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wspieramy rozwój uczniów i studentów we współczesnym świecie.
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Fascynująca lekcja z

PAS C O

PASCO
Czujniki bezprzewodowe
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Podłączysz i przygotujesz doświadczenie w pół minuty
Bardzo proste w obsłudze
Najnowocześniejsze technologicznie rozwiązanie
Tańsze, niż przewodowe
W teren zabierasz tylko same czujniki
Kieszonkowe rozmiary

5 lat gwarancji edukacyjnej PASCO
na wszystkie czujniki

Wymyślone specjalnie dla szkół,
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Profesjonalną i odpowiedzialną współpracą z nauczycielami
wspieramy rozwój uczniów i studentów we współczesnym świecie.

Bezprzewodowe czujniki PASCO - najlepszy sposób
realizacji
doświadczeń
z podstawyprogramowa
programowej
Zestawy
bezprzewodowe
- podstawa
BIOLOGIA – ZESTAW NAUCZYCIELA – PEŁNY PL-2413

FIZYKA – ZESTAW NAUCZYCIELA – PEŁNY PL-2213

Wpływ czynników na intensywność transpiracji

Rezonans mechaniczny

Wpływ czynników na kiełkowanie roślin

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego (wahadło)

Zawartość CO2 w powietrzu wdychanym i wydychanym

Ciepło właściwe

Zbadanie zakresu tolerancji ekologicznej w odniesieniu do wybranego
czynnika środowiska

Pojemnik do fotosyntezy
PS-2521B

Fermentacja alkoholowa drożdży

Drgania sprężyste

Eko-Komora
ME-6667

Wpływ czynników na przebieg fotosyntezy

Drgania wahadła (zależność od długości)

Stacja pogody pogody i akcesoria
PS-3209 PS-3553

Wpływ czynników na aktywność enzymów

Drgania wahadła (niezależność od amplitudy)

Spektrometr
PS-2600

Wykrywanie lipidów w materiale biologicznym

Moment pędu, moment bezwładności

Kolorymetr i czujnuk zmętnienia
PS-3215

Działanie substancji i temperatury na białka

Współczynnik tarcia

Czujnik wilgotności gleby
PS-2163

Wykrywanie białek w materiale biologicznym

Siła dośrodkowa

Czujnik tlenu
PS-3217

Wykrywanie cukrów w materiale biologicznym

Zderzenia

Czujnik CO2 i osłona wodoodporna
PS-3208 PS-3545

Siły bezwładności

Czujnik światła
PS-3213

Poznaj zestaw!

Czujnik pH i sonda do pow. płaskich
PS-3204 PS-3514

Zagadnienia z podstawy
programowej, które można zrealizować dzięki czujnikom
z zestawu PL-2413

Czujnik temperatury
PS-3201

Spektrometr
PS-2600

Mikser kolorów
OS-8496

Zestaw do optyki podstawowy
OS-8515C

Polaryzatory demonstracyjne
OS-9477A

Zest. do cyfrowego badania dyfrakcji światła
OS-8452

3-osiowy czujnik magnetyczn. indukcji pola
PS-3221

Czujnik światła
PS-3213

Moduł amperomierza
EM-3534

Czujnik napięcia elektrycznego
PS-3211

Model obw. prądu – rozsz. gen. sygn. AC/DC
EM-3536 EM-3533

Bezdotykowy czujnik temperatury
PS-2197

Czujnik temperatury
PS-3201

Oscylator mechaniczny
ME-8750

Akcelerometr i wysokościo- mierz
ME-3223

Fotobramka podwójna
PS-3225

Zestaw do badania ruchu obrotowego
ME-3420

Czujnik ruchu obrotowego
PS-3220

Czujnik siły
PS-3202

Poznaj zestaw!

Tor z wózkami SMART i akcesoriami
ME-5718

Zagadnienia z podstawy
programowej, które można zrealizować dzięki czujnikom
z zestawu PL-2213

Rozszerzalność cieplna
Planowanie i przeprowadzanie doświadczeń

x2

Wyrównywanie temperatur

SPARKvue - program do gromadzenia, prezentowania i analizowania danych eksperymentalnych w szkole z
wbudowanymi szablonami doświadczeń

Temperatura w przemianach fazowych
Rozładowanie kondensatora

x2

I prawo Kirchhoffa

CHEMIA – ZESTAW NAUCZYCIELA – PODSTAWOWY PL-2311
Czujnik napięcia elektrycznego
PS-3211

Spektrometr
PS-2600

Kolorymetr i czujnuk zmętnienia
PS-3215

Poznaj zestaw!

Czujnik siły
PS-3202

x2

Dyfrakcja i interferencja fal

Czujnik ciśnienia
PS-3203

x2

Prąd przemienny

Czujnik tlenu
PS-3217

Indukcja elektromagnetyczna

Czujnik CO2 i osłona wodoodporna
PS-3208 PS-3545

Linie pola magnetycznego

Czujnik koduktywności
PS-3210

Charakterystyka I(U) żarówki

Czujnik pH
PS-3204

Zagadnienia z podstawy
programowej, które można zrealizować dzięki czujnikom
z zestawu PL-2311

Dioda jako prostownik i źródło światła

Czujnik temperatury
PS-3201

x2

Dodawanie napięć ogniw

Widmo światła białego
Rozpraszanie światła

Masa substratów i produktów reakcji

Polaryzacja światła

Badanie właściwości chemicznych

Optyka geometryczna (soczewki, współczynnik załamania światła)

Badanie właściwości ﬁzycznych

Widma emisyjne i absorpcyjne

Badanie wpływu czynników na szybkość reakcji

Planowanie i przeprowadzanie doświadczeń

SPARKvue - program do gromadzenia, prezentowania i analizowania danych eksperymentalnych w szkole z wbudowanymi szablonami doświadczeń

Efekt energetyczny reakcji chemicznej
Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu
Badanie pH roztworów kwasów, zasad i soli

MATURA
MIĘDZYNARODOWA (IB)
Poznaj zestaw!

zestawy dopasowane do programów nauczania
(sylabusów) z ﬁzyki, chemii i biologii.

Charakter chemiczny tlenków
Otrzymywanie kwasów, zasad i soli
Badanie właściwości metali
Budowa i pomiar napięcia ogniwa galwanicznego
Badanie korozji metali
Otrzymywanie tlenu
Odróżnianie skał wapiennych od innych

Poznaj zestaw!

GEOGRAFIA – ZESTAW
NAUCZYCIELA –
STARTOWY PL-2712

Badanie właściwości kwasów karboksylowych
Otrzymywanie estrów
Otrzymywanie mydeł
Badanie właściwości aminokwasów
Reakcja biuretowa

Zagadnienia z podstawy programowej, które
można zrealizować dzięki czujnikom
z zestawu PL-2712

Działanie substancji i temperatury na białka
Badanie właściwości cukrów prostych i złożonych
Hydroliza cukrów złożonych
Badanie i odróżnianie tworzyw oraz włókien

*Wszystkie czujniki można także kupować pojedynczo

Jeśli chcesz zobaczyć, jak używać PASCO do doświadczeń na lekcji - zaproś nas na bezpłatny pokaz.

Planowanie i przeprowadzanie doświadczeń

SPARKvue - program do gromadzenia, prezentowania i analizowania danych eksperymentalnych w
szkole z wbudowanymi szablonami doświadczeń

Gotowe szablony doświadczeń, scenariusze lekcji, porady dydaktyczne dla nauczycieli:

www.pasco.com.pl

Profesjonalną i odpowiedzialną współpracą z nauczycielami
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Uczyć się kodowania. Kodować, by się uczyć.

Zastosuj myślenie
algorytmiczne na
swoich lekcjach STEM.

Dowiedz się więcej na pasco.com.pl/codeNode
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