użytkownik ma do wyboru moduły (elementy) czujników, prze-
tworników oraz wykonawcze, które łączy z modułem zawierającym mikroprocesor. 
Następnie zajmuje się oprogramowaniem zbudowanego obwodu, wykorzystując 
platformę Arduino. Moduły mikroprocesorowe, które można samodzielnie progra-
mować językami ogólnego przeznaczenia (np. językiem C/C++ ), stają się bardzo 
popularne, ponieważ oferują niespotykane dotąd możliwości. Te właśnie możliwości, 
w połączeniu z wygodnym i atrakcyjnym systemem połączeń magnetycznych ElGo, 
podkreślają wyjątkowe walory tego zestawu. Zestawy edu2 wyposażone są w moduły 
Arduino Nano albo (opcjonalnie) Arduino Micro. 
Na naszych oczach dzieje się coś odwrotnego od powszechnie spotykanych przeko-
nań  budowa coraz bardziej skomplikowanych i zaawansowanych technologicznie 
projektów staje coraz łatwiejsza w realizacji. Zestaw pozwala uświadomić użytkow-
nikowi fakt, że wykorzystanie najnowszej technologii mikroprocesorowej jest możliwe 
przez każdego i nie wymaga specjalnych kwalifikacji. Można realizować własne 
pomysły układów kontroli, sterowania czy sygnalizacji nie posiadając wykształce-
nia specjalistycznego, wykorzystując krótki opis w instrukcji lub materiały dostępne 
powszechnie w sieci internetowej i tak przygotowane, aby każdy mógł z nich łatwo 
korzystać. 
Kilka godzin zapału i koncentracji pozwoli opanować dziedzinę, która wydaje się 
nieosiągalna.

El-Go Elektronika, zestaw podstawowy edu1

cena: 295,00 (w tym 23% VAT)

Moduły z elementami elektronicznymi łączone ze sobą magnetycznie. 
Można z nich szybko zbudować wiele cie-
kawych układów elektronicznych, poznając 
przy tym zasadę ich działania. Zestaw do-
skonale nadaje się na zajęcia z techniki, 
a także na kółko fizyczne. 

El-Go Elektronika SOLAR
zestaw rozszerzony edu1 + solar

cena: 449,00 (w tym 23% VAT)

Rozszerzenie zestawu edu1 polega na 
dołączeniu do zestawu segmentów: sil-

nika elektrycznego, potencjometru, 
superkondensatora oraz baterii sło-
necznej (fotowoltaicznej). W efekcie 
powstała możliwość budowy wielu 
nowych obwodów, m.in. opisanego w 
instrukcji ciekawego układ strobosko-
pu.v

El-Go Elektronika, zestaw podstawowy ARDUINO edu2

cena: 299,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw przybliża technologię mikroprocesorową, która zajmuje coraz 
więcej miejsca w obrębie elektroniki.

El-Go Elektronika, zestaw rozszerzony ARDUINO edu2

cena: 299,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw przybliża technologię mikro-
procesorową, która zajmuje coraz 
więcej miejsca w obrębie elektroniki. 
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Chemiczny zestaw nr 3

Rozdzielacz gruszkowy o pojemności 125 ml  
ze szklanym korkiem oraz teflonowym kranem

cena: 40,00 (w tym 23% VAT)

Rozdzielacz gruszkowy może być wykorzystywany zarówno na lekcjach 
w szkole gimnazjalnej, jak i ponadgimnazjalnej. Nauczyciel może go 
stosować podczas prezentacji szkła oraz czynności laboratoryj-
nych. Za pomocą rozdzielacza uczniowie są w stanie 
samodzielnie wykonać ekstrakcję lub rozdzielić 
mieszaninę niejednorodną. Jest wygodny w uży-
ciu, teflonowy kran nie wymaga smarowania. 

Chemiczny zestaw nr 4

Zestaw do spalań 

cena: 60,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw do spalań to komplet sprzętu i szkła niezbędny do pokazu spalania 
substancji stałych i ciekłych w gazach, np. w powietrzu, tlenie, tlenku wę-
gla(IV), chlorze. Zestaw składa się z cylindra do spalań, szklanej nakrywki, 
dwóch łyżek do spalań (jedna stalowa, druga mosiężna) oraz z palnika 
spirytusowego. Za pomocą tego zestawu można 
spalać siarkę, fosfor, węgiel, magnez, a nawet 
sód. Zestaw może być stosowany na wszystkich 
etapach edukacyjnych: na lekcjach przyrody 
w szkole podstawowej oraz na lekcjach chemii 
w gimnazjum i liceum.

Chemiczny zestaw nr 1

Detektor przewodnictwa
cena: 56,00 (w tym 23% VAT)

Przyrząd służy do badania przewodnictwa elektrycznego zarówno ciał stałych, jak i ciał ciekłych. 
Wystarczy elektrodami dotknąć badanej substancji i obserwować osadzoną w obudowie diodę. 
Opis przykładowych doświadczeń zamieszczono na stronie: www.eduvis.pl

Chemiczny zestaw nr 2

Zestaw laboratoryjny do eksperymentów chemicznych w zmniejszonej skali 

Zestaw do eksperymentów w zmniejszonej skali to wyjątkowy komplet sprzętu i szkła laboratoryjnego. Jego elementy pozwalają na samo-
dzielne wykonanie przez ucznia większości doświadczeń przewidzianych w programie zarówno szkoły gimnazjalnej, jak i ponadgimnazjalnej. 
Małe ilości odczynników używanych do eksperymentów czynią zestaw tanim i bezpiecznym, niwelują szkodliwe odpady. Szczegółowe opisy 
doświadczeń można znaleźć w zainicjowanej przez wydawnictwo ZamKor w 2009 roku serii książek „Filmowa biblioteka nauczyciela chemii. 
Eksperymenty chemiczne” oraz w serwisie internetowym www.eduvis.pl 

cena: 140,00 (w tym 23% VAT)
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Chemiczny zestaw nr 5

Zestaw do przeprowadzania reakcji  
w roztworach wodnych 

Zestaw do przeprowadzania reakcji w roztworach wodnych to komplet 12 buteleczek: 10 większych przeznaczonych na wodne roztwory kwasów, zasad i soli oraz 
2 mniejsze – na wskaźniki. Buteleczki umieszczono w drewnianym statywie. Do zestawu dołączono etykiety samoprzylepne sporządzone zgodnie z wymaganiami 
sanepidu, zawierające odpowiednie piktogramy oraz informacje o zagrożeniach – zwroty R i S. Ich objaśnienia, które wskazują na rodzaj zagrożenia związanego 
z przechowywaniem, stosowaniem i usuwaniem oraz warunkami bezpiecznego użytkowania substancji niebezpiecznej, umieszczono na zalaminowanej karcie. 
W zestawie znajdują się również szczegółowe opisy sporządzania roztworów o wskazanych stężeniach bez konieczności używania wagi. Tak przygotowane 
roztwory mogą być wykorzystywane zarówno na lekcjach w szkole gimnazjalnej, jak i ponadgimnazjalnej. Zestaw ten stanowi doskonałe uzupełnienie zestawu 
do doświadczeń w pomniejszonej skali, w szczególności płytki ceramicznej do reakcji kroplowych.

cena: 60,00 (w tym 23% VAT)

Chemiczny zestaw nr 6

Zestaw do generowania gazów 

cena: 28,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw do generowania gazów składa się z 3 probówek z bocznym tubu-
sem oraz dopasowanych do nich średnicą dwóch korków i węży gumo-
wych o długości 30 cm. Może być wykorzystany na wszystkich etapach 
kształcenia: w szkole podstawowej na lekcjach przyrody, a w szkołach 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – na lekcjach chemii. Ze-
staw służy do otrzymywania gazów, np. wodoru, tlenu, 
tlenku węgla(IV), amoniaku, chloro- wodoru, 
metanu, etanu oraz etynu. Za pomocą 
zestawu można przeprowadzić zarówno 
eksperymenty uczniowskie, jak i pokazy 
nauczyciela.

Chemiczny zestaw nr 7

Szkiełka zegarkowe – 80 mm  

cena: 23,00 (w tym 23% VAT)

W komplecie znajduje się 10 szkiełek zegarkowych o średnicy 80 mm. 
Zestaw ten może być wykorzystany na wszystkich etapach kształcenia: 
w szkole podstawowej na lekcjach przyrody, a w szkołach gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej – na lekcjach chemii.

Chemiczny zestaw nr 8

Szkiełka zegarkowe – 90 mm  

cena: 25,00 (w tym 23% VAT)

W komplecie znajduje się 10 szkiełek zegarkowych o średnicy 90 mm. 
Zestaw ten może być wykorzystany na wszystkich etapach kształcenia: 
w szkole podstawowej na lekcjach przyrody, a w szkołach gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej – na lekcjach chemii. 

Chemiczny zestaw nr 9

Szkiełka zegarkowe – 100 mm  

cena: 28,00 (w tym 23% VAT)

W komplecie znajduje się 10 szkiełek zegarkowych o średnicy 100 mm. 
Zestaw ten może być wykorzystany na wszystkich etapach kształcenia: 
w szkole podstawowej na lekcjach przyrody, a w szkołach gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej – na lekcjach chemii. 
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Chemiczny zestaw nr 11

Palnik alkoholowy 150 ml 

cena: 20,00 (w tym 23% VAT)

Szklany palnik alkoholowy o pojemności 150 ml. Palnik może być stosowany na wszystkich etapach kształcenia. Wy-
godny plastikowy kołpak zapobiega wysychaniu alkoholu. Artykuł ten powinien być stałym elementem zestawu do eks-
perymentów uczniowskich. Jest on pomocny przy wszelkiego typu doświadczeniach, gdzie niezbędne jest podgrzewanie.

Chemiczny zestaw nr 10

Zestaw zlewek 

cena: 28,00 (w tym 23% VAT)

W skład zestawu wchodzą cztery zlewki o różnej pojemności: 250, 200, 100 i 50 cm3. 
Zestaw ten może być wykorzystany zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli na wszystkich 
etapach kształcenia: w szkole podstawowej na lekcjach przyrody, a w szkołach gimnazjal-
nej i ponadgimnazjalnej – na lekcjach chemii, biologii i fizyki. Jest niezbędnym wyposaże-
niem każdej pracowni chemicznej.  

Chemiczny zestaw nr 12

Zestaw butelek z wkraplaczami  

cena: 23,00 (w tym 23% VAT)

Komplet 6 buteleczek o pojemności 120 ml, które przystosowano do przechowywania roztworów wodnych kwasów, 
zasad i soli używanych zarówno na lekcjach chemii w gimnazjum, jak i w liceum. Zestaw ten jest doskonałym uzupeł-
nieniem zestawu do doświadczeń w pomniejszonej skali, w szczególności płytki ceramicznej do reakcji kroplowych. 
Do zestawu ze strony internetowej chemia.zamkor.pl można pobrać etykiety przygotowane zgodnie z wymaganiami 
sanepidu z odpowiednimi piktogramami oraz informacjami o zagrożeniach – zwroty R i S. 

Chemiczny zestaw nr 13

Zestaw do przechowywania wskaźników 
kwasowo-zasadowych 

cena: 30,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw do przechowywania wskaźników kwasowozasadowych złożony 
jest z trzech buteleczek o pojemności 15 ml każda. Buteleczki umieszczono 
w drewnianym statywie. Mogą one być wypełnione wskaźnikami: alkoho-
lowym roztworem fenoloftaleiny, wodnym roztworem oranżu metylowego, 
wodnym roztworem błękitu tymolowego z niewielkim dodatkiem zasady 
sodowej czy też wyciągiem z czerwonej 
kapusty. W ten sposób przygotowany 
komplet jest bardzo wygodny w użyciu. 
Ze strony internetowej chemia.zamkor.
pl można pobrać etykiety przygotowane 
zgodnie z wymaganiami sanepidu z 
odpowiednimi piktogramami oraz infor-
macje o zagrożeniach – zwroty R i S.

Chemiczny zestaw nr 14

Zestaw łyżeczek porcelanowych 

cena: 23,00 (w tym 23% VAT)

W skład zestawu wchodzą trzy łyżeczki porcelanowe przeznaczone do 
przenoszenia substancji chemicznych. Zestaw ten może być wykorzy-
stany zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli na wszystkich etapach 
kształcenia: w szkole podstawowej na lekcjach przyrody, w szkołach 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na lekcjach chemii, biologii i fizyki. 
Jest niezbędnym wyposażeniem 
każdej pracowni chemicznej. 
Zestaw ten razem z zestawem 
zlewek (Chemiczny zestaw nr 
10) może być stosowany mię-
dzy innymi do sporządzania 
roztworów.  
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Chemiczny zestaw nr 15

Zestaw płytek ceramicznych do eksperymentów  
kroplowych

cena: 42,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw płytek ceramicznych do eksperymentów kroplowych składa się  
z 5 płytek z sześcioma wgłębieniami. Może być wykorzystywany do do-
świadczeń uczniowskich na wszystkich etapach edukacyjnych. Używanie 
do eksperymentów małych ilości odczynników czyni zestaw tanim i bez-
piecznym dla uczniów, a jednocześnie ogranicza do minimum powsta-
wanie szkodliwych odpadów. Zestaw ten polecamy zwłaszcza do reakcji 
w roztworach wodnych.

Chemiczny zestaw nr 16

Zestaw probówek

cena: 40,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera 30 probówek, po 10 w trzech różnych rozmiarach. Pro-
bówki to podstawowe szkło laboratoryjne, które powinno znajdować się 
w wyposażeniu każdej szkolnej pracowni chemicznej. Mogą być wy-
korzystywane do doświadczeń uczniowskich i pokazów nauczyciela na 
lekcjach przyrody i chemii – na wszystkich etapach edukacyjnych. Wy-
konuje się w nich różne doświadczenia chemiczne, również te, w których 
niezbędne jest ogrzewanie.

Chemiczny zestaw nr 17

Termometr alkoholowy

cena: 15,00 (w tym 23% VAT)

Termometr wykonany ze szkła, wypełniony alkoholem, służy do pomiaru temperatury w zakresie od 0°C do 50°C. Termometr 
ten może być wykorzystany zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli na wszystkich etapach kształcenia – w szkole pod-
stawowej na lekcjach przyrody, w szkołach gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na lekcjach chemii, geografii i fizyki.

Chemiczny zestaw nr 18

Zestaw metalowych pęset

cena: 23,00 (w tym 23% VAT)

W skład zestawu wchodzą trzy metalowe pęsety przeznaczone do chwy-
tania i przenoszenia niewielkich ilości substancji lub przedmiotów, których 
właściwości, np. temperatura bądź mały rozmiar, uniemożliwiają mani-
pulację za pomocą rąk. Używając metalowych pęset, można również spa-
lać niewielkie ilości substancji, np. magnezu, na powietrzu lub w cylin-
drze wypełnionym gazem. Zestaw może być wykorzystany zarówno przez 
uczniów, jak i nauczycieli na wszystkich etapach kształcenia – w szkole 
podstawowej na lekcjach przyrody, w szkołach gimnazjalnej i ponadgim-
nazjalnej na lekcjach chemii, biologii i fizyki.

Chemiczny zestaw nr 19

Zestaw porcelanowych parownic

cena: 24,00 (w tym 23% VAT)

W skład zestawu wchodzą trzy parownice o pojemności 35 ml, 100 ml 
i 125 ml. Parownice wykonane z porcelany są odporne na działanie 
wysokiej temperatury. Mogą służyć do odparowywania lub zatężania 
roztworów, a także do wykonywania eksperymentów chemicznych wy-
magających ogrzewania lub takich, podczas których wydziela się cie-
pło. Zestaw może być wykorzystany zarówno przez uczniów, jak i na-
uczycieli na wszystkich etapach kształcenia – w szkole podstawowej 
na lekcjach przyrody, w szkołach gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej na lekcjach chemii i fizyki.
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Chemiczny zestaw nr 20

Statyw laboratoryjny

cena: 330,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera elementy statywu laboratoryjnego – pod-
stawowego wyposażenia każdej pracowni chemicznej. 
W skład kompletu wchodzi trójkątna podstawa, kolumna 
statywu, przedłużenie kolumny, zaciski (4 sztuki), dwa 
kółka (jedno o średnicy 50 mm, drugie 80 mm) oraz dwie 
łapy (dwu i czteropalczasta). Po złożeniu może być wy-
korzystywany przez uczniów lub nauczycieli na lekcjach 
przyrody i chemii na wszystkich etapach edukacyjnych.

Chemiczny zestaw nr 21

Szczypce metalowe

cena: 25,00 (w tym 23% VAT)

Szczypce metalowe o długości 20 cm są przeznaczone do chwytania i 
przenoszenia substancji lub przedmiotów. Używając metalowych szczy-
piec, można również spalać niewielkie ilości substancji, np. magnezu, 
na powietrzu lub w cylindrze wypełnionym gazem. Szczypce mogą być 
wykorzystane zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli na wszystkich 
etapach kształcenia w szkołach gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na 
lekcjach chemii i fizyki.

Chemiczny zestaw nr 22

Zestaw korkoborów z ostrzałką

cena: 118,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera ostrzałkę oraz 12 
korkoborów w różnych rozmiarach. 
Każdy z nich służy do wycinania 
otworów w korkach lub za-
tyczkach gumowych i innych 
miękkich materiałach. Jest 
elementem wyposażenia 
każdej pracowni che-
micznej na wszystkich 
etapach edukacyjnych.

Chemiczny zestaw nr 23

Trójnóg metalowy

cena: 39,00 (w tym 23% VAT)

Wykonany ze stali nierdzewnej trójnóg metalo-
wy o wysokości 18 cm może być niezbędnym 
uzupełnieniem palnika, przede wszystkim ga-
zowego o wysokości nieprzekraczającej 15,5 
cm (w mniejszym stopniu, ze względu na wysokość, 
palnika spirytusowego, który musiałby być postawiony 
na podkładce). Na nóżki są nałożone gumowe nakład-
ki, zapobiegające ślizganiu się statywu po powierzchni blatu. Naczynie 
z ogrzewaną zawartością może być stawiane bezpośrednio na trójnogu 
lub na płytce ceramicznej umieszczonej na nim. Trójnóg metalowy jest 
podstawowym elementem wyposażenia każdej pracowni chemicznej.

Chemiczny zestaw nr 24

Zestaw cylindrów miarowych

cena: 30,00 (w tym 23% VAT)

W skład zestawu wchodzą dwa szklane cy-
lindry miarowe o pojemności 25 ml i 100 
ml. Służą do odmierzania określonej obję-
tości cieczy. Zestaw może być wykorzystany 
zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli na 
wszystkich etapach kształcenia na lekcjach 
przyrody i chemii.

Chemiczny zestaw nr 25

Zestaw kolb stożkowych z lejkiem

cena: 27,00 (w tym 23% VAT)

W skład zestawu wchodzą wykonane ze 
szkła dwie kolby stożkowe (erlenmajerki) 
o pojemności 50 ml i 100 ml oraz lejek. 
Elementy zestawu stanowią niezbędne 
wyposażenie pracowni chemicznej. Kol-
by stożkowe mogą służyć do ogrzewania, przechowywania substancji, 
do sporządzania roztworów lub do miareczkowania. Szklany lejek jest 
niezbędny w procesie sączenia, może być również wykorzystywany do 
przelewania substancji ciekłych lub przesypywania substancji sypkich. 
Zestaw może być wykorzystany zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli 
na wszystkich etapach kształcenia na lekcjach przyrody i chemii.
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Chemiczny zestaw nr 26

Wanienka do zbierania gazów

cena: 39,00 (w tym 23% VAT)

Wanienka do zbierania gazów o rozmiarach 
210×110×12 mm to bardzo wygodny 
sprzęt do odbierania otrzymywanych 
gazów trudno rozpuszczalnych lub nie-
rozpuszczalnych w wodzie. Jej rozmiary 
pozwalają na wygodne manipulowanie 
probówkami zanurzonymi w wodzie, słu-
żącymi do odbierania gazów, np. tlenu, wo-
doru, metanu, etenu czy acetylenu. Zestaw 
może być wykorzystany zarówno przez uczniów, 
jak i nauczycieli na wszystkich etapach kształcenia na lekcjach chemii 
i przyrody.

Chemiczny zestaw nr 27

Modele kulkowe

cena: 450,00 (w tym 23% VAT)

W skład zestawu wchodzi 245 
kolorowych kulek w sześciu ko-
lorach o średnicy 21 mm i 26 
mm z licznymi otworami oraz 
z 310 łącznikami w trzech wy-
miarach. Zestaw ten może być 
wykorzystywany do modelowania 
cząsteczek związków chemicznych 
(nieorganicznych i organicznych) na wszystkich etapach edukacyjnych 
zarówno przez uczniów, jak i przez nauczycieli.

Chemiczny zestaw nr 28

Model cząsteczki grafitu

cena: 150,00 (w tym 23% VAT)

Model kowalencyjnej sieci krystalicznej grafitu jest wykonany z 39 czar-
nych plastikowych kulek połączonych metalowymi łącznikami. Model jest 
przymocowany do plastikowej pod-
stawki, przedstawia strukturę odmiany 
alotropowej węgla – grafitu. W zesta-
wieniu z modelami diamentu i fulerenu 
pozwala na wyjaśnienie różnic w ich 
budowie i właściwościach. Model ten 
może być wykorzystywany zarówno 
w szkole gimnazjalnej, jak i ponad-
gimnazjalnej na lekcjach chemii.

Chemiczny zestaw nr 29

Model cząsteczki diamentu

cena: 150,00 (w tym 23% VAT)

Model kowalencyjnej sieci krystalicznej 
diamentu jest wykonany z 30 czarnych 
plastikowych kulek połączonych me-
talowymi łącznikami. Model jest przy-
mocowany do plastikowej podstawki, 
przedstawia strukturę odmiany alotro-
powej węgla – diamentu. W zestawieniu 
z modelami grafitu i fulerenu pozwala 
na wyjaśnienie różnic w ich budowie  
i właściwościach. Model ten może być 
wykorzystywany zarówno w szkole gim-
nazjalnej, jak i ponadgimnazjalnej na 
lekcjach chemii.

Chemiczny zestaw nr 30

Model cząsteczki fulerenu

cena: 150,00 (w tym 23% VAT)

Model cząsteczki fulerenu jest wykonany  
z 60 czarnych plastikowych kulek połączo-
nych plastikowymi łącznikami. Model jest 
przymocowany do plastikowej podstawki, 
przedstawia strukturę cząsteczki węgla 
zbudowanej z 60 atomów. Ilustruje 
budowę odmiany alotropowej węgla – fu-
lerenu. W zestawieniu z modelami diamentu 
i grafitu pozwala na wyjaśnienie różnic w ich 
budowie i właściwościach. Model ten może być 
wykorzystywany zarówno w szkole gimnazjalnej, 
jak i ponadgimnazjalnej na lekcjach chemii.

Chemiczny zestaw nr 31

Modele orbitali atomowych

cena: 260,00 (w tym 23% VAT)

W skład zestawu wchodzą modele prezentujące kontury orbitali atomo-
wych typu s, px, py, pz oraz modele pozwalające wyjaśnić pojęcie doty-
czące hybrydyzacji sp, sp2, sp3. Zestaw ten może być wykorzystywany 
zgodnie z podstawą programową na lekcjach chemii w szkołach ponad-
gimnazjalnych lub uczelniach wyższych.
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Chemiczny zestaw nr 32

Długopisowy palnik gazowy

cena: 35,00 (w tym 23% VAT)

Bardzo wygodny, mały i lekki długopisowy palnik gazowy może być stosowany na wszystkich etapach 
kształcenia. Służy on do podgrzewania substancji w probówce, do prób palności lub do inicjowania procesu 
spalania. Można go uzupełnić gazem do zapalniczki. Artykuł ten powinien być stałym elementem zestawu do 
eksperymentów uczniowskich i pokazów nauczycielskich. Jest on pomocny przy wszelkiego typu doświad-
czeniach, podczas których niezbędne jest podgrzewanie. Długopisowy palnik gazowy może być również 
przydatny na lekcjach fizyki.

Zestaw nie zawiera gazu do napełniania palnika. 

Wygląd produktu na zdjęciu może odbiegać od wyglądu produktu w rzeczywistości.

Chemiczny zestaw nr 35

Metalowy palnik alkoholowy

cena: 37,00 (w tym 23% VAT)

Metalowy palnik alkoholowy o pojemności 70 ml może być stosowany na 
wszystkich etapach kształcenia. Wygodny metalowy kołpak oraz zakrętka 
zapobiegają wysychaniu alkoholu. Palnik ma regulację płomienia. 
Artykuł ten powinien być stałym elementem zestawu do eksperymen-
tów uczniowskich z chemii. Jest on pomocny przy wszelkiego typu 
doświadczeniach, w których niezbędne jest podgrzewanie. Może 
być także przydatny podczas wykonywania wielu doświadczeń na 
lekcjach fizyki.
 
Wygląd produktu na zdjęciu może odbiegać od wyglądu produktu 
w rzeczywistości.

Chemiczny zestaw nr 33

Minidetektor przewodnictwa

cena: 56,00 (w tym 23% VAT)

Przyrząd służy do badania przewodnictwa elektrycznego zarówno ciał 
stałych, jak i ciekłych. Wystarczy dotknąć elektrodami badanej substancji 
i obserwować osadzoną w obudowie diodę. Minidetektor stanowi dosko-
nałe uzupełnienie uczniowskiego zestawu do doświadczeń w pomniej-
szonej skali.

Wygląd produktu na zdjęciu może odbiegać od wyglądu produktu 
w rzeczywistości.

Chemiczny zestaw nr 34

Modele cząsteczek wybranych związków organicznych

cena: 555,00 (w tym 23% VAT)

W skład zestawu wchodzą modele cząsteczek metanu, etenu i etynu. 
Modele można użyć w trakcie lekcji poświęconych budowie związków 
organicznych w szkołach ponadgimnazjalnych. Mają one pomóc uczniom 
dokładnie zrozumieć budowę cząsteczki metanu oraz przedstawić sposób, 
w jaki powstają wiązania wielokrotne w cząsteczkach etenu i etynu.  
Za pomocą modeli nauczyciel w prosty sposób wyjaśni uczniom zależ-
ność budowy związku od typu hybrydyzacji atomów węgla wchodzących 
w jego skład.
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Modele kulkowe. Zestaw podstawowy

cena: 199,00 (w tym 23% VAT)

W skład zestawu wchodzi 116 polistyrenowych kulek o różnych kolorach i średnicach, odpowia-
dających atomom poszczególnych pierwiastków, oraz 60 elastycznych łączników. Kulki mają wy-
pustki, których liczba odpowiada określonej wartościowości, a ich rozmieszczenie narzuca właściwą 
geometrię cząsteczki. Zestaw ten może być wykorzystywany do modelowania cząsteczek związków 
chemicznych (nieorganicznych i organicznych) na wszystkich etapach edukacyjnych zarówno przez 
uczniów, jak i przez nauczycieli. 

Chemiczny zestaw nr 37

Uniwersalne papierki wskaźnikowe

cena: 20,00 (w tym 23% VAT)

Uniwersalne papierki wskaźnikowe (nawinięte na szpulę, o szerokości 
8 mm i długości 5 m) pozwalają oszacować wartość pH badanego 
roztworu w skali 0–14. Mogą być wykorzystane na wszystkich etapach 
kształcenia na lekcjach przyrody, chemii, 
biologii i fizyki.

Wygląd produktu na zdjęciu może od-
biegać od wyglądu produktu w rzeczy-
wistości.

Chemiczny zestaw nr 36

Okulary ochronne

cena: 15,00 (w tym 23% VAT)

Szczelne i wygodne okulary chronią oczy przed szkodliwym dzia-
łaniem drobin substancji chemicznych i ich oparów. Przepisy BHP 
nakazują, by okulary ochronne były do dyspozycji w każdej pracowni 
chemicznej.

Wygląd produktu na zdjęciu może odbiegać od wyglądu produktu 
w rzeczywistości.

Chemiczny zestaw nr 38

Minidetektor przewodnictwa z migającą diodą LED

cena: 49,00 (w tym 23% VAT)

Przyrząd służy do badania przewodnictwa elektrycznego zarówno 
ciał stałych, jak i ciekłych. Wystarczy dotknąć elektrodami badanej 
substancji i obserwować osadzoną w obudowie diodę. Minidetektor 
stanowi doskonałe uzupełnienie uczniowskiego zestawu do doświad-
czeń w pomniejszonej skali.

Chemiczny zestaw nr 39

Palnik alkoholowy 100 ml

cena: 29,00 (w tym 23% VAT)

Szklany palnik alkoholowy o pojemności 
100 ml. Palnik może być stosowany 
na wszystkich etapach kształcenia. 
Wygodny metalowy kołpak zapobiega 
wysychaniu alkoholu. Artykuł ten 
powinien być stałym elementem 
zestawu do eksperymentów 
uczniowskich z chemii. Jest 
on pomocny przy wszelkie-
go typu doświadczeniach, 
w których niezbędne jest 
podgrzewanie. Może być 
także przydatny podczas wy-
konywania wielu doświadczeń 
na lekcjach fizyki.
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Zestawy fizyczne do wykorzystania na lekcjach chemii

Wiele zestawów doświadczalnych, z których korzystają nauczyciele fizyki, można wykorzystać podczas przeprowadzania doświadczeń także na lekcjach 
chemii. Polecamy zestawy przedstawione na stronach 4–37, a w szczególności:
Zestaw nr 35. Dwa magnesy sztabkowe, Zestaw nr 36. Magnes podkowiasty, Zestaw nr 41. Dziesięć sześcianów do wyznaczania gęstości różnych materia-
łów, Zestaw nr 53. Termometr alkoholowy o zakresie pomiarowym –10–100°C, Zestaw nr 55. Opiłki żelaza do wizualizacji linii pola magnetycznego, Zestaw 
nr 56. Pałeczki: ebonitowa i akrylowa. Zestaw nr 59. Zestaw do demonstracji zjawiska włoskowatości, Zestaw nr 63. Cylinder miarowy plastikowy 250 ml, 
Zestaw nr 90. Cylinder miarowy 500 ml, Zestaw nr 99. Waga elektroniczna.

Pehametr – przyrząd zalecany do stosowania na lekcjach chemii do pomiaru pH roztworów oraz do rejestrowania zmian pH podczas przebiegu reakcji 
chemicznych w roztworach wodnych. Przyrząd jest prosty w obsłudze. Pozwala na bardzo szybki pomiar pH. Elektroda pehametru jest wykonana z tworzyw 
zapewniających dużą trwałość przyrządu. Pehametr stanowi element Modułowego Systemu Pomiarowego NeuLogTM (str. 61–65). System stwarza możliwość 
wyświetlenia wyników pomiarów na monitorze komputera, tablicy interaktywnej lub zainstalowanym w klasie ekranie. 
MSP16 – moduł do pomiaru pH (str. 64)
MSPZS4 – zestaw startowy (str. 62)

Chemiczny zestaw nr 40

Wodoszczelny pH metr z wymienną elektrodą

cena: 219,00 (w tym 23% VAT)

pH metr bardzo dobrze sprawuje się w celach edukacyj-
nych np. na lekcjach chemii. Zaprojektowany z rozdziel-
czością 0,1 pH, posiada dwupunktową kalibracją 
ręczną, szybko wyświetla zmiany pH w badanej 
próbce. Tester jest wodoszczelny z możliwością 
wymiany elektrody.

Chemiczny zestaw nr 41

Zestaw do demonstracji sublimacji jodu

cena: zapowiedź

W skład zestawu wchodzi 245 kolorowych kulek w sześciu kolorach 
o średnicy 21 mm i 26 mm z licznymi otworami oraz z 310 łącznikami 
w trzech wymiarach. Zestaw ten może być wykorzystywany do modelo-
wania cząsteczek związków chemicznych (nieorganicznych i organicz-
nych) na wszystkich etapach edukacyjnych zarówno przez uczniów, jak 
i przez nauczycieli.

Chemiczny zestaw nr 42

Zestaw do demonstracji zmian stanu równowagi  
w układzie NO2-N2O4 

cena: zapowiedż

Model kowalencyjnej sieci krystalicznej grafitu jest wykonany z 39 czar-
nych plastikowych kulek połączonych metalowymi łącznikami. Model jest 
przymocowany do plastikowej podstawki, przedstawia strukturę odmiany 
alotropowej węgla – grafitu. W zestawieniu z modelami diamentu i fulerenu 
pozwala na wyjaśnienie różnic w ich budowie i właściwościach. Model ten 
może być wykorzystywany zarówno w szkole gimnazjalnej, jak i ponad-
gimnazjalnej na lekcjach chemii.

Chemiczny zestaw nr 43

Sączki

cena: zapowiedż

Model kowalencyjnej sieci krystalicznej grafitu jest wykonany z 39 czar-
nych plastikowych kulek połączonych metalowymi łącznikami. Model jest 
przymocowany do plastikowej podstawki, przedstawia strukturę odmiany 
alotropowej węgla – grafitu. W zestawieniu z modelami diamentu i fulerenu 
pozwala na wyjaśnienie różnic w ich budowie i właściwościach. Model ten 
może być wykorzystywany zarówno w szkole gimnazjalnej, jak i ponad-
gimnazjalnej na lekcjach chemii.
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Chemiczne Memory

Substancje chemiczne i ich właściwości. Powietrze

cena: 98,00 (w tym 23% VAT)

Chemiczne Memory składa się z 40 elementów. Wielobarwne elementy zawierają wizualizację 
pojęć, a jednobarwne – ich wyjaśnienia. Gra wymaga koncentracji od wszystkich uczestni-
ków. Wielokrotne odczytywanie haseł i wyjaśnień zapewnia utrwalenie wiadomości. 

Anna Warchoł

chemiczne memoRy

Chemiczne Memory

Węgiel i jego związki

cena: 98,00 (w tym 23% VAT)

Chemiczne Memory

Chemia a żywność

cena: 98,00 (w tym 23% VAT)

Chemiczne Memory

Pochodne węglowodorów

cena: 98,00 (w tym 23% VAT)

Chemiczne Memory

Atom i cząsteczka

cena: 98,00 (w tym 23% VAT)

Chemiczne Memory

Kwasy i zasady

cena: 98,00 (w tym 23% VAT)
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Proponowane zestawy domin chemicznych składają się z trzydziestu elementów, z których 
każdy, tak jak w tradycyjnym dominie, jest podzielony na dwa pola. Na jednym znajduje się 
wzór chemiczny, a na drugim – systematyczna nazwa. Uczeń ma za zadanie tak przypo-
rządkować „cegiełki”, aby nad lub pod każdym wzorem substancji chemicznej znajdowała 
się jej nazwa. Grę należy rozpocząć od „cegiełki” z napisem START. 

Anna Warchoł

Domino chemiczne

Domino Chemiczne

Atom i cząsteczka

cena: 95,00 (w tym 23% VAT)

Domino Chemiczne

Kwasy i zasady

cena: 95,00 (w tym 23% VAT)

Domino Chemiczne

Węglowodory i pochodne węglowodorów

cena: 95,00 (w tym 23% VAT)

Domino Chemiczne

Sole

cena: 95,00 (w tym 23% VAT)
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Pierwiastki do zdjêæ udostêpni³ i zdjêcia wykona³ dr Marcin Karelus - marcin.karelus@gmail.com

Uk³ad okresowy © ZamKor   

UK£AD OKRESOWY PIERWIASTKÓW

Zobacz: chemia.zamkor.pl

Zdjêcia pokazuj¹ czyste pierwiastki, z wyj¹tkiem: Tc  pokazano etykietê pojemnika zawieraj¹cego 

roztwór technetanu(VII) sodu. 

Po, Fr, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr, Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg, Cn – pokazano miejsce 

lub osobê, od których pochodzi nazwa pierwiastka.

Pm, At, Rn, Ra, Ac, Pa, Np, Pu – podano rok odkrycia pierwiastka.

Dla B, C i P pokazano odmiany alotropowe.

Wartoœci w nawiasach to liczby masowe najtrwalszych izotopów.

–

Kopernik

Wodór

Unikatowy układ okresowy, zawierający zdjęcia wszystkich możliwych do sfotografowania 
pierwiastków, jest atrakcyjną alternatywą dla powszechnie spotykanych układów okresowych. 
Jego interesująca forma stanowi cenną pomoc w nauczaniu chemii, pozwalając na szybkie 
przyswojenie i zapamiętanie podstawowych właściwości pierwiastków, takich jak stan sku-
pienia, barwa oraz charakter chemiczny.

Marcin Karelus

układ okresowy pierwiastków

format B1  
(70 x 100 cm)
jednostronny z zawieszką
cena: 63,00 
(w tym 23% VAT)
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Pierwiastki do zdjêæ udostêpni³ i zdjêcia wykona³ dr Marcin Karelus - marcin.karelus@gmail.com

Uk³ad okresowy © ZamKor   

UK£AD OKRESOWY PIERWIASTKÓW

Zobacz: chemia.zamkor.pl

Zdjêcia pokazuj¹ czyste pierwiastki, z wyj¹tkiem: Tc  pokazano etykietê pojemnika zawieraj¹cego 

roztwór technetanu(VII) sodu. 

Po, Fr, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr, Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg, Cn – pokazano miejsce 

lub osobê, od których pochodzi nazwa pierwiastka.

Pm, At, Rn, Ra, Ac, Pa, Np, Pu – podano rok odkrycia pierwiastka.

Dla B, C i P pokazano odmiany alotropowe.

Wartoœci w nawiasach to liczby masowe najtrwalszych izotopów.

–

Kopernik

Wodór

UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Prezentujemy 2 warianty ukła-
du okresowego pierwiastków 
w formacie A4 – dla gimna-
zjum i dla szkoły ponad-
gimnazjalnej. Poszczególne 
warianty różnią się od siebie 
układem okresowym znajdu-
jącym się na odwrocie.

Marcin Karelus

układ okresowy pierwiastków

UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW
GIMNAZJUM

gimnazjum

Laminowany układ okresowy, zawie-
rający zdjęcia wszystkich możliwych 
do sfotografowania pierwiastków, jest 
atrakcyjną alternatywą dla powszech-
nie spotykanych układów okresowych. 
Na odwrocie znajduje się układ okre-
sowy dodatkowo zawierający przydat-
ne informacje, takie jak: temperatury 
topnienia oraz wrzenia, gęstość i war-
tościowość.

GIMNAZJUM
format A4
dwustronny
laminowany
cena: 9,00 
(w tym 23% VAT)

SZKOŁA 
PONADGIMNAZJALNA 
format A4
dwustronny
laminowany
cena: 9,00 
(w tym 23% VAT)

szkoła
PonaDgimnazjalna
Laminowany układ okresowy, zawie-
rający zdjęcia wszystkich możliwych 
do sfotografowania pierwiastków, jest 
atrakcyjną alternatywą dla powszech-
nie spotykanych układów okresowych. 
Na odwrocie znajduje się układ okreso-
wy z wydzielonymi blokami s, p, d, f 
zawierający dodatkowo przydatne in-
formacje, takie jak: temperatury topnie-
nia oraz wrzenia, gęstość, stopień utle-
nienia oraz konfiguracja elektronowa.
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Biologiczny zestaw nr 1

Model czaszki

cena: 129,00 (w tym 23% VAT)

Naturalnej wielkości model czaszki doro-
słego człowieka wykonany z wysokiej 
jakości wytrzymałego tworzywa 
sztucznego. Model bardzo wier-
nie oraz wyraźnie odwzorowuje 
poszczególne kości czaszki, ich 
powierzchnię oraz połączenia po-
między nimi co jest pomocne w 
początkowej nauce anatomii oraz 
poznaniu związków anatomiczno-
funkcjonalnych czaszki człowieka. 
Dzięki możliwości otwarcia górnej 
połowy modelu pozwala on również na 
poznanie budowy wewnętrznych powierzchni 
oraz otworów czaszki. Model posiada ruchomą 
żuchwę.

Biologiczny zestaw nr 2

Elastyczny model kręgosłupa z kością udową

cena: 389,00 (w tym 23% VAT)

Naturalnej wielkości model kręgosłupa ludzkiego wraz z kość-
mi miedniczymi wykonany z tworzywa sztucznego gotowy do 
umieszczenia na statywie.

Biologiczny zestaw nr 3

Model oka

cena: 99,00 (w tym 23% VAT)

Wykonany z tworzywa sztucz-
nego model oka ludzkiego. W 
celu ułatwienia prezentacji 
szczegółów anatomicznych 
model został wykonany w oko-
ło sześciokrotnym powiększeniu 
w stosunku do prawdziwego na-
rządu.

Biologiczny zestaw nr 4

Model ucha

cena: 129,00 (w tym 23% VAT)

Czteroczęściowy odlew ucha ludzkiego wykonany z tworzywa. W celu 
łatwiejszej prezentacji szczegółów anatomicznych model został wyko-
nany w około czterokrotnym powiększeniu w stosunku do prawdziwe-

go ucha. Model posiada zaznaczone 
kolorami najważniejsze struktury 

budujące poszczególne czę-
ści narządu słuchu. 

Dodatkowo są one 
ponumerowane co 

ułatwia uczniom 
ich rozpozna-

wanie.

Biologiczny zestaw nr 5

Model ucha wewnętrznego

cena: 399,00 (w tym 23% VAT)

Wykonany z tworzywa sztucznego 
model ucha środkowego w czte-
rokrotnym powiększeniu wzglę-
dem wymiarów rzeczywistych. 
Model składa się z dwóch 
części:
• Błony bębenkowej wraz 

z kostkami słuchowymi
• Błędnik wraz z otwiera-

ną  częścią ślimaka

Biologiczny zestaw nr 32

Rozwój prenatalny człowieka, model 5 - częściowy

cena: 1 499,00 (w tym 23% VAT)

Grupa pięciu modeli przedstawiających najważniejsze etapy rozwoju 
prenatalnego człowieka. Wszystkie modele osadzone są na podstawach.
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Biologiczny zestaw nr 7

Model mózgu naturalnej wielkości

cena: 109,00 (w tym 23% VAT)

Model naturalnej wielkości mózgowia człowieka wykona-
ny z tworzywa sztucznego. Podstawa mózgu posiada zazna-
czone kolorem żółtym miejsca przebiegu nerwów (np. wzroko-
wego, węchowego). Dzięki trzyczęściowej konstrukcji modelu  
z łatwością można dotrzeć do struktur mózgowia położonych głębiej takich 
jak wzgórze czy ciało modzelowate.

Biologiczny zestaw nr 8

Model mózgu

cena: 129,00 (w tym 23% VAT)

Model naturalnej wielkości mózgowia człowieka wykonany z tworzywa 
sztucznego. Dzięki trzyczęściowej konstrukcji modelu oraz kolorowym 
oznaczeniu najważniejszych struktur anatomicznych z łatwością można 
dotrzeć do struktur mózgo-
wia położonych głębiej 
takich jak wzgórze czy 
ciało modzelowate 
oraz rozpoznawać 
poszczególne re-
jony mózgowia.

Biologiczny zestaw nr 9

Model nosa ludzkiego

cena: 89,00 (w tym 23% VAT)

Wykonany z tworzywa sztuczne-
go, naturalnej wielkości model 
jamy nosowej człowieka. Model 
przedstawia przekrój wewnętrz-
ny jamy nosowej wraz z jej 
umiejscowieniem względem 
podniebienia. Pozwala ona 
wyróżnić takie struktury jak na 
przykład nozdrza tylne, podnie-
bienie twarde czy pole węchowe. 
Strona zewnętrzna modelu przed-
stawia przekrój przez kości czasz-
ki obrazujący położenie zatok.

Biologiczny zestaw nr 10

Model zębów mlecznych

cena: 99,00 (w tym 23% VAT)

Model szczęki oraz żuchwy 
człowieka wykonany z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego. 
Model obrazuje usadzenie zę-
bów na łuku zębowym zębów 
stałych. Dzięki odsłonięciu  
w kościach szczęki oraz żu-
chwy możliwe jest dostrzeże-
nie umiejscowienia korzeni 
zębów. Wymiary modelu to 
26x20x8 cm. W skład ze-
stawu wchodzi plastikowa 
podstawa oraz szczoteczka.

Biologiczny zestaw nr 11

Elastyczny model kręgosłupa

cena: 299,00 (w tym 23% VAT)

Naturalnej wielkości model kręgosłupa ludzkie-
go wykonany z tworzywa sztucznego gotowy do 
umieszczenia na statywie.

Biologiczny zestaw nr 12

Tułów człowieka 17 części - otwarty tył

cena: 990,00 (w tym 23% VAT)

Wykonany z wysokiej jakości tworzywa mo-
del anatomiczny organizmu ludzkiego. W 
skład modelu wchodzą organy wewnętrzne 
oraz mózgowie i gałka oczna. Wybrane 
organy (np. nerka bądź pęcherz moczo-
wy) można dodatkowo otwierać, dzięki 
czemu możliwe jest poznanie ich struk-
tury wewnętrznej. Tył modelu posiada 
odsłonięty kręgosłup dzięki czemu 
uczniowie oraz studenci mają możli-
wość zapoznania się z jego budową 
i podziałem na poszczególne odcinki.
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Biologiczny zestaw nr 13

Mini tors człowieka 12 części, 50cm 
wysokości

cena: 399,00 (w tym 23% VAT)

Wykonany z tworzywa sztucznego model ana-
tomiczny ciała ludzkiego. Model składa się  
z wyjmowanych części które można z łatwo-
ścią demontować w celu pokazania szczegó-
łowej budowy narządów.

Biologiczny zestaw nr 14

Szkielet czlowieka na statywie - 168cm

cena: 799,00 (w tym 23% VAT)

Niezwykle starannie i realistycznie wykonany model 
szkieletu ludzkiego. Model posiada wiernie odtworzo-
ne szczegóły budowy kości, chrząstek żebrowych oraz 
stawów. W skład modelu wchodzi czaszka której model 
bardzo wiernie oraz wyraźnie odwzorowuje poszczególne 
kości, ich powierzchnię oraz połączenia pomiędzy nimi 
co jest pomocne w początkowej nauce anatomii oraz 
poznaniu związków anatomicznofunkcjonalych czaszki 
człowieka. Dzięki możliwości otwarcia górnej połowy mo-
delu pozwala on również na poznanie budowy wewnętrznych 
powierzchni oraz otworów czaszki. Model posiada ruchomą 
żuchwę. Zarówno w szczęce jak i żuchwie odwzorowane jest 
pełne uzębienie stałe. 

Biologiczny zestaw nr 15

Szkielet człowieka z wiązadłami  
stawów i z zaznaczonymi mięśniami

cena: 1999,00 (w tym 23% VAT)

Niezwykle starannie i realistycznie wykonany model 
szkieletu ludzkiego. Model posiada wiernie odtwo-
rzone szczegóły budowy kości, chrząstek żebrowych 
oraz stawów. Ponadto posiada kolorowe oznaczenia 
najważniejszych mięśni, ścięgien oraz wykonane z 
miękkiego tworzywa modele więzadeł. W skład modelu 
wchodzi czaszka której model bardzo wiernie oraz wy-
raźnie odwzorowuje poszczególne kości, ich powierzch-
nię oraz połączenia pomiędzy nimi co jest pomocne w 
początkowej nauce anatomii oraz poznaniu związków 
anatomicznofunkcjonalych czaszki człowieka. Dzięki 
możliwości otwarcia górnej połowy modelu pozwala 
on również na poznanie budowy wewnętrznych po-
wierzchni oraz otworów czaszki. 

Biologiczny zestaw nr 16

Szkielet człowieka 85 cm z nerwami i naczyniami

cena: 399,00 (w tym 23% VAT)

Model szkieletu ludzkiego wykonany z wysokiej jako-
ści tworzywa sztucznego. Model jest wiernym przed-
stawieniem budowy układu kostnego człowieka. 
Czaszka modelu jest otwierana oraz posiada rucho-
mą żuchwę. Wszystkie ważniejsze stawy w modelu 
są w pełni ruchome. Ponad to model wyposażony 
jest w układ nerwowy wraz z mózgowiem oraz układ 
krwionośny z sercem.

Biologiczny zestaw nr 17

Model serca ludzkiego

cena: 129,00 (w tym 23% VAT)

Wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego model 
serca ludzkiego naturalnej 
wielkości.

Biologiczny zestaw nr 18

Model wątroby oraz trzustki

cena: 99,00 (w tym 23% VAT)

Wykonany z tworzywa sztuczne-
go model wątroby oraz trzustki. 
Model składa się z trzech sta-
rannie wykonanych części które 
z łatwością można rozłączyć 
w celu osobnej prezentacji 
uczniom:
• wątroba wraz z zazna-

czonym woreczkiem 
żółciowym,

• żyła wraz z tętnicą wą-
trobową

• trzustka z dwunast-
nicą i fragmentem 
układu wrotnego.
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Biologiczny zestaw nr 19

Model ludzkiej nerki

cena: 89,00 (w tym 23% VAT)

Wykonany z tworzywa sztucznego 
powiększony model nerki ludzkiej. 
Dzięki powiększeniu model doskonale 
oddaje szczegóły anatomiczne budowy 
zewnętrznej i wewnętrznej nerki oraz 
przebiegu moczowodu

Biologiczny zestaw nr 20

Model ludzkiej nerki  
oraz nadnercza

cena: 99,00 (w tym 23% VAT)

Wykonany z tworzywa sztucznego 
powiększony model nerki ludzkiej wraz 
z nadnerczem. Dzięki powiększeniu 
model doskonale oddaje szczegó-
ły anatomiczne budowy zewnętrznej  
i wewnętrznej nerki oraz przebiegu moczo-
wodu.

Biologiczny zestaw nr 21

Model nerki z nadnerczem - 2 części

cena: 79,00 (w tym 23% VAT)

Wykonany z wysokiej jakości two-
rzywa sztucznego model naturalnej 
wielkości nerki ludzkiej wraz z nad-
nerczem. Model doskonale oddaje szcze-
góły anatomiczne budowy zewnętrznej nerki  
i położenia gruczołu nadnerczowego wzglę-
dem niej jak i przebiegu moczowodu.

Biologiczny zestaw nr 22

Model DNA

cena: 149,00 (w tym 23% VAT)

Wykonany z tworzywa sztucznego model czą-
steczki kwasu deoksyrybonukleotydowego 
(DNA). Dla łatwiejszego rozróżnienia poszczegól-
nych struktur model posiada różnokolorowe ele-
menty wraz z jednoliterowym opisem (deoksyry-
boza, zasady azotowe, reszty fosforanowe) oraz 
elastyczne elementy w miejscu wiązań pomiędzy 
zasadami. Model posiada odwzorowane kształty 
cząsteczek deoksyrybozy oraz zasad puryno-
wych i pirymidynowych jak również zachowane 
proporcje odległości między nićmi helisy. Każdy  
z elementów modelu można z łatwością zde-
montować dzięki czemu uczniowie mogą sa-
modzielnie rekonstruować przestrzenną strukturę 
podwójnej helisy cząsteczki DNA.

Biologiczny zestaw nr 23

Struktura błony komórkowej

cena: 99,00 (w tym 23% VAT)

Model błony komórkowej wykonany z wysokiej jakości tworzywa. Dosko-
nale reprezentuje on schemat budowy błony komórkowej obecnej  
w każdej żywej komórce roślin i zwierząt, jako dwuwarstwy lipidowej. 
W modelu wyraźnie zaznaczone są części hydrofilowe fosfolipidów 
(„główki”) oraz hydrofobowe 
(„ogonki”). Ponadto 
w błonie umieszczo-
ne zostały białka 
integralne oraz 
peryferyjne 
i powierzchniowe. 
Wymiary modelu to 
18x13x30 cm.

Biologiczny zestaw nr 24

Duży model ludzkiej skóry

cena: 139,00 (w tym 23% VAT)

Model skóry człowieka wykona-
ny z wysokiej jakości tworzywa. 
Model wykonany został w for-
mie przekroju poprzez warstwy 
budujące ludzką skórę. Można 
w nim wyróżnić poszczególne 
części skóry (naskórek, skóra 
właściwa, tkanka podskórna) 
oraz liczne gruczoły (np. poto-
we czy łojowe) a także owłosie-
nie czy unaczynienie skóry.
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Biologiczny zestaw nr 25

Mały model ludzkiej skóry

cena: 89,00 (w tym 23% VAT)

Model skóry człowieka wykonany z wysokiej jakości tworzywa. Model wy-
konany został w formie przekroju poprzez warstwy budujące ludzką skórę. 

Można w nim wyróżnić poszczególne 
części skóry (naskórek, skóra 

właściwa, tkanka podskór-
na) oraz liczne gruczoły (np. 
potowe czy łojowe) a także 
owłosienie czy unaczynienie 
skóry. 

Biologiczny zestaw nr 26

Model komórki zwierzęcej

cena: 199,00 (w tym 23% VAT)

Wykonany z tworzywa sztucznego model 
komórki zwierzęcej. Model wiernie oddaje 
rozłożenie najważniejszych organelli komór-
kowych takich jak na przykład jądro komór-
kowe wraz z materiałem genetycznym, aparat 
Golgiego czy mitochondria. Model świetnie 
sprawdzi się na każdym etapie nauczania 
przyrody oraz biologii. Może on być pomocny 
przy omawianiu zagadnień związanych z bu-
dową komórkową organizmów zwierzęcych, 
organizacją poszczególnych organelli komór-
kowych czy też podstaw cytofizjologii. Wymia-
ry modelu to 12x28x39 cm. 

Biologiczny zestaw nr 27

Model komórki roślinnej

cena: 199,00 (w tym 23% VAT)

Wykonany z tworzywa sztucznego model 
komórki roślinnej. Model wiernie oddaje 
rozłożenie najważniejszych organelli ko-
mórkowych takich jak na przykład jądro ko-
mórkowe wraz z materiałem genetycznym, 
aparat Golgiego, wakuola, chloroplasty czy 
mitochondria. Model świetnie sprawdzi się 
na każdym etapie nauczania przyrody oraz 
biologii. Może on być pomocny przy oma-
wianiu zagadnień związanych z budową 
komórkową roślin, organizacją poszczegól-
nych organelli komórkowych czy też podstaw 
cytofizjologii. Wymiary modelu to 12x28x39 cm.

Biologiczny zestaw nr 28

Ruchomy model stawu kolanowego

cena: 149,00 (w tym 23% VAT)

Wykonany z tworzywa sztucznego model ludzkie-
go stawu kolanowego naturalnej wielkości. Model 
pozwala na zademonstrowanie budowy anato-
micznej stawu na którą składają się: kość udo-
wa, rzepka, ścięgno mięśnia czworogłowego 
uda, chrząstki stawowe, więzadło poboczne 
piszczelowe, więzadło tylne, więzadło krzyżowe 
przednie, więzadło poboczne strzałkowe, kość 
piszczelowa oraz strzałkowa. Na przekroju po-
przecznym kości udowej została zaznaczona jej 
struktura wewnętrzna. Model charakteryzuje 
się ruchomym połączeniem dzięki czemu 
możliwe jest zademonstrowanie ruchu 
stawu kolanowego.

Biologiczny zestaw nr 29

Szkielet dłoni człowieka

cena: 129,00 (w tym 23% VAT)

Model ręki dorosłego człowieka naturalnej 
wielkości. Obejmuje on kości śródręcza, 
paliczki oraz kości nadgarstka. Model 
umożliwia omówienie budowy kości 
oraz stawów budujących dłoń. Połącze-
nia pomiędzy poszczególnymi kośćmi 
wykonane są w sposób elastyczny dzię-
ki czemu możliwe jest zademonstrowa-
nie pracy połączeń stawowych.

Biologiczny zestaw nr 30

Szkielet stopy człowieka

cena: 129,00 (w tym 23% VAT)

Model stopy dorosłego człowieka naturalnej wielko-
ści. Obejmuje on kości stępu, śródstopia oraz kości 
palców stopy. Model umożliwia omówienie budowy 
kości oraz stawów budujących stopę. Połączenia 
pomiędzy poszczególnymi kośćmi wykonane są 
w sposób elastyczny dzięki czemu możliwe jest 
zademonstrowanie pracy połączeń stawowych.
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Matematyczny zestaw nr 1

Komplet ekierek tablicowych 45 cm

cena: 39,00 (w tym 23% VAT)

W komplecie znajdują się 
dwie sztuki ekierek z nanie-
sioną skalą 45 cm. Prze-
znaczone są dla wszyst-
kiego typu szkół jako 
akcesoria tablicy.

Matematyczny zestaw nr 2

Cyrkiel tablicowy

cena: 36,00 (w tym 23% VAT)

Drewniany cyrkiel z uchwytem na 
pisak lub kredę. Wyposażony w gu-
mową antypoślizgową końcówkę. 
Przeznaczony jest dla wszystkiego 
typu szkół jako akcesoria tablicy. 

Matematyczny zestaw nr 3

Kątomierz tablicowy

cena: 28,00 (w tym 23% VAT)

Drewniany kątomierz przeznaczony jest dla wszystkiego typu szkół jako 
akcesoria tablicy.

Matematyczny zestaw nr 4

Liniał tablicowy

cena: 28,00 (w tym 23% VAT)

Drewniana liniał tablicowy o długości 100 cm. 

Matematyczny zestaw nr 5

Komplet przyrządów tablicowych

cena: 299,00 (w tym 23% VAT)
cena promocyjna: 229,00 (w tym 23% VAT)

Komplet składa się z sześciu elementów wykonanych z trwałego tworzywa 
sztucznego. Zawiera linijkę o długości 100 cm, cyrkiel, kątomierz, ekierkę 
oraz wskaźnik. Przygotowany do powieszenia na ścianie.

Matematyczny zestaw nr 6

Duże koła ułamkowe o średnicy 21 cm

cena: 69,00 (w tym 23% VAT)

Za pomocą zestawu możemy przedstawić ułamki, w postaci wycinków 
koła. Komplet zawiera sześć kół, każde o średnicy 21 mm: (1/2 , 1/3, 
1/4, 1/5, 1/6 oraz pełne koło). Całość zapakowana jest w plastikowe 
pudełko.
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Matematyczny zestaw nr 7

Koła ułamkowe o średnicy 10 cm

cena: 49,00 (w tym 23% VAT)

Matematyczny zestaw nr 8

Geoplan dwustronny

cena: 18,00 (w tym 23% VAT)

Dwustronny geoplan może być wykorzystywany podczas nauki figur 
geometrycznych, nazw figur, kształtów, tematem symetrii oraz ułamkach. 
Zestaw zawiera elastyczne gumki.

Matematyczny zestaw nr 9

Komplet 6 transparentnych brył o wysokości 16,5 cm

cena: 249,00 (w tym 23% VAT)

Komplet składa się z sześciu transparentnych bryło o wysokości około 
16,5 cm. Podstawy dolne można domontować, aby w łatwy sposób do-
stać się do środka bryły w celu napełnienia np. piaskiem.

Matematyczny zestaw nr 10

Komplet 12 miniaturowych brył o wysokości 5 cm

cena: 79,00 (w tym 23% VAT)

Komplet składa się z dwunastu miniaturowych brył o wysokości około 5 
cm. Podstawy dolne można domontować, aby w łatwy sposób dostać się 
do środka bryły w celu napełnienia np. piaskiem.

Matematyczny zestaw nr 11

Komplet 10 dużych brył geometrycznych o wysokości 
20 cm

cena: 249,00 (w tym 23% VAT)

Komplet składa się z dziesięciu kolorowych bryło o wysokości około 20 
cm.

Matematyczny zestaw nr 12

Komplet klocków do ułamków

cena: 59,00 (w tym 23% VAT)

Komplet składa się z jednego klocka o wymiarach 10x10x10 cm bez 
możliwości rozłożenia oraz jednego klocka o wymiarach 10x10x10 cm, 
którego można rozłożyć na następujące elementy:

• 10 sztuk o wymiarach 1*1*1 cm
• 9 sztuk o wymia-

rach 1*1*10 cm
• 9 sztuk o wymia-

rach 1*10*10 cm
• 1 sztuka o wy-

miarze 10*10*10 
cm
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Matematyczny zestaw nr 13

Wskaźnik teleskopowy EduVis

cena: 10,00 (w tym 23% VAT)

Aluminiowy wskaźnik teleskopowy posiada siedem sekcji.

Matematyczny zestaw nr 14

Komplet klocków do łączenia

cena: 89,00 (w tym 23% VAT)

Komplet składa się z 1000 sztuk 
klocków o wymiarze 1x1 cm. 
Każdy klocek posiada złącze 
męskie oraz żeńskie, dzięki 
temu można tworzyć dowolne 
figury.

Matematyczny zestaw nr 15

Komplet kwadratów ułamkowych

cena: 45,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera ekwiwalent ośmiu pełnych kwadratów: 1/2, 1/3, 1/6 różne 
kombinacje, 1/4 różne kombinacje oraz pełny kwadrat. Całość zapakowa-
na w praktyczne plastikowe pudełko.

Matematyczny zestaw nr 16

Miniaturowy model zegarka 

cena: 14,00 (w tym 23% VAT)

Model zegarka wykonany z tworzywa 
sztucznego. Średnica tarczy 10 cm.

MZT01

Zestaw do budowy brył. Zometool Creator 1

cena: 219,00 (w tym 23% VAT)
cena promocyjna: 229,00 (w tym 23% VAT)

Zoomtool to system służący do budowania modeli wielościanów, a także 
innych konstrukcji płaskich i przestrzennych. Składa się z kulek imitujących 
wierzchołki i z patyczków (o różnych długościach i kolorach), które się w 
nie wkłada. Zestaw Zoomtool Creator 1 jest idealny na początek przygody z 
tym narzędziem, zwłaszcza dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Za pomocą aż 246 elementów 
można budować zarówno proste 
bryły, jak i te bardzo skompliko-
wane. Opakowanie zawiera też 
rysunkowe instrukcje, które krok 
po kroku pokazują, jak wyko-
nać wiele modeli płaskich, prze-
strzennych i czterowymiarowych. 

MZT02

Rozbudowany zestaw do budowy brył. Zometool 
Creator 2

cena: 399,00 (w tym 23% VAT)

Zoomtool to system służący do budowania modeli wielościanów, a także 
innych konstrukcji płaskich i przestrzennych. Składa się z kulek imitują-
cych wierzchołki i z patyczków (o różnych długościach i kolorach), które 
się w nie wkłada. Zestaw Zoomtool Creator 2 to prawie 500 elementów, 
z których można budować za-
równo proste bryły, jak i te 
bardzo skomplikowane. 
Opakowanie zawiera też 
rysunkowe instrukcje, któ-
re krok po kroku pokazują, 
jak wykonać wiele modeli 
płaskich, przestrzennych  
i czterowymiarowych. 
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Modułowy systeM poMiarowy neulogtm

System pomiarowy NeuLogTM składa się z niezależnych modułów służących do pomiaru wartości różnych wielkości 
fizycznych, takich jak: natężenie prądu, napięcie, ciśnienie, siła, prędkość, przyspieszenie, natężenie dźwięku itd. Sys-
tem bardzo ułatwia wykonanie doświadczeń pokazowych – wyniki pomiarów wyświetlane na tablicy interaktywnej lub 
ekranie są widoczne dla wszystkich uczniów w klasie. Jego użycie może także znacznie uatrakcyjnić doświadczenia 
uczniowskie, zarówno przeprowadzane w klasie, jak i poza nią (np. pomiar wartości przyspieszenia ruszających po-
jazdów, natężenia promieniowania UV itp.).

•  System pomiarowy można kompletować sukcesywnie, co znacznie obniża koszty jego wprowadzenia. Aby wykony-
wać pomiary, wystarczy mieć dwa moduły, np. moduł mostka USB i moduł do pomiaru wybranej wielkości fizycznej 
(nie jest konieczny drogi interfejs łączący czujniki pomiarowe z komputerem).

•  Moduły można łatwo łączyć ze sobą, tworząc w ten sposób nawet bardzo rozbudowane układy pomiarowe (można 
połączyć ze sobą do 50 modułów). 

• Moduły współpracują z komputerem poprzez złącze USB. 
• Transmisja danych pomiarowych do komputera może odbywać się także bezprzewodowo. 
•  Moduły mogą pracować również niezależnie od komputera, zapamiętane wyniki pomiarów da się przenieść do 

komputera po zakończeniu doświadczenia. 
•  Dołączone oprogramowanie pozwala na łatwą, intuicyjną konfigurację systemu pomiarowego, a także na przedsta-

wienie wyników w postaci tabel lub wykresów oraz ich analizę. 

System NeuLog zawiera ponad trzydzieści modułów, które będą sukcesywnie wprowadzane do naszej oferty.

zestawy startowe

Zestaw startowy MSPZS1 (MSP1 + MSP6)

cena: 500,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera dwa moduły z Modułowego Systemu Pomiarowego NeuLog: 
MSP1 – moduł mostka USB 200 oraz MSP6 – moduł do pomiaru napięcia. 
Za ich pomocą można wykonywać pomiary napięcia w trybie online oraz 
offline, ale w wersji z modułami pomiarowymi podłączonymi do komputera. 
System pomiarowy da się rozbudować, dokupując w przyszłości dowol-
ne elementy systemu NeuLog, np. rozszerzenie zestawu o MSP3 – moduł 
akumulatora BAT 200 pozwoli na wykonywanie pomiarów w trybie offline 
z modułami, które nie są podłączone do komputera, a dodanie modułów 
MSP2 – moduł komunikacji bezprzewodowej RF 100 umożliwi podłączenie 
modułów pomiarowych do komputera bezprzewodowo.

Zestaw startowy MSPZS2 (MSP1 + MSP7)

cena: 500,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera dwa moduły z Modułowego Systemu Pomiarowego NeuLog: 
MSP1 – moduł mostka USB 200 oraz MSP7 – moduł do pomiaru natężenia 
prądu. Za ich pomocą można wykonywać pomiary natężenia prądu w trybie 
online oraz offline, ale w wersji z modułami pomiarowymi podłączonymi 
do komputera. 
System pomiarowy da się rozbudować, dokupując w przyszłości dowol-
ne elementy systemu NeuLog, np. rozszerzenie zestawu o MSP3 – moduł 
akumulatora BAT 200 pozwoli na wykonywanie pomiarów w trybie offline 
z modułami, które nie są podłączone do komputera, a dodanie modułów 
MSP2 – moduł komunikacji bezprzewodowej RF 100 umożliwi podłączenie 
modułów pomiarowych do komputera bezprzewodowo.
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Zestaw startowy MSPZS3 (MSP1 + MSP6 + MSP7)

cena: 760,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera trzy moduły z Modułowego Systemu Pomiarowego NeuLog: 
MSP1 – moduł mostka USB 200, MSP6 – moduł do pomiaru napięcia oraz 
MSP7 – moduł do pomiaru natężenia prądu. Za ich pomocą można wykony-
wać pomiary napięcia i/lub natężenia prądu w trybie online oraz offline, ale 
w wersji z modułami pomiarowymi podłączonymi do komputera. 
System pomiarowy da się rozbudować, dokupując w przyszłości dowol-
ne elementy systemu NeuLog, np. rozszerzenie zestawu o MSP3 – moduł 
akumulatora BAT 200 pozwoli na wykonywanie pomiarów w trybie offline 
z modułami, które nie są podłączone do komputera, a dodanie modułów 
MSP2 – moduł komunikacji bezprzewodowej RF 100 umożliwi podłączenie 
modułów pomiarowych do komputera bezprzewodowo.

Moduły wchodzące w skład systeMu neulogtm

MSP2 – moduł komunikacji bezprzewodowej RF 100 

cena: 220,00 (w tym 23% VAT)

Moduł komunikacji RF 100 jest przeznaczony do bezprzewodowego (ra-
diowego; zasięg łączności na otwartej przestrzeni to około 30 m) połą
czenia modułów pomiarowych z komputerem. Umożliwia sterowanie 
pojedynczym modułem pomiarowym lub łańcuchem modułów pomiaro-
wych, a także przesyłanie wyników pomiarów do komputera. Do zapewnie-
nia bezprzewodowej łączności między modułami 
pomiarowymi i komputerem są potrzebne dwa 
moduły RF 100. Jeden należy podłączyć do kom-
putera poprzez moduł mostka USB (z którego jest 
również zasilany), a drugi do modułu lub łańcu-
cha modułów pomiarowych (zasilanych z modułu 
akumulatora BAT 200). Można użyć więcej niż 
dwóch modułów komunikacyjnych do obsługi 
większej liczby niezależnych modułów pomiaro-
wych lub łańcuchów modułów pomiarowych.

MSP1 – moduł mostka USB 200 

cena: 240,00 (w tym 23% VAT)

Moduł mostka USB jest podstawowym modułem 
komunikacyjnym Systemu Pomiarowego 
NeuLog. Umożliwia współpracę modułów 
pomiarowych z komputerem. Do mostka USB 
można dołączyć moduły 
pomiarowe bezpośrednio 
lub bezprzewodowo 
(poprzez moduły komu-
nikacji bezprzewodowej RF 100). 
Za pomocą mostka USB 200 da się programować moduły pomiarowe 
oraz transferować do komputera wyniki pomiarów. Moduł dołączany jest 
do portu USB komputera za pomocą znajdującego się w zestawie kabla. 
Zasilany jest z portu USB komputera, a poprzez ten moduł zasilane są 
dołączone moduły pomiarowe lub moduł komunikacji bezprzewodowej.

Zestaw startowy MSPZS4 (MSP1 + MSP16)

cena: 730,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera dwa moduły z Modułowego Systemu Pomiarowego NeuLog: MSP1 
– moduł mostka USB 200 oraz MSP17 – moduł do pomiaru pH. Za ich pomocą 
można wykonywać pomiary pH, zarówno wartości statycznych, jak i zmienia-
jących się np. podczas miareczkowania. Wyniki pomiarów na bieżąco można 
zapisywać w pamięci komputera, prezentować na monitorze lub na ekranie albo 
tablicy interaktywnej. 
System pomiarowy można rozbudować, dokupując w przyszłości dowolne ele-
menty systemu NeuLog, np. rozszerzenie zestawu o MSP3 – moduł akumulatora 
BAT 200 pozwoli na wykonywanie pomiarów w trybie offline z modułami, które 
nie są podłączone do komputera, a dodanie modułów MSP2 – moduł komunikacji 
bezprzewodowej RF 100 umożliwi podłączenie modułów pomiarowych do kom-
putera bezprzewodowo.
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MSP7 – moduł do pomiaru natężenia prądu 

cena: 260,00 (w tym 23% VAT)

Moduł jest przeznaczony do pomiaru natężenia prądu w obwodach prądu 
przemiennego (AC) i prądu stałego (DC). Ma wbudowaną pamięć, co 
umożliwia wykonanie pomiarów bez połączenia z komputerem (moduł 
zasilany jest w tym przypadku z modułu MSP3 – moduł akumulatora BAT 
200). Wyposażony jest w dwa przewody zakończone wtykami banano-
wymi o średnicy 4 mm.
Zakres pomiarowy: 2,5 A
Maksymalna częstotliwość prądu: 60 Hz
Dokładność: 1%
Rozdzielczość: 1 A
Rozdzielczość ADC: 10 bitów
Maksymalna częstotliwość próbkowania:  
100 1/s (tryb wolny), 3000 1/s (tryb szybki  
– do 300 próbek)
Czas trwania pomiaru: od 50 ms do 31 dni

MSP6 – moduł do pomiaru napięcia

cena: 260,00 (w tym 23% VAT)

Moduł jest przeznaczony do pomiaru napięcia w obwodach prądu 
przemiennego (AC) i prądu stałego (DC). Ma wbudowaną pamięć, co 
umożliwia wykonanie pomiarów bez połączenia z komputerem (moduł 
zasilany jest w tym przypadku z modułu MSP3 – moduł akumulatora BAT 
200). Wyposażony jest w dwa przewody zakończone wtykami banano-
wymi o średnicy 4 mm. 
Zakres pomiarowy: 20 V
Maksymalna częstotliwość napięcia wejściowego: 60 Hz
Dokładność: 1%
Rozdzielczość: 0,01 V
Rozdzielczość ADC: 10 bitów
Maksymalna częstotliwość próbkowania: 
100 1/s (tryb wolny), 3000 1/s (tryb 
szybki – do 300 próbek)
Czas trwania pomiaru: od 50 ms do 31 dni

MSP4 – moduł wyświetlacza cyfrowego VIEW 200 

cena: 320,00 (w tym 23% VAT)

Moduł wyświetlacza cyfrowego może być 
podłączony do modułu pomiarowego/łań-
cucha modułów pomiarowych pracujących 
w trybie offline, zasilanych z modułu aku-
mulatora BAT 200. Automatycznie rozpo-
znaje podłączone moduły i wyświetla (na 
ekranie LCD znajdującym się na jego obu-
dowie) wyniki pomiarów wykonane przez 
jeden z dołączonych modułów. Wyboru 
modułu, z którego są pokazywane wyniki 
pomiarów, dokonuje się przełącznikiem na 
obudowie modułu VIEW 200. 

MSP3 – moduł akumulatora BAT 200 

cena: 240,00 (w tym 23% VAT)

Moduł akumulatora BAT 200 jest prze-
znaczony do zasilania modułów/łańcu-
cha modułów niepołączonych z kom-
puterem lub połączonych z komputerem 
bezprzewodowo.
Akumulator moduł BAT 200 jest ładowa-
ny z portu USB komputera za pomocą 
kabla z zestawu MSP1 – moduł mostka 
USB 200.

MSP8 – moduł do badania dźwięku 

cena: 260,00 (w tym 23% VAT)

Moduł ma dwa tryby pracy. W trybie wolnym może służyć do mierzenia 
poziomu ciśnienia akustycznego w decybelach. W trybie szybkim 
– do pomiaru częstotliwości dźwięku i badania „kształtu” fal dźwięko-
wych z różnych źródeł. Za pomocą dwóch modułów można zmierzyć 
szybkość rozchodzenia się dźwięku w różnych 
środowiskach.
Zakres pomiarowy: od 40 do 110 dB
Rozdzielczość ADC: 10 bitów
Dokładność: 2 dB
Rozdzielczość: 0,1 dB
Maksymalna częstość próbkowania: 100 1/s 
(tryb wolny)
10 000 1/s (tryb szybki)

MSP9 – moduł do pomiaru ciśnienia

cena: 490,00 (w tym 23% VAT)

Moduł można stosować do pomiaru ciśnienia atmosferycznego oraz  
w doświadczeniach, w których mierzone jest ciśnienie gazu, np. 
podczas badania przemian (izotermicznej, adiabatycznej itp.) 
gazów.
Zakres pomiarowy: od 0 do 700 kPa
Rozdzielczość ADC: 10 bitów
Dokładność: 1% (dla temperatur od 20°C do 30°C)
Maksymalna częstotliwość próbkowania: 100 1/s
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MSP12 – do pomiaru natężenia oświetlenia 

cena: 320,00 (w tym 23% VAT)

Moduł ma trzy zakresy pomiarowe: od 0 do 1,000 lx, od 0 do 6,000 lx 
i od 0 do 150,000 lx.
Rozdzielczość ADC: 12 bitów
Maksymalna częstotliwość próbkowania: 100 1/sek (tryb wolny) 3000 
1/sek (tryb szybki, czas pomiaru 50 ms)
Czas pomiaru: od 50 ms do 31 dni
Trzy zakresy pomiarowe ułatwiają prowadzenie 
pomiarów zarówno w bardzo mocno oświetlo-
nych miejscach (np. na zewnątrz w słoneczny 
dzień), jak i w słabo oświetlonych wnętrzach, 
a duża częstotliwość próbkowania umożliwia po-
miar szybkich zmian natężenia oświetlenia (np. 
pomiar częstotliwości zmian natężenia światła 
emitowanego przez żarówki zasilane prądem 
przemiennym, świetlówki, monitory komputerowe itp.). 

MSP15 – moduł do pomiaru temperatury 

cena: 240,00 (w tym 23% VAT)

Moduł służy do pomiaru temperatury ciał stałych, cieczy i gazów. Sonda 
pomiarowa jest umieszczona w wykonanej ze stali nierdzewnej rurce 
o średnicy 3,2 mm i długości 180 mm i połączona z modułem elastycz-
nym przewodem o długości 100 cm. Moduł ma wbudowaną pamięć, 
co umożliwia wykonanie pomiarów bez połączenia z komputerem (moduł 
jest zasilany w tym przypadku z modułu MSP3  
– moduł akumulatora BAT 200).
Zakres pomiarowy: od –35°C do 150°C
Dokładność: ±1°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Rozdzielczość ADC:  
12 bitów
Maksymalna częstotli-
wość próbkowania: 100 1/s
Czas trwania pomiaru: od 1 s do 31 dni

MSP11 – moduł do pomiaru odległości 

cena: 540,00 (w tym 23% VAT)

Moduł do pomiaru odległości to radar ultradźwiękowy. Mierzony jest czas 
powrotu impulsów ultradźwiękowych wysyłanych przez znajdujący się 
w module przetwornik i odbitych od obiektu, którego odległość od modu-
łu jest wyznaczana. Następnie obliczana jest odległość obiektu 
od modułu oraz szybkość i wartość przyspieszenia, z ja-
kimi ten obiekt przybliża się lub oddala od modułu 
pomiarowego.
Zakresy pomiarowe
odległość: od 0,25 m do 6 m, szybkość: 10 m/s, 
przyspieszenie: 100 m/s2

Rozdzielczość ADC: 10 bitów
Maksymalna częstość próbkowania: 100 1/s
Czas pomiaru: od 1 s do 31 dni
Powierzchnia obiektu zwrócona w kierunku modułu nie 
powinna być mniejsza niż 10 cm × 10 cm.

MSP10 – bramka fotoelektryczna 

cena: 290,00 (w tym 23% VAT)

Moduł może być stosowany do badania ruchu ciał w wielu doświad-
czeniach z mechaniki (np. ruchu ciał na równi pochyłej lub torze 
powietrznym).
Z jednej strony trwałej, plastikowej obudowy w kształcie widełek znajduje 
się dioda emitująca podczerwień, z drugiej strony – fototranzystor 
(odbiornik podczerwieni). Wiązka podczerwieni tworzy „barierę”, której 
przerwanie jest sygnalizowane. Za pomocą modułu można zmierzyć 
np. okres ruchu wahadła, wartość prędkości i przyspieszenia 
poruszającego się ciała itp.
Rozdzielczość ADC: 
16 bitów
Dokładność: 100 μs
Maksymalna częstość 
próbkowania: 10 000 1/s

MSP17 – moduł do pomiaru przyspieszenia 
cena: 680,00 (w tym 23% VAT)

Moduł stanowi element Modułowego Systemu Pomiarowego NeuLog. Za po-
mocą modułu MSP17 można zmierzyć jednocześnie trzy współrzędne wektora 
przyspieszenia (ax, ay, az), czyli wyznaczyć kierunek, zwrot i wartość wektora 
przyspieszenia, z jakim moduł ten porusza się, a więc również przyspieszenia, 
z jakim porusza się ciało, z którym jest on połączony (np. umieszczenie modułu 
w samochodzie albo windzie lub położenie na wózku poruszającym się po 
torze powietrznym umożliwia zmierzenie przyspieszenia, z jakim porusza się ten 
samochód, winda lub wózek). 
Zakres pomiarowy: ax od –80 do 80 m/s2

ay od –80 do 80 m/s2, az od –80 do 80 m/s2

Rozdzielczość: 0,15 m/s2

Maksymalna częstotliwość próbkowania: 0,15 m/s2

Czas trwania pomiaru: od 1 s do 31 dni
Moduł ma wbudowaną pamięć, co umożliwia wykonanie 
pomiarów w trybie offline (bez połączenia z komputerem; 
w tym trybie jako zasilacza używa się modułu MSP3 – 
moduł akumulatora BAT 200).

MSP16 – Moduł do pomiaru pH 
cena: 490,00 (w tym 23% VAT)

Moduł jest przeznaczony do mierzenia wartości pH, zarówno statycznych, jak i 
zmieniających się np. podczas miareczkowania. Zaprojektowano go do długo-
trwałego użytkowania. Epoksydowy korpus, wytrzymała elektroda oraz szczelny 
układ odniesienia i wypełnienie żelowe powodują, że jest łatwy w obsłudze 
i konserwacji i może być używany zarówno w pracowni, 
jak i w terenie.
Konstrukcja modułu umożliwia wykonanie pomiarów 
w trybie offline (bez połączenia z komputerem; 
w tym trybie jako zasilacza używa się modułu 
MSP3 – moduł akumulatora BAT 200, a do 
prezentacji wyników pomiarów modułu MSP4 
– moduł wyświetlacza cyfrowego 
VIEW 200).
Zakres pomiaru pH: 0 do 14
Rozdzielczość pomiaru pH: 0,01
Maksymalna częstotliwość 
próbkowania: 100 1/s
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W przygotowaniu są kolejne moduły systemu NeuLogTM, np. moduł wyświetlacza graficznego, moduły do 
pomiaru: indukcji pola magnetycznego, przewodności, promieniowania UVA i UVB itp. Aktualny wykaz 
modułów będących w sprzedaży znajduje się w sklepie internetowym www.eduvis.pl

MSP18 – moduł do pomiaru natężenia prądu (±250 mA)  

cena: 260,00 (w tym 23% VAT)

Moduł stanowi element Modułowego Systemu Pomiarowego NeuLog. Jest 
przeznaczony do pomiaru natężenia prądu w obwodach prądu przemien-
nego (AC) i prądu stałego (DC).
Maksymalne natężenie prądu: ±250 mA
Maksymalna częstotliwość prądu: 60 Hz
Czas trwania pomiaru: od 50 ms do 31 dni.
Moduł ma wbudowaną pamięć, co umoż-
liwia wykonanie pomiarów w trybie offline 
(bez połączenia z komputerem, w tym try-
bie jako zasilacza używa się modułu MSP3 
– moduł akumulatora BAT 200). Moduł jest 
wyposażony w dwa przewody zakończone 
wtykami bananowymi o średnicy 4 mm.

Zestaw startowy MSPZS5 (MSP1 + MSP18) 

cena: 500,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera dwa moduły z Modułowego Systemu Pomiarowego Neu-
Log: MSP1 – moduł mostka USB 200 oraz MSP18 – moduł do pomiaru 
natężenia prądu (±250 mA). Za ich pomocą można wykonywać pomiary 
natężenia prądu w trybie online oraz offline, ale w wersji z modułami 
pomiarowymi podłączonymi do komputera.
System pomiarowy można rozbudować, dokupując w przyszłości dowol-
ne elementy systemu 
NeuLog.

Zestaw startowy MSPZS6 (MSP1+MSP6+MSP18)  

cena: 760,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw zawiera trzy moduły z Modułowego Systemu Pomiarowego 
NeuLog: MSP1 – moduł mostka USB 200, MSP6 – moduł do pomiaru 
napięcia oraz MSP18 – moduł do pomiaru natężenia prądu (±250 mA). 
Za ich pomocą można wykonywać pomiary napięcia i/lub natężenia 
prądu w trybie online oraz offline, ale w wersji z modułami pomiarowymi 
podłączonymi do komputera. System pomiarowy można rozbudować, 
dokupując w przy-
szłości dowolne 
elementy systemu 
NeuLog, np. roz-
szerzenie zestawu 
o MSP3.
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Zestaw nr 1

Energia słoneczna oraz ogniwo wodorowe

cena: 309,00 (w tym 23% VAT)

Zestaw pozwala uczniom na wyprodukowanie oraz poznanie procesu wytwarzania czystej energii 
z ogniwa wodorowego przy użyciu ogniwa słonecznego i wody. Istnieje również możliwość maga-
zynowania otrzymanej energii w ogniwach paliwowych. Do zestawu dołączony jest 
m a ł y silniczek z wiatrakiem pozwalający na przetesto-

wanie możliwości uzyskanej w ten sposób energii 
(przemiana wyprodukowanej „czystej energii” 
w energię mechaniczną).

Zestaw nr 2

Samochód napędzany wodorem

cena: 289,00 (w tym 23% VAT)

Samochodzik wykorzystuje odwracalne ogniwo paliwowe PEM (Polymer Electrolyte Membrane), które produkuje 
oraz magazynuje czysty wodór w wodzie. PEM w procesie elektrolizy wody oddziela tlen od wodoru. Wodór 
jest zamieniany w energię elektryczną, która napędza samochodzik. W procesie tym wytwarza się energia 
elektryczna i woda w postaci pary wodnej.
Gdy samochód napotka na swojej drodze przeszkodę, automatycznie obróci się o 90°.
Zestaw ten idealnie obrazuje uczniom technologię, która jest wykorzystywana w nowoczesnym 
przemyśle samochodowym produkującym pojazdy napędzane wodorem.

Źródła energii odnawialneJ horizon
Pomoce dydaktyczne firmy Horizon w przystępny sposób umożliwiają poznanie świata nauki kryjącego się za 
współczesnymi technologiami odnawialnymi. Technologie związane z energetyką zmierzają w stronę systemów 
energii odnawialnej, a ich dalszy rozwój będzie zależny od użytkowników oraz poczynań naukowców.
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Zestaw interaktywny Qomo PREMIUM PLUS

cena: telefon 12 623 25 27

Najlepsze rozwiązanie dla szkół
Tablica interaktywna Qomo to urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multime-
dialnym. Działa jak duży ekran dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą palca. Dzięki 
zastosowaniu specjalnej powierzchni tablica interaktywna ma także właściwości klasycznej tablicy 
suchościeralnej.

Zestaw Qomo zawiera:
• tablica interaktywna Qomo QWB200BW 88
• projektor krótkoogniskowy Vivitek DX881ST
• oprogramowanie Flow!Works
• uchwyt ścienny WallMount 1200 PRO
• przewód HDMI 10 m

Zestaw interaktywny Avtek STANDARD PLUS

cena: telefon 12 623 25 27

Tablica interaktywna Qomo to urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multime-
dialnym. Działa jak duży ekran dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą palca. Dzięki 
zastosowaniu specjalnej powierzchni tablica interaktywna ma także właściwości klasycznej tablicy 
suchościeralnej.

Zestaw AVtek zawiera:
• Avtek TTBOARD 2080
• RM Easiteach (licencja na 5 stanowisk)
• ViewSonic PJD5234L
• Uchwyt Avtek ProMount Direct z przedłużeniem (Extension)
• Przewód VGA Avtek ze złączami DSub15 o długości 15 m

Tablica Qomo QWB200-BW 88 z oprogramowaniem Flow!Works

cena: telefon 12 623 25 27

Tablica interaktywna Qomo to urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym. 
Działa jak duży ekran dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą palca. Dzięki zastosowaniu spe-
cjalnej powierzchni tablica interaktywna ma także właściwości klasycznej tablicy suchościeralnej. 

multimeDia
Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnej szkoły, poszerzamy naszą ofertę o profesjonalne, nowoczesne 
i sprawdzone narzędzia multimedialne, dzięki którym Państwa lekcje będą dla uczniów jeszcze bardziej atrakcyjne 
i ciekawe. Technologia w służbie edukacji to przede wszystkim interakcja. To ona daje przewagę, pozwalając 
uczniom obcować z przekazem audiowizualnym, uczestniczyć aktywnie w zajęciach przez rozwiązywanie zadań 
interaktywnych czy obserwowanie symulacji i doświadczeń. Dzięki multimediom zajęcia w szkole zyskują zupełnie 
nową jakość!

tablice interaktywne
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Tablice interaktywne myBoard

cena: telefon 12 623 25 27

• tablica dostępna w rozmiarach: 70”, 84”, 95”, 111”,
•  funkcja 4TOUCH – umożliwia pisanie, rysowanie i korzystanie z zasobów czterem użytkow-

nikom jednocześnie,
• rozwiązanie Plug & Play – eliminuje konieczność instalacji sterowników,
•  programowalne przyciski po dwóch stronach tablicy – możliwość przypisania najczęściej uży-

wanych funkcji do klawiszy,
•  płynnie działająca funkcja multi gesture gwarantuje obsługę tak swobodną jak używanie 

smartfona,

Mobilna tablica interaktywna Onfinity cm2 max

cena: 2 099,00 (w tym 23% VAT)

Mobilna tablica interaktywna Onfinity to niewielkie, przenośne urządzenie przekształcające niemalże 
każdą płaską, białą powierzchnię, w szczególności białą szkolną tablicę, ścianę lub ekran w tablicę 
interaktywną, sterowaną za pomocą specjalnego wskaźnika lub pióra elektronicznego. W skład 
zestawu wchodzi czytnik pozycji pióra/wskaźnika, wskaźnik, pióro elektroniczne, kabel do 
połączenia czytnika z komputerem, płytka CD z oprogramowaniem, instrukcja obsługi 
oraz etui.

Tablica interaktywna Avtek TT-Board 2080 z oprogramowaniem RM Easiteach

cena: telefon 12 623 25 27

Urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym. Działa jak duży 
ekran dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą palca. Dzięki zastosowaniu specjal-
nej powierzchni tablica interaktywna ma także właściwości klasycznej tablicy suchościeralnej. 

Tablica interaktywna Avtek TT-Board 2193 z oprogramowaniem RM Easiteach 

cena: telefon 12 623 25 27

Urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym. Działa jak duży ekran do-
tykowy, który może być obsługiwany za pomocą palca. Dzięki zastosowaniu specjalnej powierzchni 
tablica interaktywna ma także właściwości klasycznej tablicy suchościeralnej.
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Monitory interaktywne CTOUCH Ledura XT

cena: telefon 12 623 25 27

Monitory interaktywne CTOUCH wprowadzają kolejny wymiar w świat prezentacji i lekcji. 
Zastosowano tutaj innowacyjną technologię Active IRO, która łączy w całość najlepsze cechy 
technologii optycznej i podczerwieni. Dzięki temu CTOUCH to jedne z najbardziej respon-
sywnych monitorów na rynku, a to przekłada się na inne zalety. Między innymi możliwość 
tworzenia lekcji i prezentacji, które zaabsorbują uwagę każdego słuchacza. 
Twórcy marki zadbali, by ich rozwiązania były jak najłatwiejsze w obsłudze. Wykorzystanie in-
tuicyjnego interfejsu dotykowego pozwala na używanie urządzeń CTOUCH bez jakiegokolwiek 
szkolenia. Wystarczy je podłączyć do zasilania i portu USB w komputerze. Niepotrzebne są 
dodatkowe sterowniki. Dodatkowo możliwości funkcjonalne zostały zmaksymalizowane, po-
nieważ z monitorami CTOUCH można używać oprogramowania różnych producentów (m.in. 
RM Easiteach). Urządzenie posiada wbudowany USB Media Player.

Monitory interaktywne

Monitory inreraktywne CTOUCH Leddura LED

cena: telefon 12 623 25 27

CTOUCH Leddura to seria monitorów interaktywnych o przekątnych od 47” do 84” pozwalających na 
przeniesienie interaktywnych prezentacji czy multimedialnych zajęć na zupełnie inny poziom. Wyso-
kiej jakości ekran o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) podświetlany diodami LED w połączeniu 
z technologią dotykową daje możliwość szybkiego, intuicyjnego i niezwykle przyjemnego korzystania 
z monitora. Monitory są bardzo proste w obsłudze − aby zacząć korzystać z ich potencjału, wystarczy 
podłączyć je do zasilania oraz portu USB w komputerze. Nie są wymagane żadne dodatkowe sterow-
niki. Dodatkowo w połączeniu z systemem Windows 7 (lub nowszym) otrzymujemy do dyspozycji 
technologię multitouch, która pozwala na obsługę przez 4 osoby jednocześnie. Dzięki temu uzyskujemy 
w pełni interaktywne środowisko pracy podczas lekcji lub prezentacji. CTOUCH stwarza możliwość uży-
wania oprogramowania różnych producentów (np. RM Easiteach). Monitory mogą również działać jak 
zwykłe tv − mają szereg złączy (w tym 2 porty HDMI), wbudowane głośniki oraz panele longlife 
o żywotności do 30 000 godzin.

Monitory interaktywne Avtek TouchScreen 55” oraz 65”

cena: telefon 12 623 25 27

Avtek TouchScreen 65 to wysokiej jakości połączenie monitora LCD z tablicą interaktywną. Prze-
kątna ekranu wynosi aż 65 cali, dzięki czemu idealnie zastępuje on tradycyjne tablice interak-
tywne, jest też narzędziem do wyświetlania oraz prezentacji w nowoczesnych salach konferencyj-
nych. W pracowniach szkolnych sprawdzi się przede wszystkim w funkcji tablicy interaktywnej, 
z możliwością obsługi przez 2 osoby jednocześnie. Można go również używać do wyświetlania 
filmów z DVD lub BluRay. Avtek TouchScreen 65 gwarantuje doskonałą jakość obrazu dzięki 
rozdzielczości Full HD i podświetleniu LED, które dodatkowo zapewnia świetną widoczność nawet 
w jasnych pomieszczeniach. Wysoką jakość dźwięku uzyskano poprzez zastosowanie wbudo-
wanych głośników 2 x 10 W. Monitor można podłączyć do dowolnego komputera, odtwarzacza 
DVD, BluRay lub do wizualizera. Połączenie technologii dotykowej optycznej z podczerwienią 
zapewnia większą dokładność, czułość a także odporność na kurz i wilgoć.

Monitory interaktywne Qomo Quest 

cena: telefon 12 623 25 27

• 4 dostępne rozmiary: 55”, 65”, 70” oraz 84”
• technologia dotyku wykorzystująca pozycjonowanie w podczerwieni, oferująca 

6punktowy multitouch oraz reakcję poniżej 4 ms
• wzmocniona szyba frontowa o grubości 4 mm
• elegancka, czarna, aluminiowa rama
• dodatkowa czarna ramka wokół panelu, umożliwiająca wygodną pracę z systemem 

Microsoft Windows 8.1
• wbudowane głośniki 2 x 15W
• duża ilość dostępnych złączy (m.in. 2 x VGA, 2 x HDMI, porty USB)
• gwarancja dla edukacji wynosząca 3 lata z możliwością rozszerzenia do 5 lat (2 lata 

na panel)
• oprogramowanie Flow!Works w zestawie
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usługi informatyczne

usługi inForMatyczne
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, firma zaczęła świadczyć usługi z zakresu informatyki dla 
szkół. W związku z tym, jeżeli masz jakikolwiek problem z:

• komputerami,
• oprogramowaniem,
• szkolną siecią,
• sprzętem elektronicznym

lub chcesz:

• zmodernizować sprzęt,
• zainstalować, zmodernizować sieć LAN,
• uruchomić sieć bezprzewodową WIFI (WLAN),
• skonfigurować i serwisować sieć komputerową,
• zakupić sprzęt komputerowy, oprogramowanie w atrakcyjnych cenach, 

skontaktuj się z naszymi pracownikami:

wojciech.stanisz@eduvis.pl, 12 623 25 15

Zagadnienia z obszaru informatyki dla osób niemających styczności z tą dziedziną mogą wydawać się niezrozumiałe. 
Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania, wyjaśnią wszelkie wątpliwości oraz przedstawią najlepsze 
rozwiązanie.

Zaczynając współpracę z klientem, gwarantujemy, że:

• w rozmowach ustalamy poszczególne potrzeby,
• projektujemy oraz wdrażamy rozwiązania mające możliwość zastosowania w długim okresie,
• pracę wykonują wyłącznie pracownicy o wysokich kwalifikacjach,
• wspieramy klientów zarówno na wszystkich etapach projektu, jak i po jego zakończeniu. 

usługi Montażowe
Firma EduVis świadczy usługi w zakresie instalacji urządzeń multimedialnych, takich jak:

• tablic interaktywnych,
• monitorów,
• projektorów,
• ekranów itp.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, a nasi pracownicy chętnie pomogą w wyborze sprzętu. Po montażu sprzętu 
i jego uruchomieniu (instalacji programów, sterowników, skalibrowaniu i rejestracji programu) istnieje możliwość 
przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi tablicy.
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EduVis M.Kędryna-Piecuch i Wspólnicy spółka jawna
ul. Tetmajera 19
31352 Kraków
www.eduvis.pl

Dział handlowy:
tel. +48 12 623 25 10, faks +48 12 623 25 13
email: handel@eduvis.pl

Sekretariat:
tel. +48 12 623 25 20, faks +48 12 623 25 24
email: eduvis@eduvis.pl

Stan na 31 sierpnia 2015 r.

Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu  
Kodeksu Cywilnego.

Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie.

Podane ceny to sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające podatek VAT 23% i mogą 
ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walutowego.

Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach.

Wszystkie znajdujące się w broszurze znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie  
w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.


