
PRACOWNIE PRZYRODNICZE W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ
Katalog pomocy dydaktycznych, które warto wybrać realizując 
dofinansowanie MEN w ramach zwiększenia subwencji 
oświatowej na rok 2020.



ROZWIĄZANIA
DLA EDUKACJI

Dlaczego cyfrowe?
Żyjemy w ciągle zmieniającym się 
świecie, zmiany następują coraz 
szybciej. Nie omija to również placówek 
edukacyjnych.

Rolą szkoły jest przygotowanie ucznia 
tak, by poradził sobie w cyfrowej 
przyszłości.

Młodzież od najmłodszych lat posługuje 
się urządzeniami cyfrowymi i to kształtuje 
jej sposób postrzegania świata. Jeśli 
nauczyciele tego nie uwzględnią, będą 
nieskuteczni. 

Technologia cyfrowa pozwala znacznie 
wzbogacić warsztat metodyczny. 
Powinna być używana tak, aby 
skuteczniej pomóc uczniom zrozumieć 
świat i zapamiętać fakty. 

W podstawach programowych zapisano 
obowiązek rozwijania umiejętności 
kluczowych, z uwzględnieniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnej. 
Nie tylko na lekcjach informatyki, ale 
na co dzień i na każdym przedmiocie. 

Zdarza się, że z powodu braku czasu 
nauczyciele pomijają pewne tematy 
lub wykonywanie doświadczeń na 
lekcjach. Technologia cyfrowa likwiduje 
te przeszkody i pozwala zrealizować 
to, co tradycyjnymi metodami byłoby 
niemożliwe.

Co możemy dla Was zrobić?
Aby właściwie wyposażyć placówkę, dyrektorzy muszą wybierać z ogromnej oferty 
produktów, usług oraz szkoleń. Jak taki proces przeprowadzić z największą korzyścią  
dla uczniów, odpowiedzialnie oraz nie narażając się na niespodziewane lub ukryte 
dodatkowe koszty? Niewątpliwie trzeba dysponować dużą wiedzą lub opierać się  
na zaufanych i zarazem doświadczonych partnerach. Nasz katalog wychodzi naprzeciw 
tym problemom.

W katalogu prezentujemy najnowsze technologie stosowane w edukacji. Przedstawione 
rozwiązania są sprawdzone i wyselekcjonowane z naszej szerokiej oferty, specjalnie  
dla instytucji edukacyjnych. Każdej placówce pomożemy indywidualnie wybrać urządzenia  
lub zaprojektować rozwiązanie. Wykonamy montaż, instalację, integrację  
oraz uruchomienie systemów. Przeprowadzimy również szkolenia dla użytkowników, 
zawierające aspekty dydaktyczne wykorzystania urządzeń. Prowadzimy serwis projektorów, 
tablic interaktywnych, monitorów i innych oferowanych urządzeń. 

Nauczyciel nigdy nie pozostanie sam z problemem
Staramy się być nie tylko sprzedawcą, ale przede wszystkim partnerem szkół i nauczycieli. 
Na każdym etapie można liczyć na naszą pomoc. Od instalacji i szkolenia użytkowników, 
poprzez serwis i bieżącą pomoc aż do zaawansowanych szkoleń dydaktycznych.

Dlaczego najlepsze?
Co może się wydarzyć, jeśli szkoła zakupi sprzęt lub oprogramowanie nie najlepszej jakości?

• W krótkim czasie uczniowie popsują urządzenia.
• Nauczycielom trudno będzie posługiwać się nowymi rozwiązaniami i nie będą one 

używane.
• Małe możliwości techniczne i programowe spowodują, że cele dydaktyczne nie zostaną 

osiągnięte. 
• Pewnie sami Państwo wiedzą, co jeszcze ….

Szkoła jest tym miejscem, gdzie „wyrzucenie pieniędzy w błoto” jest najbardziej bolesne. 
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SMART Technologies
Monitory i tablice interaktywne

Monitory interaktywne SMART Board

Tablice interaktywne SMART

3 MONITORY I TABLICE INTERAKTYWNE SMART

Zapewniają szybki dostęp do narzędzi 
współpracy, takich jak: cyfrowa tablica, 
przeglądarka Chromium™ oraz łatwe 
udostępnianie ekranu. Seria SMART 
Board MX ma wszystko, czego potrzebują 
nauczyciele do prowadzenia zajęć lekcyjnych. 
Seria MX to idealny wybór dla szkół 
potrzebujących monitora interaktywnego 
przy ograniczonym budżecie.

iQ to technologia “wszystko w jednym”,
dostępna wyłącznie dla monitorów SMART Board
Wbudowana technologia iQ sprawia, że wszystko, czego potrzebujesz 
dostępne jest w jednym miejscu, po dotknięciu palcem. Nie ma potrzeby 
stosowania kabli. Wbudowany komputer zapewnia jednodotykowy dostęp 
do wszystkich aplikacji SMART Learning Suite - od interaktywnych lekcji 
i gier do współpracy online.

Tablica interaktywna Smart Board M680 
(następca modelu SB680) kanadyjskiego 
producenta zyskała nową funkcjonalność 
rozpoznawania wielodotyku. Technologia 
DViT umożliwia jednoczesną pracę 
przy tablicy dwóm uczniom. Mogą oni 
współpracować ze sobą w tym samym 
czasie, wchodząc jednocześnie w interakcję  
z treścią zajęć. Dzięki temu uczniowie  
i nauczyciele w naturalny sposób wpływają 

MONITOR
SMART Board MX 265

TABLICA
SMART Board M680

MONITOR
SMART Board MX 275

TABLICA
SMART Board M680V

Oprogramowanie 
edukacyjne w zestawie: w wersji standard

MONITOR
SMART Board MX 286

TABLICA
SMART Board M685

65 cali
4K
TAK,  20 punktów
TAK
TAK

75 cali
4K
TAK,  20 punktów
TAK
TAK

86 cali
4K
TAK,  20 punktów
TAK
TAK

Przekątna
Rozdzielczość
Wielodotyk
SLS*
Technologia iQ

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

 7 762,00 zł netto

 4 141,00 zł z VAT

 10 626,00 zł netto

 3 294,00 zł z VAT

 19 181,00 zł netto

 5 082,00 zł z VAT

na treść lekcji – pisząc na tablicy (pisakami lub palcami), „ścierając” to, 
co zostało napisane lub posługując się gestami, jak np. „obracanie” czy 
powiększanie”.

4K
ULTA HD
RESULUTION

Twoja cena

Twoja cena

Przekątna
Oprogramowanie
Wielodotyk
Obsługa gestów
Półka na pisaki

77 cali
SMART Notebook
TAK, 2 jednocześnie
TAK
TAK, z przyciskami

77 cali
SMART Notebook
TAK, 2 jednocześnie
TAK
TAK, bez przycisków

87 cali
SMART Notebook
TAK, 2 jednocześnie
TAK
TAK, z przyciskami

* VAT 0% na monitor interaktywny dla edukacji
* Cena nie zawiera montażu

* Cena nie zawiera montażu

Oprogramowanie 
edukacyjne w zestawie: w wersji standard



SMART Technologies
Zestawy - Tablica z projektorem
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ZESTAW
Tablica SMART Board M680

ZESTAW
Tablica SMART Board M680V

ZESTAW
Tablica SMART Board M685

ZESTAW
Tablica SMART Board M685V

+ Projektor MAXELL MC-AX3006 + Projektor MAXELL MC-AX3006 + Projektor MAXELL MC-AW3006 + Projektor MAXELL MC-AW3006

77 cali
SMART Notebook
TAK, 2 jednocześnie
TAK
TAK, z przyciskami

77 cali
SMART Notebook
TAK, 2 jednocześnie
TAK
TAK, bez przycisków

87 cali
SMART Notebook
TAK, 2 jednocześnie
TAK
TAK, z przyciskami

87 cali
SMART Notebook
TAK, 2 jednocześnie
TAK
TAK, bez przycisków

3300 ANSI
XGA (1024x768)
10000:1
4000

3300 ANSI
XGA (1024x768)
10000:1
4000

Przekątna
Oprogramowanie
Wielodotyk
Obsługa gestów
Półka na pisaki

Przekątna
Oprogramowanie
Wielodotyk
Obsługa gestów
Półka na pisaki

Przekątna
Oprogramowanie
Wielodotyk
Obsługa gestów
Półka na pisaki

Przekątna
Oprogramowanie
Wielodotyk
Obsługa gestów
Półka na pisaki

Jasność
Rozdzielczość
Kontrast
Żywotność 
lampy

Jasność
Rozdzielczość
Kontrast
Żywotność 
lampy

Cena katalogowa: Cena katalogowa: Cena katalogowa: Cena katalogowa:7968,00 zł z VAT 7200,00 zł z VAT 8976,00 zł z VAT 8179,00 zł z VAT

3300 ANSI
WXGA (1280 x 800)
10000:1
4000

3300 ANSI
WXGA (1280 x 800)
10000:1
4000

Jasność
Rozdzielczość
Kontrast
Żywotność 
lampy

Jasność
Rozdzielczość
Kontrast
Żywotność 
lampy

Twoja cena Twoja cena Twoja cena Twoja cena

* Cena nie zawiera montażu



SMART Technologies
SMART Learning Suite

Jeden prosty model cenowy. 
Miliony cennych doświadczeń.

Jeden prosty model kalkulacji 
kosztów. 

Wszechstronność umożliwiająca 
sukces

Oprogramowanie na każde 
urządzenie

Steruj ekranem SMART Board 
za pomocą aplikacji

*Wszystkie interaktywne wyświetlacze SMART zawierają roczną subskrypcję aplikacji SMART Notebook Premium 
oraz aplikacji chmurowej SMART Learning Suite Online
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Gry edukacyjne, współpraca uczniów 
w grupach, ocenianie - to wszystko w 
jednej aplikacji, która umożliwia nie tylko 
tworzenie, ale także udostępnianie lekcji.

Pakiet SMART Learning Suite oferuje prosty 
model wyceny, dopasowany do Twoich 
potrzeb, dzięki któremu za wszystkie usługi 
płacisz tylko raz. Cena będzie niższa 
w przypadku zakupu większej liczby licencji 
lub dłuższego planu.

Pakiet SMART Learning Suite wspomaga 
wszystkie metody nauczania: wykłady, 
lekcje prowadzone przez uczniów, 
nauczanie metodą projektów czy lekcje 
odwrócone. Bez względu na temat i wiek 
uczniów. Dydaktycy mogą prosto i szybko 
tworzyć interaktywne oraz dynamiczne 
treści, które zaangażują uczniów i sprawią 
im mnóstwo frajdy. Wystarczy mniej niż 
pięć minut, aby przygotować barwne  
i stymulujące zajęcia. Dodatkowo 
pedagodzy mogą liczyć na stałe wsparcie 
naszego zespołu.

Urządzenia mobilne, interaktywne tablice 
i ekrany, Chromebooki, możliwość 
korzystania z prywatnych urządzeń. Pakiet 
SMART Learning Suite jest kompatybilny 
z każdym sprzętem. To prawdziwe centrum 
łączności wewnątrz sali lekcyjnej. 

Dzięki aplikacji SMART Notebook Player 
nie musisz stać z przodu klasy. Teraz 
możesz sterować ekranem SMART Board 
za pomocą smartfona lub tableta 
i swobodnie poruszać się po klasie, 
aby pomagać uczniom.

KLUCZOWE CECHY OPROGRAMOWANIA

Co zawiera pakiet:

Oprogramowanie SMART Notebook
SMART Notebook® to najlepsze na świecie oprogramowanie edukacyjne, które pomaga 
uczniom brać aktywny udział w lekcji i daje możliwość uczenia się poprzez praktykę. 
Możesz zainstalować Notebook na swoim domowym komputerze i przesyłać lekcje 
bezpośrednio na ekran SMART Board z funkcją IQ.

SMART Ćwiczenia
SMART Ćwiczenia oferuje szablony do tworzenia zabaw edukacyjnych, które dostosujesz 
do swoich potrzeb w kilka minut. Wysoka jakość grafiki i dźwięku, możliwość 
wykonywania wszystkich ćwiczeń na telefonie komórkowym, laptopie czy tablecie 
sprawia, że uczniowie się nie nudzą.

SMART response® 2
Aby osiągnąć lepsze wyniki nauczania, najlepiej na bieżąco sprawdzać, czy uczniowie 
osiągnęli cele lekcji. Utwórz test w mniej niż 5 minut, który uczniowie rozwiążą na 
komputerze, laptopie, tablecie czy telefonie.

SMART Learning Suite Online
SMART Learning Suite Online umożliwia pracę w chmurze. Dzięki temu nauczyciel, 
pracując na dowolnym komputerze podłączonym do internetu, tworzy, wyświetla  
i wysyła na urządzenia uczniów slajdy i ćwiczenia. Co więcej, może zamienić każdy plik 
pdf czy prezentację Power Point w aktywne ćwiczenie dla uczniów. Uczniowie na swoich 
urządzeniach mogą nie tylko śledzić wyświetlane na tablicy slajdy, ale jeśli nauczyciel 
zechce, pisać i rysować po nich czy dodawać zdjęcia. Wypróbuj za darmo przez 45 dni.



PASCO Scientific
Laboratoria przyrodnicze

Kilka słów o PASCO...

Najlepszym sposobem wykorzystania dofinansowania MEN na wyposażenie pracowni 
przyrodniczych jest zakup pomocy dydaktycznych, którymi najłatwiej wykonywać 
doświadczenia, rozwijając jednocześnie umiejętności TIK.

Na podstawie praktyki szkolnej sporządzono listę wymagań, jakie muszą być spełnione, 
by cyfrowe urządzenia do wykonywania doświadczeń przyrodniczych były przydatne  
do sprawnego przeprowadzania eksperymentów na lekcjach:

Kluczowe cechy czujników PASCO:

6 LABORATORIA PRZYRODNICZE PASCO

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA WWW.CYFROWA-SZKOLA.INFO

PASCO, to firma w USA od ponad 50 lat 
zajmująca się wyłącznie projektowaniem 
i produkowaniem urządzeń, które  
w najlepszy możliwy sposób wspierają 
nauczycieli na całym świecie  
w nauczaniu przedmiotów 
przyrodniczych poprzez wykonywanie 
doświadczeń.

PASCO zajmuje pozycję światowego 
lidera w tej dziedzinie. Rolą szkoły jest bowiem przygotowanie ucznia tak, by sprostał wyzwaniom, przed którymi 

stanie w przyszłości. Zwrot w kierunku urządzeń cyfrowych jest więc nieunikniony. Muszą 
one jednak być łatwe w obsłudze i zawierać wbudowane, gotowe doświadczenia,  
by każdy poradził sobie z nimi podczas lekcji. Inaczej nie będą używane. Zakupione 
pomoce dydaktyczne powinny być wytrzymałe, by w warunkach szkolnych nie uległy 
uszkodzeniu w krótkim czasie.

Warunki te spełniają urządzenia PASCO.

• W pełni bezprzewodowe połączenie z komputerem, tabletem lub smartfonem.

• Gotowe i wbudowane w program doświadczenia do szybkiego uruchomienia na lekcji.

• Elastyczne i łatwe w obsłudze oprogramowanie, pozwalające na szybkie analizowanie 
wyników i wyciąganie wniosków podczas zajęć.

• Materiały dydaktyczne napisane do polskiej podstawy programowej, a nie tłumaczone  
z opracowań zagranicznych.

• Integracja procesu zbierania danych doświadczalnych z prostym językiem 
programowania, umożliwiająca uczniom integrację umiejętności TIK.

• Nauczyciele powinni zostać przeszkoleni z używania i zastosowania urządzeń a potem 
muszą mieć w każdej chwili dostęp do infolinii dydaktycznej i technicznej.

Bezprzewodowe – kluczowe 
znaczenie dla szybkości 
i możliwości wykonywania 
doświadczeń w szkołach.

Opisy doświadczeń – 
przygotowane do polskich 
podstaw programowych, 
przez polskich nauczycieli 
(a nie tłumaczenie materiałów 
zagranicznych).

Gotowe, wbudowane 
doświadczenia – nawet dla osób 
o małej wprawie w korzystaniu 
z urządzeń cyfrowych.

Przemyślane, trwałe, z 5 letnią 
gwarancją. 

Najlepsze na rynku oprogramowanie 
dla uczniów i nauczycieli – analiza 
wyników najszybciej  
lub najdokładniej. 

Infolinia dydaktyczna – pomoc 
nauczycielom, merytoryczna 
i dydaktyczna, nie tylko 
techniczna. 

PASCO

Wykonując doświadczenia wyłącznie urządzeniami zaprojektowanymi w XIX wieku, 
nie przygotujemy uczniów do wymagań, jakie w XXI wieku postawi kiedyś rynek pracy.

*Więcej informacji znajdziesz na www.pasco.com.pl



PASCO Scientific
Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych
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PS-3201 
Bezprzewodowy czujnik 
temperatury

PS-3207 
Bezprzewodowy czujnik tętna 
wysiłkowy

PS-3202 
Bezprzewodowy czujnik siły  
i przyspieszenia

PS-3208 
Bezprzewodowy czujnik CO2

PS-3203 
Bezprzewodowy czujnik 
ciśnienia

PS-3545 
Osłona wodoodporna  
do czujnika CO2

PS-3204
Bezprzewodowy czujnik pH

PS-3209 
Bezprzewodowy czujnik 
pogody z GPS

PS-3514
Sonda pH do powierzchni 
płaskich

PS-3553 
Akcesoria wiatromierza  
do czujnika pogody

Łatwy w obsłudze, wytrzymały 
(odporny na kurz i wodę) o wysokiej 
rozdzielczości, czujnik temperatury, 
łączy się bezprzewodowo ze wszystkimi 
urządzeniami bez potrzeby korzystania  
z interfejsu.

Bezprzewodowy, wysiłkowy czujnik 
tętna wygląda na ciele człowieka jak 
pasek. Przesyła dane bezprzewodowo 
na odległość do 10 m. Naszpikowany 
elektrodami pasek pozwala na uzyskanie 
precyzyjnych wyników. Najlepiej nosić  
go bezpośrednio na klatce piersiowej, choć 
można też na koszulce, jeśli elektrody 
zwilży się roztworem soli.

Czujnik do pomiaru siły i przyspieszenia 
na lekcjach w szkole. Niezbędny 
do doświadczeń z dynamiki ruchu 
postępowego, obrotowego, drgającego,  
do badania zderzeń i popędu siły. Łatwy  
do zamontowania na wózkach, platformach 
obrotowych i prętach, z uchwytami na 
palce.

Czujnik PS-3208 służy do pomiaru stężenia 
dwutlenku węgla w zamkniętym systemie 
lub w otwartym środowisku. Umożliwia 
przeprowadzenie pomiarów w kluczowych 
zagadnieniach nauk przyrodniczych: 
fotosyntezie, oddychaniu, obiegu węgla  
w przyrodzie. Podczas długotrwałych 
badań dane mogą być rejestrowane 
bezpośrednio na czujniku.

Umożliwia przeprowadzanie dokładnych 
pomiarów ciśnienia gazu w naczyniu, 
niezależnie od ciśnienia otoczenia. Można 
go wykorzystać do badania zmian ciśnienia 
gazu pod wpływem reakcji chemicznych. 
W połączeniu z czujnikiem temperatury 
pozwala na badanie praw przemian gazu 
doskonałego.

Wyposażenie do bezprzewodowego 
czujnika CO2, umożliwiające pomiary 
stężenia dwutlenku węgla w wodzie. Jest 
to zakładany na czujnik półprzepuszczalny 
rękaw: wodoodporny, ale umożliwiający 
przepływ CO2 przez membranę i utworzenie 
przestrzeni gazowej wokół czujnika.

Czujnikiem można dokonać jednorazowych 
lub ciągłych pomiarów pH roztworu. 
Przeznaczony do badania jakości wody, 
testowania domowych roztworów  
lub wykonywania miareczkowania 
wysokiej rozdzielczości opartego na reakcji 
zobojętniania.

Bezprzewodowy czujnik pogody z GPS jest 
wszechstronnym narzędziem  
do monitorowania pogody z wbudowanym 
wiatromierzem, termometrem, czujnikami 
wilgotności i światła, barometrem i GPS.

Ta sonda pH jest elementem wymiennym 
co czujnika pH (PS-3204). Pozwala na 
pomiar odczynu pH żywności, popularnych 
produktów do pielęgnacji skóry i włosów, 
gleby itp. Może być stosowana do badania 
substancji półstałych poprzez dociskanie 
jej do wilgotnej powierzchni.

Akcesoria do bezprzewodowego czujnika 
pogody (PS-3209) umożliwiające pomiar 
kierunku oraz prędkości wiatru i utworzenie 
z niego stacji pogody. Przydatne  
są zarówno przy długotrwałych 
obserwacjach i rejestrowaniu warunków 
pogody, jak i przy dokonywaniu pomiarów  
w czasie rzeczywistym.

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

 419,00 zł z VAT

 710,00 zł z VAT

 924,00 zł z VAT

1812,00 zł z VAT

 800,00 zł z VAT

 180,00 zł z VAT

633,00 zł z VAT

1492,00 zł z VAT

355,00 zł z VAT

 292,00 zł z VAT

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena
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PS-3210 
Bezprzewodowy czujnik 
konduktywności

EM-3535 
Model obwodu prądu stałego 
- podstawowy

PS-3211
Bezprzewodowy czujnik 
napięcia elektrycznego

PS-3213 
Bezprzewodowy czujnik 
światła

PS-3212
Bezprzewodowy czujnik 
natężenia prądu

PS-3215 
Bezprzewodowy kolorymetr i 
czujnik zmętnienia

EM-3533
Bezprzewodowy moduł 
generatora sygnału AC/DC

PS-3217 
Bezprzewodowy czujnik tlenu

EM-3534
Bezprzewodowy moduł 
amperomierza

PS-3218 
Bezprzewodowy czujnik 
ciśnienia krwi

Przewodność (zdolność cieczy do 
przewodzenia prądu elektrycznego) jest 
jednym z najczęściej dokonywanych 
pomiarów w badaniach biologicznych, 
chemicznych i środowiskowych. Czujnik 
mierzy całkowite stężenie jonów  
w roztworze.

Pomoc dydaktyczna zaprojektowana 
po to, by ułatwić uczniom poznawanie 
podstawowych zasad dotyczących 
obwodów prądu stałego. Moduły eliminują 
plątaninę przewodów i pozwalają uczniom 
budować układy, które wyglądają jak 
schematy obwodów, wzmacniając 
rozumienie koncepcyjne.

Służy do pomiaru napięcia elektrycznego 
do wartości 15 V. Po połączeniu 
bezprzewodowo z komputerem, tabletem 
lub smartfonem staje się woltomierzem  
o bardzo wielu możliwościach wyświetlania 
danych, cennych z dydaktycznego punktu 
widzenia. Idealny do nauczania i badania 
praw prądu elektrycznego.

Łatwy w obsłudze, o wielu zastosowaniach, 
łączy się bezpośrednio z urządzeniami  
za pośrednictwem Bluetooth. To najbardziej 
wszechstronny i tani czujnik światła, 
z możliwością dokonywania różnych 
pomiarów, które można przeprowadzać 
podczas nauki przedmiotów 
przyrodniczych.

Służy do pomiaru natężenia prądu 
elektrycznego do wartości 1 A. Po 
połączeniu bezprzewodowo  
z komputerem, tabletem lub smartfonem 
staje się amperomierzem o bardzo wielu 
możliwościach wyświetlania danych. 
Idealny do nauczania i badania praw prądu 
elektrycznego.

Bezprzewodowy kolorymetr i czujnik 
zmętnienia mierzy jednocześnie 
absorbancję i przepuszczalność dla sześciu 
różnych długości fal. Każda długość fali 
reprezentuje jeden z kolorów ROYGBIV 
(kolorów tęczy) i może być wyświetlana 
graficznie za pomocą oprogramowania 
PASCO.

Przeznaczony do stosowania z zestawami 
obwodów modułowych (EM-3535 i EM-
3536). Może być umieszczony w dowolnym 
miejscu obwodu i pełnić rolę zasilacza 
prądu stałego lub generatora sygnałów 
zmiennych, sinusoidalnych, trójkątnych  
i prostokątnych. Pracą modułu steruje się 
bezprzewodowo.

Bezprzewodowy czujnik tlenu mierzy 
stężenie O2 w gazie oraz wilgotność  
i temperaturę powietrza. Ma zastosowanie 
w wielu doświadczeniach z zakresu biologii, 
nauk o środowisku i fizjologii.

Przeznaczony do stosowania z zestawami 
obwodów modułowych (EM-3535 i EM-
3536). Może być umieszczony w dowolnym 
miejscu obwodu i przesyłać zebrane 
dane bezprzewodowo do komputerów, 
Chromebooków, tabletów lub smartfonów.

Bezprzewodowy czujnik ciśnienia krwi 
PS-3218 umożliwia szybki i łatwy pomiar 
skurczowego i rozkurczowego ciśnienia 
krwi (mm Hg) oraz tętna (puls w bpm). 
Możliwość wyświetlenia wyników  
w formie wskazań cyfrowych i wykresu 
oraz porównanie ich ułatwia kontekstowe 
rozumienie fizjologii ciśnienia.

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

  899,00 zł z VAT

 1511,00 zł z VAT

 569,00 zł z VAT

 641,00 zł z VAT

 676,00 zł z VAT

 1030,00 zł z VAT

 1211,00 zł z VAT

 1687,00 zł z VAT

 599,00 zł z VAT

 899,00 zł z VAT

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena
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PS-3219 
Bezprzewodowy czujnik 
ruchu

PS-3227 
Bezprzewodowy czujnik 
dźwięku

PS-3220
Bezprzewodowy czujnik 
ruchu obrotowego

PS-2111-FR 
PASPORT Czujnik EKG (UE)

PS-3221
Bezprzewodowy 3-osiowy 
czujnik pola magnetycznego

PS-2163 
PASPORT Czujnik wilgotności 
gleby

PS-3224
Bezprzewodowy czujnik tlenu 
rozpuszczonego

PS-2187 
PASPORT Czujnik częstości 
oddechu

PS-3225
Bezprzewodowa fotobramka 
podwójna

PS-2521B 
Pojemnik do fotosyntezy

Generuje serię impulsów ultradźwiękowych 
i na podstawie echa podaje odległość, 
prędkość i przyspieszenie obiektów. 
Ponieważ czujnik jest bezprzewodowy, 
można go trzymać w dłoni, montować  
na suficie i w innych niedostępnych 
miejscach. 

Bezprzewodowy czujnik dźwięku PS-3227 
to dwa czujniki w jednym urządzeniu 
bezprzewodowym: czujnik fali dźwiękowej, 
rejestrujący zmiany poziomu ciśnienia 
akustycznego czasie oraz czujnik poziomu 
dźwięku ze skalami zarówno w dB(A), jak 
i dB(C).

Czujnik ruchu obrotowego do zastosowań 
w szerokim zakresie eksperymentów 
fizycznych. Zazwyczaj używa się go  
w mechanice do badania ruchu obrotowego 
brył sztywnych. Znajduje również 
zastosowanie w badaniu zaawansowanych 
zagadnień z zakresu dynamiki, 
elektromagnetyzmu i optyki.

Czujnik EKG mierzy sygnały elektryczne 
generowane przez serce. Wykres EKG, 
wyświetlany na podłączonym komputerze 
lub rejestratorze, pokazuje graficznie pracę 
serca. Wymaga użycia Interfejsu AirLink 
(PS-3200)

Czujnik bezprzewodowy, posiada dwa 
zakresy, mierzy pole magnetyczne 
jednocześnie wzdłuż 3 osi i jest 
wystarczająco czuły, by zmierzyć pole 
magnetyczne Ziemi.

Czujnik wilgotności gleby PS-2163 
mierzy zawartość wody w glebie, 
podając ją w procentach. Może służyć 
do eksperymentów z zakresu ekologii, 
rolnictwa, biologii. Wymaga użycia 
Interfejsu AirLink (PS-3200)

Bezprzewodowy optyczny czujnik 
rozpuszczonego tlenu (ODO – Optical 
Dissolved Oxygen) służy do monitorowania 
zawartości tlenu cząsteczkowego  
w cieczach przy pomiarach w laboratorium 
lub w terenie. Technologia optyczna jest 
dokładna, szybka i nie wymaga przepływu 
cieczy przez czujnik ani kalibracji.

Czujnik częstości oddechu używa 
standardowych maseczek przeciwpyłowych 
i zapewnia stabilne pomiary nawet podczas 
ćwiczeń fizycznych. Wymaga użycia 
Interfejsu AirLink (PS-3200)

Zaawansowana technicznie 
bezprzewodowa fotobramka z podwójną 
wiązką światła, do precyzyjnych pomiarów 
parametrów ruchu różnych obiektów  
na kilka sposobów. Łączność 
bezprzewodowa znacznie ułatwia 
ustawienie każdego eksperymentu  
z użyciem tego czujnika.

Pojemnik składa się z dwóch komór  
i pozwala na badanie intensywności 
procesu fotosyntezy w zależności 
od różnych czynników, na przykład 
temperatury, natężenia i barwy światła, 
zawartości dwutlenku węgla, budowy 
chloroplastu. Umożliwia zamontowanie 
u góry różnych czujników, mierzących 
parametry środowiska wewnątrz.

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

 919,00 zł z VAT

 758,00 zł z VAT

 1599,00 zł z VAT

 1351,00 zł z VAT

 676,00 zł z VAT

 1424,00 zł z VAT

 2629,00 zł z VAT

 1812,00 zł z VAT

 666,00 zł z VAT

 599,00 zł z VAT

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena



PASCO Scientific
Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej

10 LABORATORIA PRZYRODNICZE PASCO

ME-6667 
Eko-komora

PS-3200 
Interfejs AirLink

PS-3231 
urządzenie //code.Node

ME-6816
Pojemniki ilustrujące 
cyrkulację i konwekcję

PS-2400-DIG 
Program SPARKvue  
do obsługi czujników  
i doświadczeń - licencja 
bezterminowa na wszystkie 
komputery w placówce (cyfr.)

OS-8515C
Zestaw do optyki - 
podstawowy

ME-5718A
Tor metalowy 1,2 m z 2 
wózkami SMART - zestaw  
z akcesoriami

ME-1246
Wyświetlacz wektorów do 
wózka SMART

Eko-komora jest częścią Systemu 
EcoZone, która może być także używana 
samodzielnie. System EcoZone PASCO 
został zaprojektowany, aby pomóc uczniom 
w modelowaniu i zrozumieniu złożonych 
interakcji w obrębie różnych ekosystemów 
i pomiędzy nimi. Umożliwia zamontowanie 
u góry różnych czujników, mierzących 
parametry środowiska wewnątrz.

Zapewnia połączenie każdego z czujników 
PASPORT z komputerem, tabletem  
lub smartfonem bezprzewodowo poprzez 
Bluetooth 4.0 lub kabel USB. Można używać 
kilku AirLinków jednocześnie.

Bezprzewodowe urządzenie do nauki 
programowania w oparciu o doświadczenia, 
dla uczniów na każdym poziomie 
zaawansowania. Posiada 6 wbudowanych 
czujników i 4 rodzaje reakcji wyjściowych. 
To nowość dydaktyczna z dziedziny STEM, 
która integruje przedmioty przyrodnicze 
i informatykę z korzyścią dla obu tych 
dyscyplin.

Pomoc dydaktyczna pozwalająca uczniom 
modelować, mierzyć i zrozumieć złożony 
mechanizm cyrkulacji, związanej ze zmianą 
gęstości cieczy, wskutek przepływu ciepła 
w procesie konwekcji. Uczniowie mogą 
modelować pionowe prądy oceaniczne 
wytwarzane przez zbiorniki wodne  
o różnych gęstościach.

Najlepszy na rynku program, stworzony 
specjalnie dla szkół, zawierający także 
moduł programowania.

Zestaw do optyki PASCO w wersji 
podstawowej jest łatwy w użyciu, niedrogi  
i solidny. Duże elementy optyczne  
o średnicy 50 mm są montowane  
w uchwytach ochronnych, które zatrzaskują 
się bezpośrednio na aluminiowej ławie 
optycznej, umożliwiając uczniom łatwą 
regulację elementów.

Tor wraz z wózkami pomiarowymi SMART 
służy do badania praw mechaniki,  
od wyznaczania prędkości i przyspieszenia 
w ruchu prostoliniowym, poprzez badanie 
praw Newtona, po analizę zderzeń oraz 
praw zachowania pędu i energii.

Wyświetlacz wektorów do wózka 
pomiarowego SMART pokazuje w czasie 
rzeczywistym wektor siły, przyspieszenia 
lub prędkości wózka. Duże, widoczne 
z daleka strzałki wyświetlane są na 
podstawie bieżących odczytów czujników 
wózka. Obrazują wartość oraz zwrot 
obserwowanego wektora.

Cena katalogowa:

Cena katalogowa: Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa:

Cena katalogowa: Cena katalogowa: Cena katalogowa:  350,00 zł z VAT

 496,00 zł z VAT  633,00 zł z VAT

 681,00 zł z VAT

 2333,00 zł z VAT

 3877,00 zł z VAT  4184,00 zł z VAT  613,00 zł z VAT
Twoja cena Twoja cena Twoja cena Twoja cena

Twoja cena Twoja cena

Twoja cena

Twoja cena



MAXELL / HITACHI
Projektory multimedialne

Projektory Maxell dla edukacji

ULTRA KRÓTKOOGNISKOWE KRÓTKOOGNISKOWE PRZENOŚNE

11 PROJEKTORY MULTIMEDIALNE MAXELL/HITACHI

Maxell 
MC-AX3006

Maxell 
MC-AW3006

Maxell 
MC-CX301

Maxell 
MC-EX3551

Maxell 
MC-EX3051

3300 ANSI
XGA (1024x768)
10000:1
4000

Idealny projektor do współpracy 
z tablicami interaktywnymi 
dzięki ekstremalnie małej 
odległości projekcji. Urządzenie 
wykorzystywane w miejscu gdzie 
odległość projektora od ekranu musi 
być jak najmniejsza.

PROJEKTORY ZALECANE DO ZESTAWU Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ

Idealny projektor do współpracy 
z tablicami interaktywnymi 
dzięki ekstremalnie małej 
odległości projekcji. Urządzenie 
wykorzystywane w miejscu gdzie 
odległość projektora od ekranu musi 
być jak najmniejsza.

Projektor zaprojektowany 
do współpracy z tablicami 
interaktywnymi. Projektor umożliwia 
również instalację  w salach  
w których są ograniczone możliwości 
montażu urządzenia ze względu na 
odległość od ekranu.

Projektor przenośny o niewielkich 
wymiarach i wadze.

Projektor przenośny o niewielkich 
wymiarach i wadze.

3300 ANSI
WXGA (1280 x 800)
10000:1
4000

3100 ANSI
XGA (1024x768)
10000:1
20000

3700 ANSI
XGA (1024x768)
20000:1
6000

3300 ANSI
XGA (1024x768)
20000:1
6000

Jasność
Rozdzielczość
Kontrast
Żywotność 
lampy

Jasność
Rozdzielczość
Kontrast
Żywotność 
lampy

Jasność
Rozdzielczość
Kontrast
Żywotność 
lampy

Jasność
Rozdzielczość
Kontrast
Żywotność 
lampy

Jasność
Rozdzielczość
Kontrast
Żywotność 
lampy

Cena katalogowa: Cena katalogowa: Cena katalogowa: Cena katalogowa: Cena katalogowa:4473,00 zł z VAT 4968,00 zł z VAT 2999,00 zł z VAT 2361,00 zł z VAT 2269,00 zł z VAT
Twoja cena Twoja cena Twoja cena Twoja cena Twoja cena

PEŁNĄ GAMĘ NASZYCH ROZWIĄZAŃ ZNAJDZIESZ NA WWW.CYFROWA-SZKOLA.INFO



ACER CLASSROOM MANAGER 

ACER
Urządzenia przenośne ACER

Acer dla edukacji.
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WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA WWW.CYFROWA-SZKOLA.INFO

Acer for Education  
z pełnym zaangażowaniem 
wspiera szkoły i instytucje 
w dążeniu do wdrażania 
innowacyjnych środowisk 
nauki opartej na współpracy, 
aby sprostać wyzwaniom 
XXI wieku. Zapewniając 
najlepsze technologie, 
materiały edukacyjne  
i rozwiązania chcemy 

Nauka nie tylko w klasie
Sposoby interakcji, socjalizacji i pracy ludzi 
szybko się zmieniają, tworząc całkowicie 
nowy system wartości dla liderów 
przyszłości. Oferta zaawansowanych 
urządzeń i innowacyjne rozwiązania firmy 
Acer zapewniają uczniom i nauczycielom 
narzędzia potrzebne do przygotowania 
się na przyszłość. Obejmuje notebooki, 
chromebooki, komputery stacjonarne, 
tablety, monitory, projektory i rozwiązania 
z zakresu rzeczywistości hybrydowej, 
a także własne i zewnętrzne aplikacje 
i oprogramowanie. Wszystko to ma na 
celu zwiększenie ciekawości uczniów i ich 
zaangażowania w zajęcia.

Firma Acer For Education tworzy ściśle połączony ekosystem obejmujący innowacyjne 
technologie i rozwiązania programowe, które umożliwiają tworzenie przyszłościowych 
środowisk edukacyjnych i platform współpracy, pomagających uczniom w stosowaniu 
proaktywnego podejścia do edukacji. 

Acer Classroom Manager (ACM) 
to oprogramowanie ułatwiające 
prowadzenie zajęć. Nauczyciele 
mogą uruchamiać i logować 
się do wszystkich komputerów; 
uruchamiać aplikacje lub strony 
internetowe na wszystkich 
komputerach jednocześnie; 
prowadzić dziennik obecności 
i historię aktywności ucznia; 
monitorować poczynania uczniów i 
dokonywany przez nich postęp,  
a także sprawdzać ich opanowanie  
i zrozumienie tematu.

Acer Classroom Manager pomaga nauczycielom poprzez umożliwienie: 

scentralizowanego wydawania 
poleceń uczniom oraz udostępniania 
i prezentowania treści 

aktualizacji danych zebranych na 
lekcji, które można z łatwością 
gromadzić i zapisywać 

maksymalizowania 
wykorzystywania czasu dzięki 
łatwemu dostępowi do treści 

monitorowania uczniów i 
pomagania im w utrzymaniu 
koncentracji 

pomóc nauczycielom i instytucjom edukacyjnym w sprawieniu, aby uczniowie stali 
się proaktywnymi, pełnymi szacunku i świadomymi społecznie osobami, które 
mogą zostać liderami przyszłości.
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Cena katalogowa: Cena katalogowa: Cena katalogowa:od 2390,00 zł z VAT od 1750,00 zł z VAT od 1699,00 zł z VAT

Twoja cena Twoja cenaTwoja cena

LAPTOP
Acer TravelMate P215

CHROMEBOOK
Acer Chromebook Tab 10

LAPTOP KONWERTOWALNY
TravelMate B118 Spin

• Wydajność i niezawodność oraz bezpieczeństwo

• Ekran FHD z matrycą IPS z najlepszym odwzorowaniem 

kolorów w tej klasie

• (Otwierany ekran do 180 stopni)

• Procesor Intel i3, od 4GB RAM, od 128GB SSD

• Wytrzymałość - spełnia amerykańskie standardy testów klasy 

militarnej MIL-STD-810G

• Do 15 godzin pracy bez ładowania

• Chrome OS™

• ARM Cortex A72 2 GHz

• QXGA (2048 x 1536)

• Rysik

• Intel® Apollo Lake

• Konwertowalny ekran w zakresie 360°

• Wyświetlacz IPS Full HD

• Do 13 godzin pracy na bateri

• Rysik

Seria notebooków TravelMate P2 wyposażona w procesory 
najnowszej generacji, gwarantująca doskonałą równowagę między 
wydajnością a niezawodnością. To rodzina godnych zaufania 
urządzeń wspierających naukę, wystarczająco silnych, aby poradzić 
sobie z niemal każdym obciążeniem.

Połączenie rzeczywistości rozszerzonej Google Expeditions2 
i łatwej obsługi pozwala uczniom i nauczycielom czerpać jeszcze 
więcej korzyści. Dzięki Google Expeditions AR nauczyciele mogą 
przeprowadzać pasjonujące lekcje i przybliżać uczniom cały świat. 
Zaglądaj w oko cyklonu lub przyjrzyj się nici DNA. 

Tablet Chromebook zapewnia doskonałą jakość obrazu w niezwykle 
wysokiej rozdzielczości QXGA 2048 x1536. Wielodotykowy ekran 
9,7”  w technologii IPS.

Łatwość wprowadzania danych, rysowania i pisania dzięki 
dołączonemu rysikowi w technologii Wacom®.

System Chrome OS umożliwia szybkie wykonywanie wszystkich 
operacji, zapewnia bezpieczeństwo, jest intuicyjny w obsłudze 
i ma baterię o długiej żywotności. Dzięki 9-godzinnemu czasowi 
pracy na baterii tablet pozostaje do dyspozycji przez cały dzień.

Wyjątkowa konstrukcja, która przetrwa nawet najcięższy dzień 
w szkole. Dzięki dotykowemu i obracanemu ekranowi o 360 
stopni może pełnić funkcję zawansowanego tabletu. Urządzenie 
jest wyposażone w odporny ekran, klawiaturę, która wytrzyma 
rozlanie nawet 330 ml wody, a dodatkowo ma gumową osłonę 
pochłaniającą wstrząsy i odporną na upadek z wysokości 122 cm. 
Dzięki temu laptop można spokojnie przechowywać 
w szafce szkolnej, zabierać ze sobą na stołówkę, a także nosić go 
w plecaku i jeździć z nim autobusem. 

TravelMate B1 cechuje się niezrównaną wytrzymałością – spełnia 
amerykańskie standardy testów klasy militarnej.

Kluczowe cechy:

Kluczowe cechy:

Kluczowe cechy:
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WIZUALIZER
ELMO MX-P2

WIZUALIZER
ELMO MA-1

WIZUALIZER
ELMO MO-2

WIZUALIZER
SMART Document Camera 550

• Obsługiwane przez Androida

• Wbudowany ekran dotykowy 5“

• Aplikacja do adnotacji i czytnik kodów QR 
Wstępnie zainstalowane

• Bezpośrednie połączenie z Internetem 
(przewodowe lub bezprzewodowe)

• Funkcja przekazywania (HDMI)

• Wbudowana bateria (do 2 godz. 50 m)

• Bezprzewodowe połączenie z urządzeniem 
wyświetlającym zgodnym z Miracast

• 5 lat gwarancji

• Kamera 4K

• Obraz przez USB 3.0, HDMI oraz VGA

• Płynna transmisja obrazu z prędkością do 60 
kl./sw FullHD

• Lekki i kompaktowy - waży tylko 550 g

• Elastyczna konstrukcja: obrotowa głowica 
kamery

• Przejrzyste i łatwe sterowanie kamerą

• 5 lat gwarancji

• Obsługiwane przez Androida

• Aplikacja do adnotacji i czytnik kodów QR 
Wstępnie zainstalowane

• Bezpośrednie połączenie z Internetem 
(przewodowe lub bezprzewodowe)

• Funkcja przekazywania (HDMI)

• Wbudowana bateria (do 3 godz. 40 m)

• Bezprzewodowe połączenie z urządzeniem 
wyświetlającym zgodnym z Miracast

• Zoom cyfrowy x16

• 5 lat gwarancji

• Integracja z programem SMART Notebook

• Łatwe przechwytywanie wyraźnych, 
szczegółowych obrazów

• 360-stopniowy kąt obserwacji dowolnego 
obiektu

• Łatwe sterowanie obrazem

• Łączność bezprzewodowa (Dual-band 2.4 GHz 
/ 5 GHz WiFi)

• Wbudowana bateria pozwalająca na 6,5h pracy

• Intuicyjny panel sterowania

Kluczowe cechy:Kluczowe cechy: Kluczowe cechy: Kluczowe cechy:

Cena katalogowa: Cena katalogowa: Cena katalogowa: Cena katalogowa:2259,00 zł z VAT 3358,00 zł z VAT 2330,00 zł z VAT 3908,00 zł z VAT
Twoja cena Twoja cena Twoja cena Twoja cena

Wizualizery to sprawdzone narzędzie dydaktyczne w dzisiejszych klasach, które mają 
możliwość podłączenia do praktycznie dowolnego projektora, interaktywnego płaskiego 
wyświetlacza, tablicy interaktywnej, monitora komputerowego, ekranu telewizora 
i komputera umożliwiając nauczycielom wyświetlanie dokumentów, obiektów 3D 
lub drobnych obiektów z doskonałą wyrazistością.



Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie, a rzeczywisty wygląd urządzeń może 
odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach. Ceny podane w katalogu są cenami sugerowanymi  oraz (z wyjątkiem oferty na monitory oraz komputery stacjonarne) zawierają podatek VAT.

Wszystkie znaki towarowe w katalogu zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością wymienionych producentów. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA WWW.CYFROWA-SZKOLA.INFO

Wersja MEN
Dystrybutor


