
fi zyka doświadczenia

Zestaw doświadczalny do badania 
właściwości i jakości powietrza 
NS 6030 999 zł 
Prezentowany zestaw to przenośne laboratorium, 
którego bogate wyposażenie pozwala przepro-
wadzić 28 doświadczeń w warunkach szkolnych 
oraz terenowych. Sięgając po bardzo proste roz-
wiązania, można w ciekawy sposób sprawdzić 
czym oddychamy i jakie niezwykłe właściwości 
posiada jeden z czterech żywiołów, bez którego 
nie możemy istnieć. Niektóre eksperymenty wy-
magają od użytkownika przygotowania przyrzą-
dów pomiarowo - obserwacyjnych, co znacznie 
wpływa na istotę zrozumienia obiektu badaw-
czego. Proponowane doświadczenia można 
zademonstrować w formie pokazu lub podczas 
pracy grupowej uczniów. Wybrane zagadnienia 

wymagają długoterminowego działania. Inter-
dyscyplinarny charakter zestawu pozwala na re-
alizację treści z przyrody, biologii, chemii, fizyki 
oraz ekologii,zgodnych z założeniami nowej pod-
stawy programowej. Pakiet dostarczany jest wraz 
z przewodnikiem, który zawiera  szczegółowy opis 
i instrukcję przygotowania oraz przeprowadzenia 
doświadczeń, wnioskami z ich realizacji oraz kar-
tami obserwacji/doświadczenia. 
Zestaw umieszczono w praktycznym, przeno-
śnym pudełku, w którym każdy element ma swo-
je miejsce. 
• wyposażenie zestawu: balony neonowe - 10 szt.; blok milime-

trowy 20 arkuszy A4 - 1 szt.; drewniany patyk dł. 28 cm - 5 szt.; 
elektroniczny termometr i higrometr - 2 szt.; gumki recepturki 
40 g - 1 opakowanie; komparator gęstości dymu - 3 szt.; kompas  
- 3 szt.; korek do próbówki o śr. 14 mm - 8 szt.; linijka niełamliwa 
20 cm - 1  szt.; lupki małe przezroczyste - 3 szt.; mikroskop tereno-

wy LED 20 x - 40 x - 1 szt.; nylon (podkolanówki ) - 2 pary; opiłki 
żelaza  63,5 g - 1 opakowanie; papierki wskaźnikowe do badania 
pH - 1 opakowanie; paski wskaźnikowe do oznaczenia zawartości 
ozonu w powietrzu - 1 opakowanie/12 szt.; pędzelek płaski 5 mm 
-  3 szt.; piłeczka pingpongowa - 1 szt.; pipeta pasteura 5 ml - 
3 szt.; podgrzewacz - 3 szt.; pojemnik przezroczysty z pokrywą  
59,5 x 39,5 x  16,9- 1 szt.; próbówka 14 x 100 mm - 8 szt.; 
skala porostowa, format A4 - 1 szt.; słomki - 10 szt.; stojak do 
probówek 16mm - 1 szt.; strzykawka jednorazowego użytku, 20 
ml - 1 szt.; szalka Petriego 120 x 20 mm  - 1 szt.; szklanka wysoka 
290 ml - 1 szt.; sznurek elastyczny  30 m - 1 szt.; taśma  miernicza 
5 m - 1 szt.; taśma dwustronna - 1 szt.; taśma samoprzylepna 
18 mm x 30 m - 1 szt.; torebka strunowa 12 x 18cm - 3 szt.; woda 
destylowana 0.5l - 1 opakowanie; woda wapienna  500 ml (kla-
rowny roztwór wodorotlenku wapnia 0,1%) - 1 opakowanie; zlewki 
miarowe 250 ml - 2 szt. 
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Czujnik temperatury, 
światła i dźwięku
TG 2701 769 zł
Dziecięcy czujnik jest łatwym w ob-
słudze urządzeniem do zapisu da-
nych zaprojektowanym specjalnie 
dla dzieci. Nadaje się do użytko-

wania na wolnym powietrzu, ma 
wbudowane czujniki dźwięku, świa-
tła i temperatury oraz czytelne ety-
kiety. Informacje można pobrać na 
komputer za pomocą dołączonego 
kabla USB. 
• kolory: niebieski, czerwony
• wiek: 3+

pomiary

 długości długości

Miarki szkolne
IV 0945 87 zł
Elastyczne taśmy, ułatwiają w prak-
tyczny sposób zrozumienie pojęcia 
długości oraz nabranie umiejętno-
ści dokonywania samodzielnych 
pomiarów. 
• 10 szt.; dł. 1 m

Taśma miernicza
CA 0004 23 zł
• dł. 5 m

Miara zwijana
NS 3062 35 zł
Miara zwijana z dużą korbką umoż-
liwiająca szybkie zwijanie taśmy. 
• dł. 30 m

Miarki składane
TY 7201 59 zł 
Metrowa miarka dwustronna z po-
działką  w centymetrach i calach, 
składana w dwóch płaszczyznach. 
• 5 szt.

• wiek: 3+ek: 3+

Duża miara 1 m
IV 4259 49 zł
Duża sztywna linijka z z wy-
raźną podziałką co 1, 5 
i 10 cm. Wykonana z moc-
nego tworzywa o zaokrą-
glonych krawędziach i koń-
cówkach.
• wym. 100 x 5 x 1,5 cm

Suwmiarka elektroniczna
QH 0002 137 zł
• dł. 150 mm; w plastikowej skrzynce

Suwmiarka tradycyjna
QH 0001 65 zł
• dł. 150 mm; w plastikowej skrzynce

Suwmiarka 
demonstracyjna

IV 1397 42 zł
Może być stosowana do pomiaru 
głębokości, szerokości i grubości 
większości kształtów. 
• zakres: od 1 do 30 cm, wym. 42 x 19,5 cm

Czujnik temperatury, 
ł dź i k

wania na wolnym powietrzu, ma
wbudowane czujniki dźwięku, świa
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czasu
Timer
LR 6900 152 zł
Urządzenie pomagające dzieciom 
kontrolować czas w trakcie wyko-
nywanych czynności. Kolorowe 
światła i dźwięki zachęcają do za-
rządzania upływającym czasem. 
Łatwy w obsłudze i idealny do pra-
cy w zespole klasowym. Można go 
ustawić na maksymalnie 24 godzi-
ny w odstępach jednosekundowych. 
Elektroniczny minutnik w miarę upły-
wu czasu podświetla zielone, żółte 
i czerwone sekcje wraz z towarzy-
szącymi im alarmami. 
• funkcje: 6 efektów dźwiękowych, kąt widzenia 

180°, czytelny wyświetlacz LCD, kontrola głośno-
ści, funkcja pauzy, wym.: 20 x 8,5 cm; wymaga 4 
baterii AAA (nie dołączone); wiek:3+

czasu
Tim
LR
Urz
kon
nyw
świ
rzą
Łatw
cy w
usta
ny w
Elek
wu
i cz
szą
• fu

18
śc
ba



Miarka obwodowa
IV 1464 30 zł
Służy do pomiaru obwodu zarówno regular-
nych jak i nieregularnych obiektów. Stanowi 
doskonałą pomoc do pracy z mapą. 
• wym. 11,5 x 9 cm; tolerancja 5 %, wykonana z tworzywa 

sztucznego

Dystansomierz
TY 1070 105 zł
Łatwy w obsłudze przyrząd do odmierzania 
dużych odległości. Dziecko prowadzi przed 
sobą koło po mierzonym odcinku drogi. Po 
przejechaniu odległości 1  metra pojawia się 
charakterystyczne kliknięcie. Odczytu dokonu-
jemy na liczniku zamontowanym na odwro-
cie tarczy. Dystansomierz posiada wygodny 
uchwyt z regulacją długości. 
• śr. tarczy 32 cm; max. długość uchwytu 78 cm

Dystansomierz Chyłomierz edukacyjny
IV 0659 97 zł
Kompaktowe, poręczne urządzenie do odczy-
tywania katów nachylenia oddalonych obiek-
tów względem płaszczyzny poziomej. Posiada 
dwa okna do odczytu pomiarów - wewnątrz 
i z boku urządzenia, dzięki czemu wyniki może 
odczytać jednocześnie kilkoro dzieci. Bezpiecz-
ny, w całości wykonany z tworzywa sztucznego. 
• wym. 17 x 16,5 x 5 cm; ostrzeżenie: nie wolno patrzeć pod 

słońce! 

Waga szkolna metalowa
VO 5269 359 zł
• wym. 14 x 17 x 40 cm, max. ciężar 2 kg, nie zawiera odważników

pomiary wagi

Waga elektroniczna
TG 0819 159 zł
Bardzo czuła i dokładna. 
• zakres pomiaru: do 1000 g. wym. 17 x 24 x 3,5 cm; wymaga 

2 baterii AA (nie załączone)

Jubilerska waga elektroniczna
HG 0088  30 zł
• 200 g/ 0,01 mg; wyświetlacz LCD (5 cyfr); funkcja automatycz-

nego wyłączenia (30s); jednostki wagi: g, oz, gn, ct; wym.: 12 
x 6,2 x 2 cm; funkcja tarowania (np. możliwość odjęcia ciężaru 
opakowania przy ważeniu); funkcja automatycznej kalibracji; 
certyfi kat jakości oraz bezpieczeństwa CE; zasilanie: 2x baterie 
AAA (w zestawie), max. ciężar 2 kg, nie zawiera odważników

oniczna
Waga laboratoryjna
RN 0001 379 zł
• waga elektroniczna, 1g/max. 5200g; baterie 9V, wym. 17 x 

24 x 4 cm

Waga elektroniczna 
z pojemnikiem
TG 2700 162 zł
Waga nadaje się do pomiaru produktów płyn-
nych i sypkich. Posiada opcję automatycznego 
lub ręcznego wyłączania oraz czytelny wy-
świetlacz LCD. Estetyczny plastikowy pojemnik 
jest łatwy w utrzymaniu w czystości.
• zdejmowany plastikowy pojemnik
• podświetlany wyświetlacz LCD
• pojemność dzbanka: 1000ml
• zakres pomiarowy: do 2000g/2kg
• dokładność: 1g
• system metryczny: g/kg/lb.oz/fl .oz
• funkcja zerowania/ tary
• baterie nie dołączone

sztucznego

Jubilerska waga elektroniczna

159 zł

h ł i d k jodowa
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zielona
AM 7059 35 zł
• skala: 500 g - 5 N
brązowa
AM 7060 35 zł
• skala: 1 kg - 10N
czerwona
AM 7061 35 zł
• skala: 2 kg - 20N
żółta
VO 0769 35 zł
• skala: 5 kg - 50 N

stosowane do pomiarów siły i masy skalibro-
wane w newtonach i gramach

niebieska
AM 7058 35 zł
• skala: 250 g - 2,5 N

niebieska
AM 7058 35 zł

wagi sprężynowe

Waga sprężynowa z siłomierzem
VO 0768 32 zł
Przyrząd z tworzywa sztucznego pozwala mie-
rzyć ciężar i siłę. Posiada podwójną skalę: g i N. 
• Zakres pomiarowy wynosi: 0-3000 g.

masy

ży

Waga szalkowa z odważnikami
VO 2205 185 zł
Tradycyjna waga z szalkami, dzięki której 
można w łatwy sposób zademonstrować 
pojęcie ilości, wagi, objętości. Obie szalki 
są zdejmowane i posiadają pokrywki oraz 

podziałki do odczytywania objętości. Moż-
na w nich ważyć substancje płynne i stałe.
• wykonana z trwałego towrzywa sztucznego; 2 litrowe pojemniki; 

11 metalowych odważników (2 x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 2 x 10 
g, 2 x 20 g, 1 x 50 g); 14 plastikowych odważników (8 x 5 g, 
4 x 10 g, 2 x 20 g)

Waga szkolna metalowa
VO 5269 359 zł
• wym. 14 x 17 x 40 cm, max. ciężar 2 kg, nie zawiera 

odważników

Waga szalkowa metalowa
GK 1891 245 zł
Ta waga szalkowa to profesjonalne narzędzie 
pomiarowe w przedszkolu czy szkole. Po-
zwala zapoznać się jednostkami masy: gram, 
dekagram czy kilogram oraz  porównywać 

wagi różnych produktów. W zestawie znaj-
dują się metalowe odważniki. 
• 8 elem.: waga o wym.: 25,5 x 14,5 cm, 7 odważników: 2 x 

200 g, 1 x 100 g, 1 x 50 g, 2 x 20 g, 1 x 10 g umieszczonych 
w drewnianym pudełku; materiał: metal, drewno; urządzenie 
posiada możliwość regulacji; wiek: 5+
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Zestaw obciążników 
nakładanych
QH 0037 74 zł
Odważnik z haczykiem.
• śr. 5 cm, wys. 17 cm

Zestaw odważników
VO 5752 109 zł
• 10 odważników w pudełku: 2 x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 2 

x 10 g, 1 x 20 g, 1 x 50 g stosowane do pomiarów siły 
i masy, skalibrowane w newtonach i gramach

Bloki metali z haczykami
HG 0410 129 zł
• zestaw sześciu bloczków o jednakowej objętości 

i zróżnicowanej masie, wykonanych z: żelaza, miedzi, 
mosiądzu, ołowiu, cynku, aluminium; wym. jednego 
bloczku: 2 x 2 x 2 cm

Zestaw cylindrów
AM 1323 72 zł
• równe masy, różne objętości; zawiera próbki cyny, oło-

wiu, cynku i miedzi; zapakowane w pudełko

Odważniki z haczykami
HG 0006 210 zł
Zestaw odważników z haczykami.
• 9 odważników o różnych masach: 10g, 20g x 2, 50g, 

100g, 200g x 2, 500g, 1000g, podstawka

Odważniki
VO 2206 99 zł
• 4 szt: 1 x 500g; 2 x 200g; 1 x 100 g

Odważniki sześciokąty
TY 8350 49 zł
• 54 elem.; 4 kolory; każdy kolor oznacza inną wagę: 

czerwony – 1 g. (20 elem.), niebieski – 5 g. (20 
elem.), zielony – 10 g. (10 elem.) i żółty – 20 g. 
(4 elem.)

Kostki o różnych objętościach 
i masach
EB 0766 225 zł
Zestaw siedmiu kostek służących do okre-
ślania gęstości poprzez ważenie.
• Materiały z których wykonano kostki: aluminium (Al), 

cynk (Zn), żelazo (Fe), miedź (Cu), mosiądz (Ms), drew-
no i PVC. Kostki oznaczone są symbolami pierwiastków. 
wym. boku kostki: 10 mm; waga: 0.06 kg
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Dynamometry
QH 0036 74 zł
• 3 szt.: 1N, 5N, 10N

pomiary siły

Siłomierz 1N
AM 0704 37 zł
Przyrząd do określenia wartości siły o zakresie 
pomiarowym 0 – 1N.  Posiada przezroczysty 
korpus, co umożliwia poznanie jego wewnętrz-
nej budowy. Regulacja punktu zerowego za-
pewnia dokładność pomiaru.

Dynamometr 1N
QH 1031 28 zł

Dynamometr 5 N
QH 1035 28 zł

Dynamometr 10N
QH 1040 28 zł

Dynanometr 100N
HG 0098 37 zł
Przyrząd do pomiaru wartości działającej siły. 
Składa się z plastikowej przezroczystej obu-
dowy wewnątrz, której umieszczono sprężynę 
i podziałkę wycechowaną w niutonach od 0 
do 100.
• dł. 25 cm

28 zł

Dynanometr 100N
HG 0098
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Stacja meteorologiczna
IV 8260 145 zł
Przeznaczona do kontroli i obserwa-
cji podstawowych parametrów kli-
matycznych takich jak: temperatura 
powietrza, prędkość wiatru, kierunek 
wiatru, promieniowanie słońca, opad 
atmosferyczny. 
• dł. 116 cm

Mobilna stacja pogodowa
LR 2940 205 zł
Zestaw trzech pogodowych urządzeń 
pomiarowych w poręcznej walizce 
z rączką.  Barometr -  do pomiaru 
ciśnienia atmosferycznego, higrometr 

- do pomiaru wilgotności, termometr 
- do pomiaru temperatury powietrza 
w stopniach Celsjusza i Fahrenheita. 
Z tyłu  zamykany schowek z 3 pod-
stawkami, na których opiera się urzą-
dzenia po wyjęciu ich z walizki. 
• wiek: 5+

Wiatromierz
IV 8059 76 zł
Przyrząd umożliwiający pomiar kie-
runku i prędkości wiatru.

Deszczomierz
IV 8405 40 zł
• dokładny pomiar opadów; skala w mm; pokryw-

ka na czas przenoszenia; wym: 16 x 8 cm

Wiatromierz 
elektroniczny
HG 0004 227 zł
Przyrząd umożliwiajacy pomiar kie-
runku i prędkości wiatru. 
• zakres pomiaru 0-30m/s, wym. 40 x 10 x 10 x cm

S

trorr mi

Termometr bagietkowy
TS 30186 35 zł
• płyn; zakres temp. od - 10 do + 200oC 2 / 1 L  

-300; 1 szt. 

wy
35 zł

/ 1 L  

pomiary
temperatury
ciśnienia,
wiatru i dźwięku

Termometr demonstracyjny
NS 0304 47 zł
Termometr paskowy, idealny do nauki 
odczytywania temperatury na skali 
Fahrenheita oraz Celsiusza. Posiada 
przesuwaną taśmę pozwalającą sy-
mulować określoną temperaturę. 
• wym. 15 x 60 cm

Szklany termometr
VO 8575 19 zł
• zakres od -10 oC do +110 oC, zamknięty w plasti-

kowej tubie

Termometr elektroniczny 
z ruchomą głowicą
GZ 0010 95 zł
• sonda 21 cm, sprzedawany bez baterii (A76 lub 

LR44), temperatura -50÷280 °C
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Termometr 
w obudowie ze znacznikami
VO 3304 36 zł
Przeznaczony do mierzenia temperatury powie-
trza, gleby i cieczy. Kolorowe suwaki pomagają 
w obliczaniu różnic w temperaturze.  
• dł. 32 cm, zakres: od -30 do +110 °C, umieszczony w plastikowej 

obudowie zabezpieczającej, możliwość zawieszenia,

Termometr bezdotykowy 
na podczerwień
TS 13800 147 zł
• czas pomiaru: 0,5 sekundy; wyświetlacz LCD; wybór trybu pomiaru 

temperatury na czole lub powierzchni przedmiotów o temperaturze 
niższej niż 110°C i emisyjności równej 0,95; skala Fahrenheita i Celsju-
sza; pamięć 32 wyników; zakres pomiaru: temperatura ciała: 32,0°C 
– 42,0°C / 89,6°F – 107,6°F; temperatura powierzchni: 0,0°C – 
110,0°C / 32,0°F – 230,0°F; margines błędu pomiaru:  +0,2°C; 
odległość od miejsca dokonywania pomiaru na czole: 5cm – 10cm; 
automatyczne wyłączenie: po upływie 6 s (tryb oszcz ędzania energii); 
funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury ciała; zasilanie: 
DC3 V (baterie AA/2 sztuki); wym.: 14,8 × 4,3 × 8,7 cm; masa netto: 
108 g (bez baterii); w zestawie: termometr, 2 baterie AA,  instrukcja

Panelowy miernik temperatury
CD 0044 145 zł
•  wyświetlacz LCD; -50÷150°C; z sondą o dł. 45 mm; funkcja MIN/MAX
• źródło zasilania: 1 bateria 1,5 V LR44

Termometr panelowy
CD 0038 145 zł
• wyświetlacz LCD; -50÷150°C; z sondą o dł. 45 mm; akustyczna sygnali-

zacja ustawionych wartości progowyc MIN/MAX
• jednostki pomiaru ° C i F; źródło zasilania: 1 bateria AAA

Elektroniczny termometr i higrometr
TS 18696 53 zł
• zakres pomiaru temperatury: od -50 do 110 °C; dokładność 

wyświetlacza temp.: 0,1 °C; dokładność pomiaru temp.: +/- 1 °C; 
zakres pomiaru wilgotności: 1%; długość przewodu z sondą: 100 
cm; wodoodporny; wym.: 7 x 1,5 x 5 cm

PaTermometr panelowy anelowy miernik temperaturyPa

mometr bezdotykowy 
podczerwień
13800 147 zł

ometr bezdotykowy

Termometry uczniowskie. Zestaw
LR 2415 82 zł
Zakres pomiarowy: od -30 do 120 stopni C oraz 
od -22 do 240 stopni F. Bezpieczne w użyciu, nie 
zawierają rtęci. 
• 10 szt. o wym.: 2,3 x 0,7 x 17,7 cm; materiał: tworzywo sztuczne, 

szkło; wiek: 8+

p ją j, ,

Termometr klasowy
LR 0380 49 zł
Termometr do użytku wewnątrz lub na zewnątrz. 
Wyposażony w szklaną rurkę, umieszczoną w 
plastikowym panelu. Czytelna podziałka umożli-
wia sprawny odczyt od -4° do 50° Celsjusza i od 
-40° do 120° Fahrenheita. Otwór na tylnej ścian-
ce umożliwiwia zamontowanie go na haczyku 
lub gwoździu.
• wym.: 7,5 x 1,2 x 38 cm; kolor: żółty; materiał: tworzywo sztucz-

ne; wiek: 6+

Termometr wodny Galileusza
TS 21442 84 zł
Termometr Galileo Galilei to szklana tuba z pię-
cioma wewnątrz zanurzonymi kolorowymi pły-
wakami. Stanowi fascynującą metodę pomiaru 
temperatury otoczenia. Wykorzystuje zależność 
gęstości cieczy od temperatury oraz prawo Ar-
chimedesa. Ciało stałe zanurzone w cieczy opa-
da przy wzroście temperatury, a przy jej spadku 
unosi się ku górze. Temperatura jest odczytywana 
z zamontowanej do każdego pływaka etykietki.
• śr. tuby: 3,2 cm; wys.: 28 cm; zakres pomiarowy temperatury we-

wnątrz: +18 do +26 °C; materiał: szkło
Decybelomierz
TS 21211 407 zł
Decybelomierz zapewnia szybkie i łatwe po-
miary poziomu dźwięku przy użyciu liniowe-
go ważenia częstotliwości (dBA). Doskonały 
do prostych pomiarów hałasu otoczenia lub 
innych dźwięków. Urządzenie umożliwia dwa 
interwały pomiarowe (szybkie / wolne) dla róż-
nych obszarów zastosowania.
• wym.: 15 x 2,7 x 5,2 cm;  rozdzielczość poziom hałasu: 0.1 dB; 

częstotliwość max.: 8 kHz; zakres częstotliwości: 31.5 Hz - 8 
kHz; zakres pomiarowy poziomu hałasu dB (A): 30 - 130 dB; 
kalibracja: fabryczna (bez certyfi katu); wyświetlacz: cyfrowy; 
dokładność pomiaru dB (A): 1.5 dB; częstotliwość min.: 31.5 Hz; 
max. zakres pomiarowy poziomu hałasu dB (A): 130 dB; mini. 
zakres pomiarowy poziomu hałasu dB (A): 30 dB; waga: 105 g

Miernik hałasu
TG 0084 165 zł
Miernik dźwięku jest wizualną reprezentacją 
poziomu hałasu. Pomaga uczniom zarzą-
dzać natężeniem głosu podczas aktywności, 
a nauczycielowi utrzymać dyscyplinę w klasie. 
Umożliwia ustawienie różnych akceptowalnych 
poziomów dźwięku.. Jeśli wybrany poziom zo-
stanie przekroczony, diody LED będą sygnalizo-
wać migotaniem lub stopniowym wygaszaniem.
• wym.: 15 x 9 x 20,5 cm; zasilany przez 3 baterie AAA (nie do-
łączono); regulowany poziom tolerancji dźwięku, dwie funkcje 
sygnalizacji świetlnej LED, otwory montażowe

szkło; wiek: 8+
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Równia pochyła 
HG 0740 144 zł
Przyrząd umożliwia pokaz spo-
czynku i ruch ciał na pochyłej 
powierzchni, wpływu wagi i po-
wierzchni na siłę tarcia, zmiany za-
chowań ciał na równi przy zmia-

nie kąta nachylenia i obciążenia 
na szalce.
• regulowany kąt nachylenia (0-45°); kąto-

mierz ze skalą kątową i liniową; w zestawie:  
2 drewniane deski , kątomierz, metalowy 
bloczek, metalowa szalka , sznurek, haczyk, 
dwie płytki drewniane, jedna płytka metalo-
wa; wym.: 83 x 23 x 34 cm 

Dźwignia dwustronna. 
Zestaw demonstracyjny
QH 0032 39 zł
Zestaw do demonstracji zasady 
równowagi i zależności między 
masą a odległością od punktu 
podparcia. Na obu końcach bel-

ki umieszczono nakrętki do regu-
lacji równowagi. 
• elementy zestawu: podstawa modelu: 

17 x 8,5 x 2 cm; wspornik: 225 cm; belka 
z czterema uchwytami i dwiema nakrętkami 
regulującymi: 48,5 cm; trzpienie mocujące: 
2 sztuki; wymiary modelu: 48,5 x 8,5 x 23 
cm; całość wykonana z tworzywa sztuczne-
go; zestaw nie zawiera odważników

a Dźwignia dwustronna. ki umieszczono nakrętki do regu-

kinematyka i dynamika

Siła i aktywność. Zestaw
LR 0011 135 zł
Zestaw Siła i Ruch (STEM) został 
stworzony z myślą o wprowadza-
niu dzieci w świat nauki, technolo-
gii, inżynierii i matematyki. Dzię-
ki kolorowym elementom dzieci 
mogą odkrywać prawa fizyki, 
matematyki i innych dziedzin na-
ukowych, jak między innymi gra-
witacja, bezwładność i siła tarcia. 

Zestaw zawiera dwa samochody, 
dwa dwustronne pasy ruchu, czte-
ry klocki, wahadło, drabinę z dwo-
ma wymiennymi szczebelkami,
10 kart z przeróżnymi aktywno-
ściami oraz przewodnik/instrukcję 
z przykładami. 
• elem.: dwa samochody, dwa pasy ruchu, cztery 

klocki, wahadło, drabinę,10 kart aktywności, 
przewodnik/instrukcję; materiał: plastik; 
wiek: 5+

Proste maszyny. 
Zestaw konstrukcyjny
LR 2442 172 zł
Zestaw pozwala na skonstruowanie  5 maszyn: krążek linowy, koło 
z osią, równia pochyła, dźwignia, klin. 
• 63 elem., wiek: 10+
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Kuweta drgań
HG 0126 282 zł
Urządzenie przeznaczone do 
prezentacji różnego typu fal po-
wstających na powierzchni wody 
(fala kolista, fala płaska, interfe-
rencja fal kolistych, odbicie fali 

od przeszkody, dyfrakcja fali na 
otworze). Przeznaczona do wy-
świetlania obrazu na ścianie (rzut-
nik) lub suficie (stroboskop).
• wykonany z akrylu
• wym. 35 × 28 × 6,4 cm
• wym. zbiornika 28 × 27 × 3,5 cm
• DC6V-9V

d ń d k d d f k
Falownica. Fale 
poprzeczne i podłużne. 
Model demonstracyjny
HG 0097 205 zł
Urządzenie pozwalające za-
demonstrować zjawisko fal po-
przecznych i podłużnych. Umoż-
liwia obserwację oraz poznanie 
zagadnień związanych z długo-
ścią fali, częstotliwością, amplitu-
dą drgań, odbiciem fali i okresem. 

Urządzenie składa się z wału 
z uchwytem, który po obróceniu 
wywiera wpływ na pionowe prę-
ty z białymi kropkami. Falownicę 
wyposażono również w 8 prętów 
zakrzywionych pod odpowied-
nim kątem, które pozwalają obser-
wować powstawanie podłużnych 
i poprzecznych fal.
• wym.: 50 x 12 x 30 cm; waga 0,85 kg; ma-

teriał: tworzywo sztuczne 

l l

Siła odśrodkowa. 
Wirownica 
mechaniczna 
z probówkami. Model 
demonstracyjny
HG 0093 450 zł
Wirownica jest urządzeniem, 
które można stosować do de-
monstracji doświadczeń z fizyki. 
Możliwość łączenia z innymi ze-
stawami pozwala na prezentację 
eksperymentów z zakresu mecha-
niki, akustyki czy termodynami-
ki. Prędkość obrotowa wrzeciona 
jest uzależniona od prędkości koła 
pasowego, które jest napędzane 

ręcznie. Możliwość stosowania 
urządzenia zarówno w pionie 
jak i w poziomie. Zestaw pozwa-
la wyjaśnić procesy zachodzące 
w pralce podczas odwirowywa-
nia wody, bazując na działaniu 
siły odśrodkowej (suszarka bęb-
nowa), zasymulować działanie 
wirówki laboratoryjnej (separa-
tor odśrodkowy), zademonstro-
wać bezpośrednie działanie siły 
odśrodkowej (Regulator Watta 
wraz z przepustnicą w przekroju). 
• 5 elem.: wirownica, 2 próbówki z korkami, 

regulator Watta z modelem przepustnicy, 
wirówka, 

• wym. 23,5 x 11,5 x 47,5 cm

ła odśrodkowa. 

Żyroskop. Model 
demonstracyjny
HG 0094 95 zł
Urządzenie pozwala zademon-
strować zachowanie kierunku 
osi obrotu żyroskopu przy bra-
ku momentów sił zewnętrznych 
oraz jego reakcje na niezero-
wy moment siły zewnętrznej. 
Urządzenie zbudowane jest
z metalowego koła, osadzonego 
na stalowej osi, w której znajdu-
ją się poprzeczne otwory umoż-
liwiające rozpędzanie koła przy 
pomocy sznurka z rączką. Oś 

żyroskopu ma dwa regulowa-
ne łożyska stożkowe. Z zestawie 
znajdują się również dwa staty-
wy z uchwytami. Jeden umożli-
wia obrót żyroskopu wokół osi 
pionowej, drugi pozwalajego 
pochylenie na boki.Dostarczany 
jest równieższnurek z uchwytem.
• 4 elem.: żyroskop wym.: 10,7 x 10 x 17 cm, 

ø 10 cm, waga: 175 g, 2 statywy, sznurek 
o dł.: 60 cm z rączką; materiał: metal, two-
rzywo sztuczne

roskop. Model żyroskopu ma dwa regul

Kamerton rezonujący
QH 2206 45 zł
Skrzynka rezonansowa ze zdej-
mowanym kamertonem wykona-
na z drewna.
• młoteczek w zestawie
• częstotliwość: 440Hz
• długość widełek: ok. 17 cm

ne jest
dzonego 
znajdu-
y umoż-
oła przy 
zką. Oś 

o dł.: 60 cm z rączką; materiał: metal, two
rzywo sztuczne

ący
45 zł

ze zdej-
wykona-

sklep.nowaszkola.com 551

k
la

sy
 IV

-V
III



Wahadło Maxwella
QH 0040 145 zł
• wym. 23 x 10 x 41 cm

Żyroskop
NV 6020 27 zł
Model żyroskopu wprawiony w ruch przy 
pomocy załączonej linki zachowuje swoje 
pierwotne położenie osi obrotu. 
• wym. 6 x 6 x 6 cm, śr. 6,5 cm; kolor wybierany losowo; 
• wiek: 6+

Model do prezentacji 
siły odśrodkowej
QH 0051 74 zł
Doświadczenie polega na uwalnia-
niu kulki na samej górze prowadnicy 
i obserwacji toru jej drogi – wbrew 

sile ciążenia kulka nie spada po 
dotarciu do górnej części pętli, lecz 
pokonuje ją i opuszcza „trzymając 
się” toru, co dowodzi działania siły 
odśrodkowej. 
• wym. 41,5 x 10 x 50 cm

Przyrząd do badania 
ruchu jednostajnego 
i zmiennego
QH 0053 129 zł
Przyrząd służy do demonstracji 

badania własności ruchu jedno-
stajnego i jednostajnie zmiennego. 
Znajduje zastosowanie na lekcjach 
fizyki i przyrody.
• wym. 110 x 20 x 24 cm

d
środkowej sile ciążenia kulka nie spa
do prezentacji 

dk j sile ciążenia kulka nie spa

Sprężyny. 
Zestaw 5 szt.
TS 15714 27 zł
Komplet składa się z pięciu 
sprężyn o różnym współczynni-
ku sprężystości (0,5N; 1N; 2N; 
3N; 5N). 

Sprężyny. 
Zestaw klasowy
TS 19305 42 zł
• wym. pudełka 10,2 x 20,5 cm
• 200 szt. (4,0 x 79,5 mm; 12 szt; 4,5 x 44,5 

mm; 8 szt; 5,0 x 20,5 mm; 10 szt; 5,5 x 25,5 
mm; 10 szt; 6,5 x 22,0 mm; 10 szt; 7,0 x 38,0 

mm; 10 szt; 7,0 x 51,0 mm; 12 szt; 8,0 x 28,5 
mm; 8 szt; 8,0 x 31,5 mm; 10 szt; 8,0 x 44,5 
mm; 12 szt; 8,5 x 36,5 mm; 10 szt; 8,5 x 
47,0 mm; 12 szt; 5,5 x 17,0 mm; 10 szt; 5,5 x 
38,5 mm; 10 szt; 6,5 x 10,0 mm ;10 szt; 7,0 
x 12,5 mm; 10 szt; 7,0 x 19,0 mm; 10 szt; 9,0 
x 35,0 mm; 8 szt; 9,5 x 16,0 mm; 6 szt; 9,5 
x 19,0 mm; 12 szt

0 
t; 9,5 

yny
w 5
714

y. 
5 szt.

p
0 27 złłłł
oskopu wprawiony w ruch ch przprzy y
łączonej linki zachowujeje swoje 
położenie osi obrotu. 
x 6 cm, śr. 6,5 cm; kolor wybierany losowo; 
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Zestaw do doświadczeń 
uczniowskich z mechaniki
QH 0052 519 zł
Zestaw do doświadczeń uczniowskich z me-
chaniki. 
• plastikowy pojemnik, pistolet balistyczny, narzędzie zachowania ener-

gii, pojemnik laboratoryjny, stalowa kulka, stojak laboratoryjny, pozio-
mica laboratoryjna, odważniki 6 szt po 100 g, tribometr, dynamometr, 
linijka pomiarowa, wahadło matematyczne, 3 ciała o różnych masach

Wahadło Newtona
RV 0243 99 zł
Prosty przyrząd do demonstracji prawa Newtona 
dotyczącego zachowania pędu i energii podczas 
sprężystego zderzenia kul.
• wym.: 22cm x 22cm x 13cm, ø kuli: 2cm
• wiek: 7+

ki
519 zł

skich z me

Sprężyna
TS 18002 52 zł
Ruchliwa sprężyna płynnie „przelewa” się z dłoni 
na dłoń, schodzi po schodach, prezentuje zjawi-
ska związane z ruchem falowym. 
• ø 7,5 cm; 90 cm

Wahadło 
rezonansowe
HG 0147 174 zł
Pomoc dydaktyczna demonstru-
jąca zjawisko mechanicznego 
rezonansu drgań. Wahadło re-
zonansowe wyposażone w 7 ku-
lek zawieszonych na wspólnej 
podstawie
• wym. 456 x 100 x 330 mm
• waga netto: 1,5 kg

Wahadło 
matematyczne
HG 0146 282 zł
Wahadło matematyczne służy 
do demomstracji ruchu ciała 
o masie punktowej po wprowa-
dzeniu go w ruch wahadłowy 
oraz wyznaczania kąta odchy-
lenia od pionu, amplitudy, drgań 
i okresu. 
• wysokość 122 cm; waga 5,4 kg

Wahadło 99 zł
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hydrostatyka i aerostatyka

Kula Pascala. Ciśnienie. 
Model demonstracyjny
HG 0099 99 zł
Urządzenie służy do zaprezentowa-
nia prawa Pascala. Zbudowane ze 
stalowej kuli z niewielkimi otwora-
mi i obudową z umieszczonym we-
wnątrz tłokiem. Obsługa przyrządu 
jest bardzo łatwa i polega na na-
pełnieniu wodą kuli i wykonywaniu 
posuwisto-zwrotnych ruchów tłoka. 
• wym.: dł.: 35-53 cm, śr. kuli: 8 cm, poj. kuli: 

0,2 l; ilość dysz: 9-10 sztuk

Prawo Boyle’a-
Mariotte’a. Model 
demonstracyjny
HG 0096 359 zł
Przyrząd demonstruje koncepcje 
prawa Boyle’a. Pomaga wykazać 
związek między ciśnieniem i ob-
jętością powietrza w stałej tem-
peraturze. Urządzenie pozwala 
użytkownikowi eksperymentować
z elastycznymi właściwościami mie-
rzonej ilości gazu. Wystarczy prze-
kręcić uchwyty, aby skompresować 
powietrze i odczytać objętość, tem-
peraturę i ciśnienie z wagi
• wym.: ok. 24x 19 x 15 cm

359 zł
oncepcje 
wykazać 
em i ob-
ałej tem-
pozwala 
entować
iami mie-
czy prze-
presować 
ość, tem-

Próżniowa 
rura Newtona
HG 0125 162 zł
Przyrząd do demonstracji ruchu 

ciał na podstawie drugiej zasady 
dynamiki Newtona.
• wym. o 5,8 x 95 cm
• zawiera magnes, metalową monetę, pióro

Nitynol. 
Drut z pamięcią kształtu
TS 21492 37 zł
Drut do prezentacji zjawisk fi-
zycznych składa się ze stopów 
dwóch metali: niklu i tytanu. Po-

siada niezwykłą właściwość - pa-
mięć kształtu. Można go dowol-
nie powyginać, a on po włożeniu 
do gorącej wody lub podgrzaniu 
w płomieniu świecy wróci do pier-
wotnego kształtu. 
• dł. 10 cm; materiał: nikiel, tytan; wiek: 14+

Naczynie 
do prezentacji efektu 
włoskowatości. 
Naczynia połączone
AM 0502 99 zł
Przyrząd składa się z przezro-
czystych rurek o zróżnicowanej 
średnicy i kształcie połączonych 
poziomą tubą. Naczynia zatopio-
ne są w plastikowym panelu, który 

wsuwa się w dwa wsporniki. Po-
moc służy do demonstracji m.in. 
zjawiska utrzymywania się płynu 
na tym samym poziomie w na-
czyniach połączonych niezależ-
nie od ich kształtu i przekroju. 
• wym.: 24 x 15 x 20 cm; zestaw zawiera 4 

tuby: prosta - duża, prosta - mała, z 3 kul-
kami, zakrzywiona; śr. zewnętrzna najwięk-
szej prostej rurki: 3,7 cm; materiał: tworzywo 
sztuczne

ydrostatyka i aero

czynie 
d

Półkule magdeburskie
QH 2115 67 zł
Półsfery z uchwytami służące 
przedstawieniu siły, wytworzo-
nej przez dociśnięte do siebie 
dwie przyssawki w kształcie 

półkul. Przyłożone do siebie gu-
mowe powierzchnie przyssawek 
pozwalają zademonstrować inst-
nienie cisnienia atmosferycznego.
• średnica 12 cm; wykonane z tworzywa 

sztucznego i gumy

Klosz próżniowy
HG 0077 144 zł
Klosz próżniowy umożliwia prze-
prowadzenie doświadczeń w wa-
runkach obniżonego ciśnienia. Wy-
konany z przezroczystej, plastikowej 
pokrywy oraz podstawy próżniowej 
z gumową uszczelką. Wyposażony 
jest również w dzwonek elektryczny 
i pompę ręczną.
• wym. podstawy: 19 x 25 cm, śr.klosza: 15 cm; 

materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 14+
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Zestaw rurek 
do demonstracji 
zjawiska konwekcji
QH 2264 30 zł
Pomoc dydaktyczna w kształcie 
wygiętej prostokątnej rurki szkla-

nej z wlewem od góry, za pomo-
cą której można demonstrować 
efektownie zjawisko konwekcji 
w cieczach.
• 3 szt.; wym.: 15,5 x 15,5 cm  (ø 1,2 cm), 

1,5 x 24 cm (ø 1,4 cm), 14,5 x 23,5 cm 
(ø 1,4 cm)

Zestaw aerometrów
HG 0029 315 zł 
Zestaw zawiera 5 areometrów do 
pomiaru gęstości cieczy, w których 
wykorzystuje się siły wyporu, 
z jaką ciecz działa na zanurzone 
w niej ciało stałe. 

Przyrząd składa się z długiej szkla-
nej rurki, której górna część posia-
da skalę, a dolna w postaci bańki 
wypełniona jest cieczą. 
• 5 szt.; zakresy: 0,700 - 0,800 g/ cm3; 

0,800 - 0,900 g/cm3; 0,900 -1,000 g/ cm3; 
1,000-1,100 g/cm3; 1,100-1,200 g/ cm3

metmetrówrów dodo 
cchh •

880000 - 0- 0,90,900 g0 g/cm/cm33; 0; 0,90,9
g/c/ mm33; 1; 1,10,10

Komora próżniowa
VO 4731 119 zł
Hermetyczny pojemnik z pompką, przy pomo-
cy której wypompowuje się powietrze, tworząc 
warunki próżniowe. Z pomocą komory można 
wykonywać różnorodne doświadczenia: po-
równywać wielkość balonu, badać wpływ na 
żywność, porównywać dźwięk dzwonka telefo-
nu komórkowego, demonstrować zasadę oporu 
powietrza za pomocą piórka.
• wym. pojemnika : śr. 12 cm, wys. 7 cm

Prawo Archimedesa. 
Zestaw demonstracyjny
QH 0031 67 zł
• wym. 17,5 x 4 x 7 cm, 2 cylindry i sprężyna 

wagowa

Pieluszka jednorazowa
TS 14894 3 zł
• 1 szt.; rozmiar 5

Rozszerzalność 
temperaturowa
QH 0038 38 zł

Zestaw do demontracji rozsze-
rzalności cieplnej ciał stałych, 
pomiary objętości.
• z metalu

Rozszerzalność Zestawdodemontracji rozszeR l ść Z t d d t ji

ży
nu
pow

ł

ał stały
bjętości.

metalu
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Kalorymetr
AM 7311 122 zł
Urządzenie do pomiaru zmiany 
energii cieplnej. Kalorymetr składa 
się z dwóch naczyń: wewnętrz-
nego (śr. 6,5 cm)i zewnętrznego 
(śr. 10.5 cm), które oddzielone 
są kołnierzem (o śr. zewnętrznej 
10 cm) z tworzywa sztucznego 
oraz izolatora w postaci styro-
pianu o gr. 1,5 cm. Posiada pla-
stikową przykrywkę z zamon-
towaną w niej cewką grzewczą 
o rezystancji około 2–3  oraz 
dwoma standardowymi gniaz-
dami do połączeń elektrycz-

nych (6V). Pokrywka dodatkowo 
zawiera mieszadło oraz otwór
z gumowym korkiem do umiesz-
czenia termometru lub czujnika 
temperatury (brak w zestawie).
• wym. całego urządzenia: śr. 11, wys. 14,5 cm;  

materiał: tworzywo sztuczne, metal; wiek: 14+

Bimetal z rękojeścią. 
Model do prezentacji 
zasady termostatyki
AM 7309 40 zł
Pręt jest wykonany z metali o róż-
nych współczynnikach rozszerzal-

ności. Arkusze metalu połączono ze 
sobą w taki sposób, aby w tempe-
raturze pokojowej pręt był prosty.
• dł. przyrządu: 22 cm; wym. arkusza: 1 x 12 

cm; dł. rękojeści: 10 cm;  śr. rękojeści: 2 cm; 
materiał: arkusz niklowo-manganowo-żelazo-
wo-manganowy, tworzywo sztuczne

Badanie miary 
i gęstości

NS 6140 640 zł
Zestaw został opracowany z myślą 
o wprowadzeniu podstaw z za-
kresu pomiaru określonej wielkości 
fizycznej bazując na obserwacji 
i działaniach praktycznych. Po-

zwala zrozumieć i utrwalić poję-
cia związane z badaniem miary 
i gęstości. Dopełnieniem zestawu 
jest instrukcja merytoryczna z pro-
pozycjami doświadczeń i ćwiczeń. 
• miarka, sznurek, nożyczki, papier milimetrowy, 

bloki drewniane, bloki z pleksi, kostki drewnia-
ne - jednostokowe, cylindry miarowe, zlewki , 
plastelina, balon, waga, elementy masy, zestaw 
kostek do określania gęstości, inne; wiek: 11+

QH 2264 30 zł
Pomoc dydaktyczna w kształcie
wygiętej prostokątnej rurki szkla-

1,5 x 24 cm (ø 1,4 cm), 14,5 x 23,5 cm
(ø 1,4 cm)

;

wór

ze
pe-
y.

x 12 
cm; 
azo-

Badanie miary 
i gęstości

NS 6140 640 zł
ł l

zwala zrozumieć i utrwalić poję-
cia związane z badaniem miary 
i gęstości. Dopełnieniem zestawu 
jest instrukcja merytoryczna z pro-
pozycjami doświadczeń i ćwiczeń. 

odatkowwo nych (6V) Po
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pomiary 
objętości

Metr sześcienny. 
Zestaw demonstracyjny
TY 8411 95 zł
Składany zestaw do demonstracji jednego me-
tra sześciennego. 
• 12 słupków i 7 plastikowych łączników; 12 elem. słupków 

100 cm, 8 łączników; wiek: 4+; do wyczerpania zapasów

Metr sześciM ś iiennyi

Zestaw pojemników 
do pomiaru cieczy
CM 3967 157 zł
Zestaw edukacyjny do pomiaru i porównywa-
nia objętości cieczy składający się z pojem-
ników i  miarek o różnym kształcie i wielko-
ści. Naczynia oznaczone zarówno miarami 
w układzie metrycznym (litr, ml), jak i układzie 
imperialnym (uncja, kwarta, galon).
• 19 elem.

Zestaw pojemnikówj ikó
Men zur ki
VO 8543 105 zł
Prze zro czy ste po jem ni ki słu żą ce do po mia ru. Wy-
ko na ne z two rzy wa sztu czne go. 
• 7 szt. o poj. od 10 ml (10:5 ml) do 1000 ml (1000:10 ml)

ki

Ko stka po mia ro wa
TY 8401 14 zł 
Prze zro czy sta ko stka z po kryw ką i po dział ką 
do po mia rów ob ję to ści cie czy. 
• poj. 1 l.

ję

k Ze staw je dno li tro wy
IV 1205 107 zł
Prze zro czy ste po jem ni ki o poj. 1 li tra do za baw 
ba daw czych i do świad czeń che mi cznych. Cie ka-
wy kształt oraz po dział ki na ścian kach po jem ni ka 
ułat wia ją ob ser wa cję. 
• 4 po jem ni ki o poj. 1 litr; 1 po jem nik o poj. 1/2 li tra; 100 ml po-

dział ka na każ dym po jem ni ku

Pojemniki miarowe
IV 4359 49 zł
Zestaw zawiera miarki o różnych 
pojemnościach. Wyposażone 
w specjalne wycięcia, które po 
napełnieniu pojemnika odprowa-
dzają nadmiar płynu, zapewniając 

właściwy pomiar. Wykonane ze 
sprężystego i zarazem twardego 
materiału, który wytrzymuje więk-
sze obciążenia jak np. piasek. Sze-
rokie uchwyty pozwalają stabilnie 
podnosić i przenosić pojemniki.
• 4 szt. o poj.: 125 cm3, 250 cm3, 500 cm3, 1 

l; materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały

Miarki litrowe 
w nieregularnych 
kształtach. Zestaw
IV 1959 99 zł
Zestaw 3 pojemników o pojemno-
ści 1 litra i nietypowym kształcie, 
który uzupełnia pozycję katalogu 

IV1205. Naczynia mają za zada-
nie rozszerzyć wiedzę dotyczącą 
objętości. Kształty naczyń zawar-
tych w zestawie: lejkowy, trójkątny 
i eliptyczny. Na ściankach wszyst-
kich pojemników znajduje się po-
działka objętości.
• 3 elem.: poj. 1l; materiał: tworzywo sztuczne; 

wym. opakowania: 40 x 15,5 x 14,5 cm

k ł ś i i W k

Objętość. Bryły 
porównawcze
CM 2986 64 zł
Zestaw przezroczystych mode-
li otwartych do demonstrowania 

zależności między objętością, po-
jemnością, masą i kształtem.
• 6 elem.: stożek (300 ml), kula (500 ml), walec 

(800 ml), sześcian (1 litr), ostrosłup (350 ml) 
i graniastosłup (500 ml); kolor: przezroczyste; 
materiał: tworzywo sztuczne; wym.: sześcianu: 
10 x 10 x 10 cm; wiek: 8+

95 zł

o-

ec 
l) 
e; 
u: 

m
a
g
ne

ty
zm

556



klocki 
magnetyczne

Smartrod. Duże klocki magnetyczne 
NS 4304 159 zł
• 36 elem.; wym. kula ø 4,5 cm, krótki elem. 7,1 x 2,4 cm, długi 

elem. 11,9 x 2,4 cm Klocki magnetyczne
VO 0786 115 zł
• 244 szt.; magnesy w kształcie kulek (śr. 1,3 cm) i prostokątów 

(wym. od 1,5 do 2,5 cm); wiek: 4+

Karty pracy
do klocków magnetycznych
VO 0786W 31 zł
• 24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

magnetyzm

Kulki magnetyczne
CM 0299 107 zł
• 100 szt., śr. 15 mm

agnetycznznee

Magnetyczne podkowy
LR 0790 125 zł
Zabawa podkowami pozwala w przystępny i ak-
tywny sposób poznawać zasady zjawiska magne-
tycznego, jakie występują w przyrodzie. 
• wym. 6–12,7 cm; 6 szt.

Pierwsze kroki z magnesem
VO 8687 119 zł
• 1 duży magnes w kształcie podkowy, 1 mmagnes w kształcie 

podkowy, 4 magnetyczne różdżki, 14 magnetycznych kulek, 
40 przeźroczystych żetonów z magnetyczną obręczą dookoła

Kolorowe kulki magnetyczne
EI 0002 15 zł
• 12 magnetycznych kulek w 12 kolorach

15 zł

g y
NS 4304 159 zł
• 36 elem.; wym. kula ø 4,5 cm, krótki elem. 7,1 x 2,4 cm, długi

elem. 11,9 x 2,4 ccmm 
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Zestaw badacza 
magnetycznych atrakcji
EI 0052 112 zł
Gra składa się z zestawu magnesów 
zróżnicowanych wielkością, kolorem, 
kształtem oraz z samochodzików. 
Dołączona jest instrukcja kierująca 
graczem w czasie kolejnych zadań 

edukacyjnych. Materiał został po-
dzielony na kategorie według stopnia 
skomplikowania zadań. 
• 2 magiczne szpatułki (2,3 x 1,4 x 16 cm); 1 linijka 

(3 x 0,3 x 20 cm); 1 stojak (ø 4 cm, wys. 11 cm); 
2 samochodziki, (10,5 x 6 x 3,3 cm); 2 ludziki 
(3 x 3 x 8,2 cm); 2 pudełeczka z drobinkami że-
laza (6,8 x 9,3 cm); 8 dwukolorowych pierścieni 
z magnesem (ø 3,5 cm); instrukcja; wiek: 8+

Odkrywca magnetyczności. 
Zestaw do eksperymentów
VO 8416 215 zł
Obserwuj, jak magnesy wpływają na 
różne materiały oraz inne magnesy 
i odkryj podstawowe pojęcia z teorii 
magnetyzmu. 

• 2 magnesy podkowiaste, magnesy okrągłe 
z otworem na trzpieniu  (2x czerwony i 4x czer-
wony / niebieski), 6 kompasów, opiłki żelaza, 
4 magnesy sztabkowe o dł. 7,5 cm, 2 magnesy 
sztabkowe o dł. 3,7 cm, 10 kart pracy, w wygod-
nej plastikowej skrzynce o wym. 28 x 17 x 11 cm

Zestaw doświadczalny do badania 
właściwości magnetycznych

TG 7532 1 050 zł
Zestaw umożliwia uczniom odkrywanie zjawi-
ska magnetyczności i jej zastosowań, m. in. wy-
znaczanie linii pola magnetycznego przy użyciu 

kompasu, przyciąganie ziemskie, nawigacja, prąd 
indukcyjny. Dołączona instrukcja.
• duże i małe podkowy, kulki magnetyczne, magnesy podłużne 

i okrągłe, a także duży wybór materiałów do wykorzystania 
w eksperymentach, np. kompasy, opiłki żelaza, metalowe krążki, 
szpilki, spinacze i gwoździe
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Magnesy 
neodymowe
CM 0029 44 zł
• 10 szt.; wym.: 1 x 0,4 cm

Magnes sztabkowy z biegunami
CM 0028 35 zł
Zestaw dwóch silnych magnesów sztabkowych, 
wykonanych z materiału ferromagnetycznego, 
z oznaczonymi biegunami N (kolor czerwony) 
i S (kolor niebieski). Każdy magnes zamknięty jest 
w wytrzymałej plastikowej obudowie. Przeznaczo-
ne do badań i zobrazowania właściwości pola 
magnetycznego.
• wym. 8 x 2,2 x 1 cm, 2 szt.

Mały zestaw magnetyczny
CM 5020 219 zł
Zestaw magnesów i materiałów do badania właści-
wości pola magnetycznego. Stanowi zbiór pomocy 
niezbędnych w prowadzeniu doświadczeń z fizyki. 
• 29 akcesoriów: 3 magnesy pierścieniowe o wym.:  2,5 x 2 cm; 1,2 

x 2 cm i 1,2 x 1,2 cm; 4 folie magnetyczne o wym.: 5 x 5 cm; 2 
kompasy o wym.: 2 x 0,8 cm; 2 kompasy o wym.: 1,5 x 0,6 cm; 
magnes - podkowa o wym.: 2,8 x 0,8 x 2,8 cm; magnes - podko-
wa o wym.: 4,8 x 0,6 x 10,3 cm; 2 magnesy sztabkowe o wym.: 
8 x 1 x 2,3 cm; 5 magnesów ferrytowych okrągłych o wym.: 2,5 x 
0,5 cm; 5 magnesów ferrytowych kwadratowych o wym.: 2 x 0,5 
x 2 cm; 2 magnesy cylindryczne o wym.: 10 x 0,5 cm; naturalny 
magnes - magnetyt o wym.:  2 cm; w plastikowym pudełku

Zastaw magnesów
CM 5010 107 zł
• 3 szt.: 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm

•

tMagnesy sztabkowe. Zestaw
CM 0207 83 zł
• 20 szt. o wym. 5 x 1,5 x 1 cm

Magnes U-kształtny
QH 0034 69 zł
W kształcie litery „U”
• stal chromowana

Mag
d

44 zł

Okno eksperymentów 
magnetycznych
CM 0437 214 zł
Opiłki żelaza zanurzone w wodzie po-
zwalają na obserwację zjawisk ma-

gnetycznych. Okno można umieścić 
na rzutniku prezentując działanie pola 
magnetycznego wszystkim uczniom jed-
nocześnie. 
• wym. okna 23 x 13 cm, 2 magnesy dwubiegunowe o dł. 

4 cm, dwa magnesy dwubiegunowe w obudowie plastiko-
wej o dł. 8 cm, 2 magnesy walcowe o dł. 2,5 cm i ø 0,7 cm

ożna umieścić 
d ł l

gnetycznych. Okno m

yczny
219 ł
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Kompas mały
VO 9996 18 zł
• ø kompasu 4,8 cm

Igły magnetyczne. Zestaw
QH 0050 27 zł
• 10 szt; stal nierdzewna; 3 x 2,5 x 3,7 cm

Właściwy kierunek. Gra
TR 1398 62 zł
Gra ćwicząca orientację kierunkową na płasz-

czyźnie. Gracz ma za zadanie przemieszczać 
się po planszy zgodnie ze wskazaniem 2 kostek: 
kierunkowej i liczbowej. 
• plansza; 4 pionki; 2 kostki; całość w plastikowej torbie

Magnes a kula ziemska. Model
CM 0417 137 zł
Model kuli ziemskiej z umieszczonym wewnątrz 
magnesem wraz z dwubiegunowym magne-
sem trójwymiarowym z rączką, który przesu-
wany po powierzchni modelu globu ziemskiego 
prezentuje magnetyzm kuli ziemskiej. 
• ø kuli 10 cm; wym. wskaźnika 12,5 x 3,5 cm

Prostokąt 
eksperymentów 
magnetycznych
CM 0190 11 zł
Pudełko z opiłkami żelaza do ob-
serwacji oddziaływania pola ma-
gnetycznego. 
• wym. 9,5 x 6,8 x 1,2 cm, wytrzymałe two-

rzywo sztuczne

Zły mmagagne

mpasu 4,8 cm

I łł

Opiłki żelaza
CM 0094 19 zł
Opiłki żelaza do przepro-
wadzenia doświadczeń 
z magnesami i liniami 
sił pola magnetyczne-
go. Dzięki nim można 
zademonstrować skutki 
działania pola magne-
tycznego, niewidoczne
w codziennym życiu. Opiłki 
umieszczono w pojemniku 
 otworami ułatwiającymi 
dozowanie zawartości. 
• 225 g; opakowanie o wym.: 8 cm

Pole magnetyczne przewodu 
prostoliniowego
QH 0119 229 zł
Zestaw zawiera trzy akrylowe urządzenia do 
prezentacji linii pola magnetycznego wokół 
przewodników (prostoliniowego, kołowego
i zwojnicy).
• zestaw 3 sztuk
• wym. 107 x 97 x 10 mm
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Igła magnetyczna
VO 8678 22 zł
Najprostszy model kompasu do doświad-
czeń magnetycznych, testowania pola ma-
gnetycznego oraz wyznaczania kierunków 
geograficznych. 
• dł. igły 7,5 cm

Linie pola 
magnetycznego.
Zestaw demonstracyjny
QH 0030 145 zł
• wym. 18 x 18 x 21 cm
• magnes U kształtny

Linie pola 
magnetycznego.
Z t d t j

Li i l
Linie pola magnetycznego. 
Model demonstracyjny
QH 2030 103 zł
• magnes sztabkowy
• wym. 17,5 x 17,5 x 20,5 cm
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Metalowe płytki magnetyczne
CM 0147 80 zł
• 12 szt. o wym. 5 x 2,5 cm; miękkie aluminium, mosiądz, 

miedź, stal, magnetyczna stal nierdzewna, niemagnetyczna 
stal nierdzewna, stal galwanizowana, twarde aluminium, 
brąz fosforowy, nikiel srebrny, miękka stal cynkowana, cynk

Zestaw cylindrów
AM 1867 65 zł
• 4 szt. o wym. 13 x 0,50 cm z aluminum, mosiądzu, stali 

i miedzi.

Zestaw c l

Kompas zielony
HG 0007 25 zł
Lekki, poręczny i dokładny kompas (busola) 
w obudowie. Wypełniony olejem mineralnym.
Doskonały do oreślania pozycji na mapie 
i w terenie.
• miarka (1:50000) z fl uorescencyjnymi oznaczeniami 
• wym. 7,5 x 6 x 3 cm

ompas zielony

Pałeczki szklane
RV 6012 45 zł
• 2 szt., dł. 30 cm., ø 1,3 cm; wym. jedwabnej tkaniny 36 

x 36 cm

Przewodniki i izolatory
EB 0948 214 zł
• 8 rodzajów: pręt żelazny, pręt aluminiowy, pręt miedziany, 

pręt stalowy, pręt drewniany, pręt szklany, pręt z tworzywa 
sztucznego, sznurek bawełniany, dł. 20cm; waga: ok. 200g; 
instrukcja; plastikowe pudełko

d k i latoryl
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Pałeczki ebonitowe
RV 6013 45 zł
• 2 szt., dł. 30 cm., śr. 1,3 cm
• wym.  tkaniny 36 x 36 cm

Pałeczki z PVC i akrylu
EB 2709 82 zł
Komplet dwóch pałeczek jest przeznaczony 
do doświadczeń związanych z elektrostatyką. 
Stanowi rozszerzenie i uzupełnienie zestawów 
do eksperymentów z przenoszeniem ładunków, 
odpychaniem i przyciąganiem się ciał nałado-
wanych ładunkami jedno i różnoimiennymi, np. 
elektryzowanie ciał przez pocieranie, elektry-
zowanie ciał przez dotyk.
• materiał: akryl, PVC;
• długość pałeczki: 25 cm; 
• ø pałeczki: 1 cm;
• waga:  0,058 kg. 

Kamienna kostka
CD 0014 5 zł
• 1 szt. 

Śruba mosiężna 
CD 0022 3 zł
• 1 szt. 

Gwoździe stalowe
CD 0032A 1 zł
• 5 szt. 

Gwoździe omiedziowane
CD 0031A 3 zł
• 5 szt. 

Gwoździe ocynkowane
CD 0030A 1 zł
• 5 szt. 

na kostka
4

Śruba mosiężna 
CD 0022 3 zł

5 szt. 
ł

d i stalowe
1 ł

Pałeczki z PVC i akrylu
EB 2709 82 zł
Komplet dwóch pałeczek jest przeznaczony 
do doświadczeń związanych z elektrostatyką. 

wi rozszerzenie i uzupełnienie zestawów 
ntów z przenoszeniem ładunków, 

ciąganiem się ciał nałado-
óżnoimiennymi, np. 

nie, elektry-

Pałeczki ebonitowe
6013 45 zł

śr 1,3 cm

Pałeczkikkkkkkikkkkkkkkkkk ebebonitowe
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elektryczność

Prąd. Panel manipulacyjny
NS 3096 335 zł
Pozwala obserwować zależności w przepływie 
prądu. Za pomocą przełączników dziecko zmie-
nia drogę przepływu ładunków elektrycznych 
i pozwala zaświecić się wybranym światełkom. 
• płyta laminowana biała, wym. 50 x 45 x 3 cm; montowany do 
ściany za pomocą uchwytu NS 3073,  zasilany przez 3 baterie 
AAA – nie dołączone

ć

Prąd. Panel manipulacyjny Uchwyt na panele
NS 3073 112 zł
Uchwyt do zawieszania wymiennych paneli 
ściennych. Bezpieczna i ergonomiczna konstruk-
cja z drewna i blachy. 
• biała blacha 0,2 cm, oraz surowe drewno olcha 2 cm, wym. 53 

x 45 x 6 cm

Solarny konik polny
EI 0012 27 zł 
Za sprawą światła konik przemieszcza się po 
gładkich powierzchniach: podskakuje, wibruje. 
• wym. 2,5 x 5 x 1,5 cm

Samochód 
z napędem wodnym
EI 0369 29 zł  
Łatwy w montażu zestaw dla przy-
szłych inżynierów, dzięki któremu 
dowiedzą się w jaki sposób prze-
kształcić słoną wodę w energię 
elektryczną i wykorzystać ją do 
napędzania samochodu. Ten ze-

staw to nie tylko wspaniała zaba-
wa, ale także interesująca lekcja 
ekologii i kreatywności. Auto za-
silane jest kilkoma kroplami wody 
z dodatkiem soli. Zabawka wyma-
ga złożenia. Nieodpowiednia dla 
dzieci poniżej 36 miesięcy.
• silniczek, części montażowe: auto, kroplo-

mierz, płytki magnetyczne, obrazkowa 
instrukcja; wym: 7,5 x 4 x 2cm; wiek: 8+

Samochód stawS hód t Sekrety elektroniki. 
Samochód z napędem 
elektrycznym
DR 0035 40 zł
Wszystkie elementy wchodzące 
w skład zestawu są zaprojekto-
wane w sposób umożliwiający 
ich bezproblemowe łączenie za 
pomocą zaciskanych złączek. 

W oparciu o szczegółową in-
strukcję w języku polskim, dziec-
ko w prosty sposób buduje zesta-
wy elektroniczne: np. urządzenie, 
które po zapadnięciu zmroku 
włącza światło.
• wymagane 4 baterie AA (nie dołączone)
• wym. opakowania: 16 x 4,5 x 24 cm
• wiek: 6+

Owocowy zegar. 
Zestaw
do eksperymentów
VO 3673 57 zł
Samodzielnie zbuduj elektroniczny 
zegar napędzany przez sok, colę 
albo ziemniaka! 

• 5 metalowych zworek, moduł elektroniczny, 
duża baza z tworzywa, mała baza z two-
rzywa, 2 walcowate pojemniki, 2 cynkowe 
elektrody, 2 miedziane elektrody. zestaw 
w plastikowej skrzynce o wym. 14,5 x 12,5 
x 6 cm, wiek: 6+

gaar. 

enttówwóww
5757 zzłłłł

uj elektronicn zny
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Silnik elektryczny. 
Model demonstracyjny
QH 0035 273 zł
• wym. 9 x 6 x 27 cm

Elektromagnes duży
QH 2411 59 zł
Elektromagnes zbudowany z cewki nawiniętej na 
rdzeniu ferromagnetycznym z otwartym obwo-
dem magnetycznym. Na wierzchniej warstwie  
znajduje się kilka zwojów gumowych, wskazują-
cych kierunek nawijania cewek. Umieszczone na 
elektromagnesie zaciski umożliwiają połączenie 
szeregowo lub równolegle. Urządzenie pozwala 
zaprezentować zależność pomiędzy magnety-
zmem a elektrycznością. Służy do wytwarzania 
pola magnetycznego w wyniku przepływu przez 
nie prądu elektrycznego.
• wym.: 15 x 12 x 3,5 cm

Generator van de Graaffa
HG 0008 1 319 zł 
W zestawie znajduje się konduktor stożkowy i ku-
listy z kolcem (wraz ze statywem), konduktor ku-
listy na izolowanej rączce oraz młynek Franklina 
i miotełka.  
• wys. 740 mm, śr. czaszy.  265 mm, konduktor stożkowy (śr.100, 

x 150 mm) i kulisty z kolcem (śr. 100 mm) ze statywem, kon-
duktor kulisty na izolowanej rączce (śr. 95, x 395 mm), młynek 
Franklina i miotełka; napęd ręczny; efekty świetlne wyładowań

Maszyna elektorstatyczna
BZ 8002 269 zł
Kręcąc pokrętłem można wytworzyć pioruny do 
długości 6 cm. Pioruny wytwarzane są poprzez 
statyczne naładowanie przy kręceniu tarczą.
• wym. płyty głównej: 29 x 18 cm, łączna wysokość 34 cm, zakres do-

stawy: maszyna infl uencji elektrostatycznej (maszyna Wimshursta), 
łącznie z instrukcją obsługi i propozycjami do wykorzystania na lekcji

• wym.: 15 x 12 x 3,5 cm

l k

Wahadło elektrostatyczne
QH 0029 105 zł
• 2 elem., wys. 30 cm

Wykrywacz metalu
EI 0938 82 zł
Wykrywacz metalu z powiadomieniem dźwię-
kowym oraz diodami LED. Składana aluminiowa 
konstrukcja. 
• wym. od 58 cm do 96 cm; wiek: 8+; wymaga baterii 9V

wacz metalu

ektryczny. 

k d

Cewki indukcyjne
QH 2410 52 zł
Pomoc do badania indukcji elektromagnetycznej 
i zasad transformatora. Cewka pierwotna jest na-
wijana emaliowanym drutem miedzianym o dużej 
grubości o przybliżonej rezystancji 0,5 ?. Cewka 
wtórna jest nawijana drobnym emaliowanym dru-
tem miedzianym o przybliżonej oporności 100 
omów. Obie cewki wyposażone w gniazda 4 mm
• wym. 6,5 x 4 x 9 cm

łącznie z instrukcją obsługi i propozycjami do wykorzystania na lek

ewki indukcyjne
Reguła Lenza. Model 
demonstracyjny
HG 0095 45 zł
Składa się z dwóch metalowych pierścieni połą-
czonych aluminiową belką, która może obracać 
się swoobodnie na wsporniku. Jeden z pierścieni 
jest zamkniętą pętlą, drugi ma otwór do porówna-
nia. Gdy zmienia się strumień magnetyczny pręta, 
zgodnie z prawem Lenza, prąd zostanie zaindu-
kowany w pętli, aby przeciwstawić się zmianie.
• wym. 20,3 x 15,2 x 7,6 cm

Ogniwo Volty
CE 0022 199 zł
Zestaw eksperymentalny przeznaczony do de-
monstracji budowy i działania ogniwa Volty, 
czyli  przemiany energii chemicznej w elek-
tryczną. Zawiera plastikowy pręt o kwadrato-
wym przekroju wraz z metalowymi płytkami. 
Wszystkie elementy pasują do standardowych 
zlewek o pojemności od 50 do 500 ml.
• 4 elem.: dł. wspornika: 10 cm; 6 elektrod: 2 x Cu, 2 x Zn, 2 x 

Fe; materiał: tworzywo sztuczne, metal; wiek: 12+
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Energia. Zestaw doświadczalny
NS 6130 1 999 zł
Energia w różnej postaci, towarzyszy nam w co-
dziennym życiu. Aby przybliżyć istotę jej istnienia 
i oddziaływania w przyrodzie opracowaliśmy 
niniejszy zestaw. Na podstawie 32 doświadczeń 
uczniowie odkrywają różne rodzaje energii i ob-
serwują zachodzące pomiędzy nimi przemia-
ny. Wyposażenie zestawu pozwala zapoznać 
uczniów z fundamentalnymi prawami, którym 
podlega energia. Zagadnienia związane z od-
nawialnymi źródłami energii obrazują prostotę ich 
pozyskiwania, a zarazem łatwość ich wykorzy-
stania. Uniwersalność zestawu pozwala przepro-
wadzić zajęcia o charakterze wprowadzającym, 
powtórzeniowym i utrwalającym lub w formie 
wzbogacenia wiedzy i umiejętności podczas za-
jęć dodatkowych. Uczniowie nie tylko przepro-
wadzają eksperymenty według opracowanych 
instrukcji ale również budują od podstaw wybrane 
przyrządy przetwarzające energię. Elementy ze-
stawu zostały tak dobrane, aby w jak najprostszy 
i zrozumiały sposób przybliżały czym jest ener-
gia oraz jak bardzo jest potrzebna i powszechna 
w codzienności. 
Tematyka doświadczeń: Energia elektryczna –
prosty model silnika; Energia elektryczna - prosty 
model prądnicy; Energia elektryczna – ogniowo 
galwaniczne z wody i octu; Energia elektryczna  
- ogniwo z ziemniaków; Energia elektryczna –
ogniwo galwaniczne z miedzianych monet; Pro-
sty model elektromagnesu; Zasada zachowania 
energii mechanicznej – koło Maxwella; Energia 
potencjalna grawitacji; Przemiana energii - ener-
gia potencjalna grawitacji; Zasada zachowania 
energii – kołyska Newtona; Przemiana energii 
– energia potencjalna sprężystości; Energia fali 
mechanicznej; Energia wody - prosty model turbi-

ny wodnej; Energia wody - mini model elektrow-
ni wodnej; Przekazywania energii wewnętrznej 
w gazach; Energia wewnętrzna cieczy; Przemia-
ny energii na przykładzie sublimacji i resublima-
cji; Emisja promieniowania cieplnego; Absorpcja 
promieniowania cieplnego; Zmiany energii we-
wnętrznej spowodowane wykonywaniem pra-
cy; Wytwarzanie ciepła przez energię elektrycz-
ną; Konwekcja – przenoszenie energii w cieczy; 
Energia wewnętrzna ciała; Przekazywanie ener-
gii – naczynie z folii do gotowania; Źródło ener-
gii chemicznej na przykładzie fotosyntezy; Ener-
gia pochodząca ze Słońca; Energia odnawialna 
– skupianie energii słonecznej; Energia światła 
widzialnego –fotoogniwo; Gromadzenie energii 
przez ciało; Przekazywanie energii wewnętrznej 
w cieczach; Energia wiatru - model elektrowni 
wiatrowej; Przekazywanie energii na przykładzie 
rezonansu mechanicznego;
• 101 elem.: 4 x baterie alkaliczne typ. AA - LR6
• 1 x bateria płaska, cynkowo-węglowa 4,5V, 2000 mAh
• 10 x magnesy neodymowe
• 2 x magnesy neodymowe z otworem
• drut miedziany bez izolacji ø 1mm o dł. 0,75m
• drut miedziany nawojowy ø 1,5 mm  i dł. 0,5m
• drut miedziany nawojowy ø 0,5 mm i dł. 110 m
• 5 x gwóźdź ocynkowany
• 1 x śruba o wym.: 8 x 100
• 1 x stalowa wata; 1 x miernik elektryczny z przewodami
• 100 x wykałaczki; 1 x taśma izolacyjna 10 m x 15 mm
• 1 x koło Maxwella
• 1 x wentylator komputerowy
• 6 x plastelina 6 kolorów
• 4 x kulka metalowa ø  1,5 cm
• 4 x metalowa kula ø 2 cm
• 1 x sznurek biały 3 m
• 2 x sprężyna 0,5 N 
• 1 x wężyk przezroczysty o ø 0.5 m
• 1 x nakrętka sześciokątna duża; 1 x nakrętka sześciokątna mała

• 1 x folia aluminiowa o dł. 50 m
• 1 x taśma miernicza  o dł. 5m
• 4 x lupki małe przezroczyste
• 10 x podgrzewaczy
• 1 x wahadło rezonansowe
• 1 x plastikowy słoiczek
• 1 x łapa do probówek
• 1 x probówka okrągłodenna bakteriologiczna 16 x 180 mm
• 1 x klej winiliczny mały z aplikatorem
• 1 x torebka strunowa 12 x 18 cm
• 1 x taśma samoprzylepna 18 x 30 mm
• 10 x przewody z krokodylkami
• 1 x solarny konik polny
• 1 x zlewka niska 100 ml; 1 x termometr do pomiaru cieczy i ciał 

stałych; 1 x jod sublimowany krystaliczny 50g (czysty)
• 1 x sprężyna; 1 x czarny materiał bawełna 20 x 20 cm
• 2 x zlewki miarowe 250 ml
• 1 x wahadło Newtona
• 5   krążki ze styropianu
• 1 x rzeżucha (nasiona)
• 1 x szalka Petriego 90 x 15 mm
• 1 x pipeta
• 1 x kolba okrągłodenna
• 1 x tusz czarny
• 1x blok techniczny A4 10 arkuszy białego papieru
• 1 x blok kartonów czarnych A4 10 arkuszy
• 1 x palnik alkoholowy z knotem i stojakiem z siatką
• 1x teczka ze scenariuszami do zestawu doświadczalnego
• pojemnik z pokrywką 52 l o wym.: 42 x 34 x 22 cm

S T E M
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Elektryczność. Walizka 
doświadczalna
NS 6117 799 zł
Zawartość walizki umożliwia przeprowadzenie 
podstawowych doświadczeń w obszarze elek-
tryczności. Uczniowie mają możliwość budowania 
obwodów elektrycznych oraz testowania prze-
wodnictwa różnych materiałów. Zestaw pozwala 
także na demonstrację przenoszenia ładunków 
elektrycznych i porównywania własności elektro-
statycznych ciał. Załączone scenariusze i karty pra-
cy ułatwiają aktywność z wyposażeniem walizki. 
• dzwonek elektryczny z przewodami; generator zasilany owocami; 

generator ręczny; przewody z wtykami bananowymi; skrawek futra; 
2 x gumowe pałeczki; jedwab; 2 x szklane pałeczki; urządzenie elek-
tryczne reagujące na ciało ludzkie; grzałka elektryczna; krokodylki 
z wtykami bananowymi; płytki: miedziana, żelazna, aluminiowa, 
plastikowa, drewniana, gumowa; oprawka na żarówkę, przycisk 
testowy obwodu elektrycznego; gniazda połączeniowe; kaseta do 
baterii; 3 x przełącznik; 2 x baterie; żarówka; obrotowy wspornik; 
6 scenariuszy, 24 karty pracy o wym.: 11,5 x 11,5 cm; wiek: 8+

Megazestaw do elektryki
TG 7533 1 050 zł
Zestaw do zgłębiania tajników prą-
du elektrycznego. Dołączona bro-
szura opisująca 24 propozycje eks-

perymentów zawiera także arkusze 
pracy, które pomogą zrozumieć ko-
rzyści i zagrożenia płynące z elek-
tryczności.
• baterie, uchwyty na akumulatory, żarówki 

z uchwytami, brzęczyki, drut, ściągacze izolacji

Eksperymenty 
z elektrycznością
QH 0033 263 zł
Zestaw składa się z kompletu urzą-
dzeń do przeprowadzania różnych 
doświadczeń z elektrycznością. 
Zawartość
• pudełko o wym. 24,5 x 14,5 x 4,5 cm
• Przełącznik
• Gniazdo dla małej żarówki
• Opornik 2W 5?
• Opornik 2W 10?
• Opornik regulowany
• Zegar z odcięciem elektromagnetycznym
• Silniczek elektryczny
• Proszek ferromagnetyczny
• Elektroskop
• Wspornik cewki

• Pałeczka ebonitowa z wełą
• Pałeczka szklana z jedwabiem
• Płytka perforowana
• Amperomierz 
• Voltomierz
• Igła magnetyczna
• Magnesy sztabkowe
• Magnes podkowiasty
• Wełna
• Jedwab
• Żelazny rdzeń
• Copper wire coil
• Przewód niklowany
• Przewód niklowany
• Mała żarówka
• Przewód Constantana
• Przewód z wtykiem bananowym
• Przewód z wtykiem bananowym
• Pudełko na baterie
• Plastikowe opakowanie
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Obwody
elektryczne. Zestaw
HG 0005 314 zł 
• wym. 36 x 36 x 5,5 cm

Podstawowe 
obwody elektryczne
CM 7210 319 zł
Elementy mocowane są magne-
tycznymi stykami na przezroczy-
stych płytkach. 

• w zestawie: 6 płytek, 3 żarówki i podstawki, brzę-
czyk, włącznik przyciskowy, 2 przewody krokodyl-
kowe, łączniki baterii, druty; wymagane 3 baterie C

Zestaw elektronika 1
VO 5479 219 zł
• 10 baterii słonecznych, 10 silniczków, 48 kabli 

o dł. 1 m. z końcówką krokodylową

• 10 elektronicznych piszczków, 30 żarówek 2,5 
V, 0,3 A, 10 oprawek żarówkowych, 10 kwadra-
towych baterii, plastikowe pudełko

Zestaw elektronika 2
VO 8189 169 zł
Wprawisz w ruch małe śmigło, zo-
baczysz jak świeci żarówka lub dio-
da, wydobędziesz dźwięk z głośni-

ka. Elementy łączone na wygodne 
zatrzaski.
• 350 eksperymentów; 42 elem., podstawka, 

instrukcja, wym. opakowania 42 x 28,5 x 4 cm, 
wymaga 4 baterii AA (nie załączone)

• wiek: 6+
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pomiary prądu

Elektroskop dwulistkowy
AM 0113Z 142 zł
• wym. 21 x 9 x 24 cm

Elektroskop
AM 0113 177 zł
• wym. 21 x 9 x 24 cm

k d li k Elektrometr
QH 0028 99 zł
• 1 szt., wym. 20,5 x 15 x 37 cm

Amperomierz DC -0,2~0~0,6A; 
-1~0~3A
RV 1001 50 zł
• zakres pomiarowy: -0.2~0~0.6A; -1~0~3A, dokładność: ± 

2.5%f. S, potencjalny spadek/ubytek mocy: 75mV, rozmiar: 
133 x 97 x 100 mm, waga: 0,3 kg, podstawowe zakresy mie-
rzenia natężenia prądu: 0~1A, 0~5A

Amperomierz AC 0~1A
RV 1002 49 zł
• zakres pomiarowy: 0~1A, dokładność: ±2.5%f. S, potencjalny 

spadek/ubytek mocy: 30mV, rozmiar: 133 x 97x 100-mm, waga: 
0,4 kg, podstawowe zakresy mierzenia natężenia prądu: 0~1A, 
0~5A, 0~0.6A~3A

Woltomierz DC 0~1~5V
RV 1007 45 zł
• zakres pomiarowy: 0~1~5V, dokładność: ± 2.5%f. S, czułość: 

1mA, rozmiar: 133 x 97x 100-mm, waga: 0,3 kg, podstawowe 
zakresy mierzenia natężenia prądu: 0~5V; 0~3V~15V; 0~5V 
~15; -1~0~3V; -5~0~15V

Woltomierz AC 0~3V; 0~5V, 0~15V
RV 1008 50 zł
• zakres pomiarowy: 0~3V; 0~5V ~15V, dokładność: ± 2.5%f. S, 

rozmiar: 133 x 97x 100-mm, waga: 0,3 kg, podstawowe zakre-
sy mierzenia natężenia prądu: 0~5V; 0~3V~15V; 0~5V ~15V

Cyfrowy miernik uniwersalny
CD 0039 119 zł
Kieszonkowy miernik z funkcjami: automatycz-
nej zmiany zakresów pomiarowych, sygnaliza-
cją polaryzacji przy pomiarach prądu i napięcia 
stałego oraz sygnalizacją dźwiękową ciągłości 
obwodu, automatycznym wyłączaniem miernika 
(po ok. 30 minutach), wskaźnikiem słabej baterii.
Rodzaje pomiarów:
• pomiary napięcia stałego (DC); pomiary napięcia przemiennego 

(AC); pomiary natężenia prądu stałego (DC); pomiary natężenia 
prądu przemiennego (AC); pomiar rezystancji; pomiary hFE 

tranzystorów; pomiary napięcia przewodzenia diod; kontrola 
ciągłości obwodu

Dane techniczne:
• wskaźnik: wyświetlacz krystaliczny o wym.16 x 48 mm; maksy-

malne wartości napięcia mierzonego: 500V DC,500V AC (wartość 
skuteczna); ilość odczytów: 2...3 odczyty na sekundę; zakres 
temperatur pracy: 0...40°C; dokładność miernika przedstawiona 
jest w formie: ±(% odczytu+liczba cyfr); dokładność ta gwaranto-
wana jest dla temperatury pracy 23± 5°C i wilgotności względnej 
powietrza mniejszej od 75%

• zestaw zawiera: miernik, komplet przewodów pomiarowych, in-
strukcję obsługi, 2x bateria 1,5V AAA, wym.:130 x 73,5 x 35mm, 
masa: 156g

Miernik elektryczny
TS 15090 90 zł
Miernik uniwersalny z osobnym gniazdem 10 A.
Zawiera: woltomierz i amperomierz szkolny 
• zasilanie baterią (nie dołączono)

~3A

k elekktryczny
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99 zł

90 zł
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Wtyk bananowy czerwony
CD 0004 10 zł 
• 4mm, 10A, 60VDC, z poprzecznym gniazdem

Wtyk bananowy czarny
CD 0003 10 zł 
• 4mm, 10A, 60VDC, z poprzecznym gniazdem

Przewód pomiarowy czarny
CD 0037 32 zł 
• 0,5m, PVC, 16A, przekrój przewodu 1 mm2

Przewód pomiarowy czerwony
CD 0036 33 zł 
• 0,5m, PVC, 16A, przekrój przewodu 1 mm2

Przetwornik dźwięku: 
sygnalizator (brzęczyk) 
piezoelektryczny
CD 0002 19 zł 
• 12mA, 3kHz

Baterie alkaliczne LR44
CD 0045 12 zł 
• 1,5V; 2szt.

Bateria płaska, cynkowo-węglowa
CD 0001 9 zł 
• 4,5V, 2000 mAh

Zacisk sprężynowy
CD 0041 19 zł 
• 100 mm

Klipsy Krokodylki
CM 3016 25 zł
• 10 szt. po 2 z każdego koloru, dł. 36 cm

Zacisk 
krokodylkowy czarny
CD 0006 3 zł
• 60VDC; zakr.chwyt: max.15mm; 1szt.

Zacisk 
krokodylkowy czerwony
CD 0005 3 zł
• 60VDC, zakr.chwyt: max.15mm, 1szt.

4mm, 10A, 60VDC, z poprzecznym gniazdem

k d k
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CD 0036 33 zł 
• 0,5m, PVC, 16A, przekrój przewodu 1 mm2
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Żarówki na mini 
podstawkach
AM 7916 30 zł
Zestaw ułatwia wykonanie doświad-
czeń z elektryczności, w szczegól-
ności jako element do budowania 
prostych obwodów elektrycznych. 
Zestaw zawiera składa się z oprawki 

na żarówkę na podstawce z wypro-
wadzonymi sprężynkami do pod-
łączenia zasilania oraz 2 żarówek 
1,5 V.  Podstawka została wyposażo-
na w dwa otwory, które umożliwiają 
przymocowanie za pomocą wkrętów 
(brak w zestawie) do podłoża. Do-
puszczalne zasilanie do 3,7 V (nie 
dołączono do zetawu). 
• wym. podstawki: 7,5 x 3,5 x 2,8 cm

Dioda LED
TS 18729 5 zł
Dioda LED z soczewką dyfuzyjną 
(matowa) w kolorze niebieskim. 

• ø: 5 mm; jasność: 40-60 mcd; napięcie pracy: 3,8-
4,5V; długość fali: 455nm; prąd diody LED: 20mA; 
kąt świecenia: 60°; montaż: THT; czoło: wypukłe
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Oporniki demonstracyjne
NS 8202 187 zł
• 10, 50, 100, 500, 1000, 1500 Ohm 

Oporniki demonstracyjjne
NS 8202 187 złOpornik 2 OM

TS 20859 2 zł
Dane techniczne:
• rezystancja 2 om
• moc 0,25 W przy +70 st.C
• tolerancja +/- 5%
• max napięcie robocze 300 V DC
• zakres temperatur -55 do +155 st.C
• wielkość 0207 (korpus śr.2,4 mm x dł 6,4 mm)

Opornik 5 OM
TS 20860 4 zł
Dane techniczne:
• rezystancja 4,7om
• moc 3 W
• wysoka stabilność niezależnie od warunków środowiskowych
• napięcie robocze 350 V
• max napięcie przeciążenia 600 V
• tolerancja +/- 5%

Opornik 100 OM
TS 20908 2 zł
Rezystor bezpiecznikowy
Dane techniczne:
• rezystancja 100 om
• moc 1W
• tolerancja 10%
• max napięcie robocze 350 V DC
• czas rozłączenia 15s dla 32xP

Opornik 10 OM
TS 20863 1 zł
Rezystor bezpiecznikowy
Dane techniczne:
• rezystancja 10 om
• moc 1W
• tolerancja 5%
• max napięcie robocze 350 V DC

Opornik 1 OM 1 W
TS 22304 2 zł
Rezystor metalizowany 1 W
• 1szt.; dł.: 5,2 cm, ø: 0,35 cm; rezystor: osiowy THD; wartość oporu (re-

zystancji): 1 Ohm; obciążenie (elektryczne): 1 W; tolerancja (+/-): 5 %

Połączenie szeregowe. 
Model demonstracyjny
TG 0750 72 zł
Urządzenie do demonstracji zasady działania 
obwodu otwartego i zamkniętego. Całkowicie 
bezpieczne w użytkowaniu. Wystarczy dotknąć 
obu styków na każdym końcu urządzenia, aby 
utworzyć kompletny obwód.
• wym.: dł. 15 cm, ø 5 cm; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 5+
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optyka

Kolorowe okulary
LR 2446 46 zł
Okulary z wymiennymi szkłami. Można umiesz-
czać dwa szkła w jednym okularze dzięki czemu 
dziecko może porównywać i mieszać barwy. Do-
datkowo dołączone jest szkło zniekształcające, 
które daje efekt obrazu widzianego okiem owada. 
• oprawka, cztery pary szkieł czerwone, żółte, niebieskie, przeźroczy-

ste, zniekształcające i instrukcję; wiek: 3+

Optyka. Panel
NS 3095 335 zł
Demostruje działanie efektów złudzeń optycznych 
za pomocą 3 wymiennych ruchomych elementów. 
• płyta laminowana biała, wym. 50 x 45 x 3 cm; montowany do ściany 

za pomocą uchwytu NS 3073

Wskaźniki barw. Zestaw
VO 1840 21 zł
Przezroczyste tabliczki w kolorach podstawowych 
służą do obserwacji skutków łączenia poszcze-
gólnych barw. 
• 6 szt., dł. 15 cm, tworzywo sztuczne

Kalejdoskop
FO 0977 35 zł
Do samodzielnego skonstruowania i ozdobie-
nia. Bezpieczne elementy, takie jak: tekturowe, 
wytrzymałe rurki, plastikowe lusterko, soczewki 
z przezroczystej folii, plastikowe pierścienie oraz 
kolorowe koraliki, po połączeniu stworzą wyjąt-
kową zabawkę. 
• wym. ø 5 cm, dł. 21 cm, wiek: 6+

Kalejdoskop

czone jest szkło zniekształcające, 
obrazu widzianego okiem owada. 

ary szkieł czerwone, żółte, niebieskie, przeźroczy-
ce i instrukcję; wiek: 3+

anel
335 zł

ałanie efektów złudzeń optycznych 
wymiennych ruchomych elementów. 

biała, wym. 50 x 45 x 3 cm; montowany do ściany 
tu NS 3073

• 6 szt., dł. 15 cm, tworzywo sztuczne z przezro
kolorowe 
kową zab
• wym. ø 5 

Uchwyt na panele
NS 3073 112 zł
Uchwyt do zawieszania wymiennych paneli ścien-
nych. Bezpieczna konstrukcja z drewna i blachy. 
• biała blacha o gr. 0,2 cm oraz surowe drewno olcha  o gr. 2 cm
• wym. 53 x 45 x 6 cm
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Tarcza Newtona
RV 3035 137 zł
Dysk podzielony na sektory w kolorach tęczy, 
których kolejność i wielkości są tak dobrane, aby 
przy szybkim obracaniu się krążka obserwator 
widział go jako jednolicie biały. 
• ø 7 cm, statyw oraz dodatkowy pasek

Koła iluzji optycznych

Powietrze. Panel ścienny
BU 2381 235 zł

Woda. Panel ścienny
BU 2380 235 zł

Ziemia. Panel ścienny
BU 2382 235 zł

Wpraw koło w ruch a zoba-
czysz ukryty obrazek. 

• ø 40 x 2 cm 

Maszyna 
do mieszania barw
QH 0055 375 zł 
Demonstracyjny przyrząd w postaci specjalnego 
projektora wykorzystującego trzy niskonapięcio-

we silne diody LED (czerwona, zielona, niebie-
ska) zamontowane w specjalnych obudowach 
i gniazdach umożliwiających regulację kąta 
padania każdej barwnej plamy na biały ekran
• wym. 22 x 17 x 16 cm, zawiera mocowanie ścienne i instrukcję 

obsługi; zasilacz i baterie nie wchodzą w skład zestawu

wietrze. Panel ścienny
2381 235 zł

Woda. Panel ścienny
BU 2380 235 z

Maszyna
d i i b

we silne diody LED (czerwona, zielona, niebie-
ska) zamontowane w specjalnych obudowach
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Zestaw do eksperymentów 
ze światłem
VO 0025 289 zł
Dlaczego niektórzy ludzie potrzebują oku-
larów? Co się dzieje gdy patrzymy w dal 
i dlaczego obraz rzutowany na siatkówce 
jest do góry nogami? Dzieci mogą odnaleźć 
odpowiedzi na te i inne pytania korzystając 
z zestawu Science Kit. 
• refl ektor LED, 7 soczewek optycznych, 4 plansze z polecenia-

mi, instrukcja; wymagania: baterie 1,5V x 3; wiek: 6 +

Soczeweki. Zestaw 
AM 0914 39 zł
• 6 różnych soczewek szklanych ø 38 mm: podwójno - 

wypukłe, plano (zerówki) - wypukłe, podwójnie wklę-
słe, plano - wklęsłe, wklęsłe-wypukłe i wypukłe-wklęsłe

Zestaw pryzmatów
QH 2079 117 zł
Zestaw pryzmatów i soczewek, wykonanych 
z akrylu z zatopionymi stykami magnetycz-
nymi, które umożliwiają mocowanie do tabli-
cy magnetycznej.  Elementy zestawu można 
wykorzystać do poznawania i badania na-
tury światła (załamanie, rozszczepienie, we-
wnętrzne odbicie). Plastikowej tarczy ze skalą 
kątową i pozostałymi elementami można użyć 
do eksperymentowania i wyjaśniania zjawisk 
związanych z optyką.
Zestaw zawiera osiem akcesoriów optycz-
nych. Wśród nich znajdują się następujące 
soczewki i pryzmaty :
• płasko - wypukła o wym.: 4 x 8 x 1 cm
• pryzmat - trójkąt prostokątny o wym.:  6 x 6 x 1 cm
• dwuwypukła o wym.: 4,5 x 13 x 1 cm
• dwuwklęsła o wym.: 5 x 13 x 1 cm
• wypukło - wklęsła o wym.: 4,5 x 13 x 1 cm
• płasko - wklęsła o wym.: 1 x 6,5 x 1 cm
• wypukło - płaska  o wym.:  1 x 6,5 1 cm
• pryzmat - prostopadłościan o wym.: 2 x 13 x 1 cm
• plastikowa tarcza z naniesioną skala kątową ø 13 cm

Pryzmat
AM 0972 35 zł
Niezbędne narzędzie do przeprowadzania 
doświadczeń fizycznych z zakresu optyki. Uży-
wając pryzmatu można badać rozszczepienie 
i załamanie światła, całkowite wewnętrzne od-
bicie, czy też określić kąt graniczny.
• równoboczny; wym. 2,5 cm x 10 cm

Pryzmat
AM 0972 35 zł
ryzmat

taw pryzmatów

Soczewki. Zestaw
AM 0913 49 zł
Zestawy zawiera 6 różnych soczewek przezna-
czonych do eksperymentowania i obserwacji 
powstawania obrazu lub kształtowania wiąz-
ki światła. Prezentację i realizację doświad-
czeń z  soczewkami ułatwi drewniany stojak 
(HG0091). 
• 6 elem. ø 50 mm; rodzaje: dwuwypukła, dwuwklęsła, płasko-

-wypukła, płasko-wklęsła, wklęsło-wypukła, wypukło-wklęsła; 
materiał: szkło

Stojak na soczewki drewniany
HG 0091 18 zł
Uniwersalny stojak do soczewek przezna-
czony do prezentacji i realizacji doświad-
czeń z zakresu optyki. Posiada regulację 
wysokości, którą ustawia się za pomocą 
dżwigni. Blokowanie ustawienia następu-
je przez dokręcenie nakrętki motylkowej. 
Szczelina w kształcie litery V pomieści so-
czewki o średnicy od 38 mm - 50 mm. 
• wym.: 9,7 x 4,5 x 15 cm; materiał: drewno 

ak na soczewki drewnia
0091 1
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Lusterko zamykane
NS 8329 8 zł
Podwójne okrągłe lusterko. Jedno lusterko powięk-
szające drugie standardowe.
• wym. : 6,5 x 1,3 cm; waga: 0.038 (kg); kolor: czerwony; mate-

riał:  plastik; 1 szt.

Lustra wypukło-wklęsłe
CM 8013 48 zł
10 dwustronnych bezpiecznych i nietłukących 
się lusterek wykonanych z plastiku.
• wym. 10 x 10 cm

Lustrzane kształty
AP 4010 35 zł
Dwustronne lustrzane kształty w arkuszach. 
Każdy arkusz składa się z kilku lusterek o róż-
nych kształtach.
• 36 elem.; wym. 8 – 11 cm

ałty

Lupa kieszonkowa
QH 2711 7 zł 
Podwójna, składana lupa akrylowa ze szkla-
nymi soczewkami.
• powiększenie 10x ,ø obiektywu: 3 cm

7 zł 
ze szkla-

Soczewki kuliste 
wklęsłe i wypukłe
QH 0056 54 zł
• 2 szt., wypukłe i wklęsłe; regulowana wysokość; ø 10 cm

Lupa ręczna 
z podświetleniem LED
TS 17926 28 zł 
• 2 diody LED; okrągłe pole widzenia 

(2,5x) z udoskonalonym obiektywem 
wypukłym (6x); wymagane 2 baterie 
AA (nie dołączono do zestawu)

Ława optyczna z wyposażeniem
QH 0019 269 zł
• wym. 101 x 6,5 x 20 cm; latarka z żarówką, 5 uchwytów, zestaw 3 dia-

gramów, ekran z uchwytem, 4 soczewki wypukłe, 2 soczewki wklęsłe

sklep.nowaszkola.com 575

k
la

sy
 IV

-V
III



Załamanie wiązki 
światła. Laserowy 
model demonstracyjny
HG 0089 219 zł
Model pozwala prezentować 
załamanie wiązki światła lase-
rowego po przejściu przez inny 

ośrodek (wodę w akrylowym 
zbiorniku) oraz zjawisko odbicia. 
Składa się z przezroczystego po-
jemnika z wodą i umieszczonej 
na tylnej ściance skali (3600) oraz 
ruchomego ramienia z laserem 
włączanym przyciskiem. 
• wym.: ø tarczy: 16 cm, wys.: 25 cm; wy-

maga baterii do lasera

Optyka geometryczna. 
Zestaw
QH 0049 519 zł
Narzędzie do eksperymentów 
optycznych, np. załamanie, odbi-
cie światła, krótkowzroczność, dale-
kowzroczność. Uniwersalny zestaw 
do demonstracji i ćwiczeń z zakresu 
optyki geometrycznej. Dostarczany 
w komplecie umożliwiającym prze-
prowadzenie bazowych doświad-
czeń, wyposażony w wolnostoją-
cą tablicę magnetyczną, na której 

montowany jest dysk optyczny z po-
działką kątową (tarcza Kolbego) 
oraz oświetlacz laserowy zasilany 
bateryjnie. Pośród elementów zesta-
wu znajdują się również soczewki 
akrylowe różnych kształtów i zwier-
ciadło o regulowanej krzywiźnie. 
Wszystkie akcesoria montowane 
są na tablicy dzięki wbudowanym 
magnesom neodymowym. Zasila-
nie za pomocą baterii sprawia, że 
wyrób jest całkowicie bezpieczny 
dla uczniów.
• wym. 75 x 24 x 37 cm

Siatki dyfrakcyjne. 
Zestaw
HG 0127 42 zł
Zestaw przyrządów optycznych, 
które służą do demonstracji zja-
wiska dyfrakcji i interferencji świa-
tła oraz uzyskania jego widma. 
Analiza położeń jasnych i ciem-
nych prążków dyfrakcyjnych 
umożliwia wyznaczenie długości 
fali, padającej na siatkę. Wszystkie 
siatki dyfrakcyjne o wymiarach 5 x 
5 cm zbudowane są z plastikowej 
ramki i folii (wym. 35 x 23 mm) z 
otworami o różnych kształtach i 
odmiennych odległościach między 
szczelinami. Można je montować 
na specjalnych statywach czy ła-
wach optycznych. 

Komplet składa się z 5 siatek, 
wśród których znajdują się: 
• płytka z trzema pojedynczymi szczelinami o 

szerokości odpowiednio: 0,05 ; 0,1 i 0,2 mm;
• płytka z trzema podwójnymi szczelinami o 

szerokości 0,05 mm i odstępami odpowied-
nio:0,2; 0,3; 0,45 mm;

• płytka z : pojedynczymi szczelinami, podwój-
nymi szczelinami, trzema szczelinami, cztere-
ma szczelinami, wieloma liniami (30 i 60 linii/
mm), otworami w kształcie: koła (śr. 0,36 
mm), trójkąta (wym. boku 0,3 mm), kwadratu 
(wym. boku 0,2 mm) i prostokąta (wym. 0,6 
x 0,28 mm); szerokość wszystkich szczelin 
wynosi 0,06 mm, a odstępy 0,05 mm;

• płytka z trzema otworami w kształcie prosto-
kątów, a każdy składa się z 90-stopniowego 
przecięcia linii, odpowiednio 20, 40 i 60 linii. 

• płytka zokrągłymi otworami o średnicy odpo-
wiednio: 0,2, 0,3, 0,4 mm,

atki dyfrakcyjne Komplet składa się z 5 siatek

Optyka.
Walizka doświadczalna
NS 6118 1 099 zł
Profesjonalny zestaw dla począt-
kujących odkrywców natury świa-
tła i podstawowych zagadnień 
z optyki. Proponowane doświad-
czenia obrazują prawa opisujące 
emisję światła, jego rozchodzenie 
się oraz oddziaływanie z materią. 
Zastosowanie kompletnego wypo-
sażenia zestawu opisano w bo-
gatym materiale merytorycznym 
dla ucznia i nauczyciela. Zgodne 
z podstawą programową

• 4 soczewki; zwierciadło wypukłe; zwiercia-
dło wklęsłe, laser; ekran z otworami; bateria; 
świecznik; świeca; kasetka na baterie; statyw 
do lasera; pojemnik z podziałką z tworzywa 
sztucznego; ładowarka; przewody z końców-
kami; ławka optyczna; wspornik do białego 
ekranu; podstawka; latarka; biały ekran; lu-
stro na podstawkach z tworzywa sztucznego; 
bryły: kula, walec, ostrosłup foremny, stożek, 
prostopadłościan; 6 scenariuszy; 24 karty pra-
cy o wym.: 11,5 x 11,5 cm; wym. walizki: 55 
x 46 x 15,5 cm; wiek: 6+

Optyka g
Zestaw
QH 0049 
Narzędzie d
optycznych, n
cie światła, kró
kowzroczność
do demonstra
optyki geome
w komplecie u
prowadzenie
czeń, wyposa
cą tablicę maOptyka.

Walizka doświadczalna
NS 6118 1 099 zł

f l dl k dł kł
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Budowa maszyn
KX 7862 189 zł
• 221 elem.: 2-3 uczniów; materiał: tworzywo sztuczne; instrukcja 

z 7 propozycjami modeli prostych maszyn; wym.pudełka: 31 x 6 
x 31 cm; wiek: 8+

Mosty i ich konstrukcje Knex
KX 8640 189 zł
• 7 typów mostów, 13 modeli, 207 elem., plastikowy pojemnik o 

wym. 31,5 x 31,5 x 6 cm, wiek: 8+

Budowa maszynEnergia odnawialna
KX 7897 799 zł
• 583 elem.; 6- 12 uczniów; materiał: tworzywo sztuczne; instrukcja 

z 9 propozycjami modeli napędzanych energią odnawialną; wym. 
pudełka: 34,5 x 19,5 x 22 cm; wiek: 10+

, p y p j

Budowa pojazdów
KX 7932 139 zł
• 131 elem.; 1-2 uczniów; materiał: tworzywo sztuczne; instrukcja z 7 pro-

pozycjami modeli pojazdów z różnymi źródłami zasilania; wiek: 8+

Klocki konstrukcyjne
K’NEX. Zestaw szkolny
KX 7869 425 zł
• 225 elem.; 8-10 uczniów; instrukcja z 23 propozycjami modeli zwierząt; 

materiał: tworzywo sztuczne; wym. pudełka: 43 x 12,5 x 31,5 cm; wiek: 3+ 

pudełka: 34,5 x 19,5 x 22 cm; wiek: 10

d j d

K’NEX. Klocki konstrukcyjne
Zestawy klocków konstrukcyjnych to znakomita zaba-
wa połączona z nauką, rozwijająca wyobraźnię i myśl 
konstrukcyjną małych budowniczych. Dzięki prostocie 
elementów połączonej z różnorodnością kolorów moż-
na konstruować niesamowite pojazdy, roboty i fan-
tastyczne konstrukcje. Zestawy pozwalają budować 
ruchome konstrukcje, dzięki czemu zabawa staje się 
jeszcze bardziej ciekawa. Klocki są cenną pomocą 
dydaktyczną w nauczaniu  dzieci geometrii i myśle-
nia przestrzennego, mogą być też wykorzystywane 
na lekcjach fizyki czy astronomii w starszych klasach.

207 elem.

221 elem.
583 elem.

131 elem.
225 elem.

x 31 cm; wiek: 8+

225 el
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