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Programy multimedialne
Pracow

nia fizyczna

704790� 559,00�zł 704791� 559,00�zł

Oprogramowanie interaktywne Didakta – Fizyka 1 – Obliczenia 
wielkości fizycznych
Program zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenia 
i sprawdzenie wiadomości z fizyki, przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podsta-
wowej. Do wykorzystania na tablicach i monitorach interaktywnych. Aplika-
cja umożliwia drukowanie ćwiczeń oraz testów. Działy tematyczne: mechani-
ka i energia, ciepło, optyka czy elektryczność, historia fizyki. 

Oprogramowanie interaktywne Didakta – Fizyka 2 – Symulacja 
pomiarów, wzory
Multimedialny program edukacyjny przeznaczony do ćwiczenia i utrwalania 
wiedzy oraz umiejętności, zwłaszcza w zakresie mierzenia i obliczania wielko-
ści fizycznych, przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej.

Oprogramowanie interaktywne mozaBook
mozaBook to interaktywne oprogramowanie edukacyjne. mozaBook to bogactwo zasobów nauczania, takich jak tematyczne aplikacje, gry i modele 3D, obej-
mujące wszystkie przedmioty od zerówki po klasy maturalne, przykuwające uwagę uczniów i ułatwiające zrozumienie treści nauczania.

Indeks Cena

mozaBook	CLASSROOM	dostęp	1	rok 800601 929,00 zł
mozaBook	CLASSROOM	dostęp	2	lata 800602 1 749,00 zł
mozaBook	CLASSROOM	dostęp	3	lata 800603 2 399,00 zł
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719387� ��850,00�zł�

727936� 490,00�zł�

727927� �845,00�zł�727928� �845,00�zł�

Indeks Cena

MPP	FIZYKA	UCZEŃ	12	M-CY	(1	licencja) SZKOL.RAD214 5,00 zł
MPP	FIZYKA	UCZEŃ	24	M-CE	(1	licencja) SZKOL.RAD219 8,00 zł
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Oprogramowanie interaktywne Science-Lab – Słuch i równowaga
Multimedialny pakiet edukacyjny zawierający: 
• 6 multimedialnych plansz edukacyjnych, które omawiają budowę 

i funkcjonowanie narządu słuchu i równowagi oraz ośrodków kory 
mózgowej, które są za nie odpowiedzialne,

• 3 filmy edukacyjne,
• 3 symulacje stanowiące materiał powtórzeniowy i utrwalający zdobytą 

wiedzę,
• bogatą obudowę dydaktyczną (testy, klucze odpowiedzi, karty pracy, 

materiały do szybkich powtórek obserwacje i eksperymenty, pakiet 
pomysłów na lekcje).

Oprogramowanie interaktywne Science-Lab – Wzrok
Multimedialny pakiet edukacyjny zawierający: 
• 6 multimedialnych plansz edukacyjnych, które omawiają budowę 

i funkcjonowanie narządu wzroku oraz ośrodków kory mózgowej 
odpowiedzialnych za ten zmysł,

• 3 filmy edukacyjne,
• 2 symulacje stanowiące materiał powtórzeniowy i utrwalający zdobytą 

wiedzę,
• bogatą obudowę dydaktyczną (testy, klucze odpowiedzi, karty pracy, 

materiały do szybkich powtórek, obserwacje i eksperymenty, pakiet 
pomysłów na lekcje).

Interaktywne Plansze Przyrodnicze – Fizyka
Multimedialne zasoby w postaci 80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów. Zawierają przejrzyście zaprezentowane zagadnienia tema-
tyczne, łączące definicje, wzory, schematy i wykresy. Pokazy ilustracji i fotografii przedstawiające zagadnienia fizyczne w sposób nawiązujący do życia codzien-
nego. UWAGA! Program na 3 stanowiska online + 6 offline. Licencja bezterminowa.

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe FIZYKA – licencja dla ucznia
Dostęp do części zasobów interaktywnych „Sprawdź się” programu MPP Fi-
zyka 7-8, pozwalający uczniowi na sprawdzenie swojej wiedzy, indywidual-
ne wykonywanie zleconych przez nauczyciela zadań podczas pracy w szko-
le lub w domu.

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe FIZYKA – licencja dla nauczyciela
Zgodne z podstawą programową zasoby edukacyjne w postaci pełnych multi-
medialnych lekcji fizyki: 13 zagadnień, 39 lekcji (po 13 lekcji „Powtórz wiedzę”, 
„Czas na test” i „Sprawdź się”), 592 ekrany, 373 zadania, 10 filmów, 12 symu-
lacji, 52 zasoby interaktywne, 13 gier dydaktycznych, 3 plansze interaktywne. 
UWAGA! Program na 3 stanowiska online + 6 offline. Licencja bezterminowa.


