
155

716595� 290,90�zł
Wymiary: 200 x 150 cm

Strefy klimatyczne świata
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca strefową klasyfikację klimatów wg 
Wincentego Okołowicza oraz podział na 29 typów klimatów w obrębie tych 
stref. Dodatkowo uwzględniono astrefowe odmiany klimatów: górskie i mon-
sunowe, a także istotne regulatory klimatu światowego, czyli prądy morskie, 
z podziałem na ciepłe i zimne, stałe i okresowe. Na mapie zaznaczono także 
zasięgi występowania raf koralowych oraz lasów brunatnic.

Świat fizyczny z elementami ekologii  
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni świa-
ta. Klasyczna, poziomicowa mapa fizyczna została wzbogacona o informa-
cje na temat ochrony środowiska. Umieszczono na niej rezerwaty biosfe-
ry wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO, a ich lista wypisana jest 
pod mapą. W treści mapy znajdują się również prądy morskie, z podziałem 
na ciepłe i zimne, formy dna oceanicznego, punkty wysokościowe (góry, wul-
kany), głębokości, depresje, granice kontynentów, oceanów oraz podział na 
strefy czasowe. 

Mapa polityczna świata   
Ścienna mapa polityczna świata aktualizowana na 31.12.17. Ukazuje aktual-
ną sytuację polityczną świata, granice państw, granice sporne, a także grani-
ce stanów, prowincji i terytoriów. Mapę wzbogacono  flagami państw oraz in-
formacjami geograficzno-demograficznymi dla każdego kontynentu. Na ma-
pie zaznaczone są strefy czasowe oraz linia zmiany daty. Mapa wykonana 
jest najnowocześniejszą techniką pozwalającą na uzyskanie unikalnego efek-
tu trójwymiarowego. W panelach dolnych wyszczególniono dane porównaw-
cze kontynentów takie jak: powierzchnia, liczba mieszkańców, gęstość za-
ludnienia, największe i najludniejsze państwa oraz największe aglomeracje.

Mapa krajobrazowa świata 
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca różnorodność krajobrazową świata. 
Na cieniowanym podkładzie (z efektem trójwymiaru) ukazano rozmieszcze-
nie najważniejszych typów krajobrazu na Ziemi. W treści mapy znajdują się 
również: krainy geograficzne, szczyty, wulkany, punkty wysokościowe i głę-
bokościowe, rafy, prądy morskie, granice i nazwy państw, stolice oraz podział 
na strefy czasowe. Mapa została wzbogacona o zdjęcia obrazujące typowe 
przykłady krajobrazów.

719127� 290,90�zł
Wymiary: 200 x 150 cm

Indeks Cena

Wymiary	160	x	120	cm 707941 219,90 zł
Wymiary	200	x	150	cm 710701 290,90 zł

Indeks Cena

Wymiary	160	x	120	cm SE2869 219,90 zł
Wymiary	200	x	150	cm 719126 290,90 zł

Mapy
Pracow

nia geograficzna



156

Mapy

Mapa konturowa świata  
Ścienna mapa szkolna zawierająca konturowe obrysy granic administracyjnych państwa oraz sieć hydrograficzną Świata. Skala: 1 : 25 000 000. Mapa przezna-
czona dla poziomów nauczania od podstawowego do policealnego. Dwustronnie laminowana folią o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona 
w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym. 

SE2878� 219,90�zł
Wymiary: 160 x 120 cm

Świat – geologia i tektonika 
Ścienna, dwudzielna mapa szkolna syntetycznie i czytelnie przedstawiająca podstawowe zagadnienia z geologii i tektoniki płyt litosfery oraz wulkanizmu naszej 
planety. Pierwsza część pokazuje podział świata na prowincje geologiczne, najważniejsze obszary fałdowań, strefy ryftowe oraz formy rzeźby dna oceaniczne-
go. Druga część przedstawia podział litosfery zgodnie z teorią tektoniki płyt. Obrazuje kierunki przemieszczania płyt, strefy subdukcji i obszary o różnej aktyw-
ności sejsmicznej oraz wulkanicznej.

719131� 290,90�zł
Wymiary: 200 x 150 cm
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SE2877� 219,90�zł
Wymiary: 160 x 120 cm

Mapa konturowa Europy
Ścienna mapa szkolna zawierająca konturowe obrysy granic administracyj-
nych państw oraz sieć hydrograficzną Europy. Skala: 1 : 4 000 000. Dwu-
stronnie laminowana folią o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, 
oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym. 

Mapa fizyczna Europy 
Klasyczna, poziomicowa mapa fizyczna z informacjami na temat ochrony środowiska. Treść mapy obejmuje: rezerwaty biosfery z listy dziedzictwa UNESCO wraz 
z ich spisem, prądy morskie, z podziałem na ciepłe i zimne, formy dna oceanicznego, punkty wysokościowe (góry, wulkany), głębokości, depresje, granice konty-
nentów, oceanów oraz podział na strefy czasowe. Na rewersie zamieszczono mapę hipsometryczną do ćwiczeń.

Indeks Cena

Wymiary:	160	x	120	cm 711124 219,90 zł
Wymiary:	200	x	150	cm 715786 290,90 zł

Indeks Cena

Wymiary:	160	x	120	cm	 SE2870 219,90 zł
Wymiary:	200	x	150	cm 715778 290,90 zł

Mapa polityczna Europy 
Ścienna mapa pokazuje układ państw, ich granice oraz główne miasta i re-
giony na tle reliefu powierzchni ziemi. Mapa obejmuje sieć głównych dróg, 
ważne linie promowe, największe lotniska i porty morskie oraz granice sek-
torów ekonomicznych na Morzu Północnym.
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Mapa fizyczna/polityczna Afryki (dwustronna)
Dwustronna mapa ścienna Afryki zawiera mapę fizyczną oraz tę obejmującą 
podział polityczny tego kontynentu. Gotowa do zawieszenia.

Mapa fizyczna/polityczna Ameryki Północnej (dwustronna)
Na mapie tej umieszczono bardzo wiele informacji na temat podziału poli-
tycznego, ukształtowania krajobrazu, położenia miast, rzek, dróg czy umiej-
scowienia lotnisk i stacji kolejowych.

Mapa polityczna Afryki
Mapa ścienna. Układ państw, ich granice, główne miasta i regiony pokazane 
na tle cieniowanego reliefu powierzchni ziemi. Mapa zawiera dane dotyczą-
ce podziału administracyjnego, nazewnictwa i demografii.

716190� 159,90�zł
Wymiary: 100 x 140 cm

719132� 290,90�zł
Wymiary: 200 x 150 cm

719124� 159,90�zł
Wymiary: 100 x 140 cm

716192� 159,90�zł
Wymiary: 100 x 140 cm

Mapa fizyczna/polityczna Ameryki Południowej (dwustronna)
W treści map: granice państw wraz z wyszczególnieniem miast według licz-
by ich mieszkańców, drogi, jeziora, rzeki, pustynie, rezerwaty oraz wszelkie 
niziny i wyżyny, granice stanów, prowincji oraz flagi, stolice, powierzchnie 
i liczba ludności państw. 
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715781� 219,90�zł
Wymiary: 160 x 140 cm

Mapa fizyczna Azji
Klasyczna, poziomicowa mapa fizyczna z informacjami na temat ochrony środowiska. Treść mapy obejmuje: rezerwaty biosfery z listy dziedzictwa UNESCO wraz 
z ich spisem, prądy morskie, z podziałem na ciepłe i zimne, formy dna oceanicznego, punkty wysokościowe (góry, wulkany), głębokości, depresje, granice konty-
nentów, oceanów oraz podział na strefy czasowe. Na rewersie zamieszczono mapę hipsometryczną do ćwiczeń.

719128� 290,90�zł
Wymiary: 200 x 150 cm

Mapa fizyczna Australii
Klasyczna mapa fizyczna zawiera informacje na temat ochrony środowi-
ska oraz lokalizacje i opisy obiektów wpisanych na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. 

715782� 159,90�zł
Wymiary: 100 x 140 cm

Mapa fizyczna/polityczna Australii
W treści map: granice państw, tory kolejowe, największe trasy i drogi, położe-
nie jezior, rzek czy wodospadów. Gotowa do zawieszenia.

Mapa Arktyki i Antarktyki z Antarktydą 
Mapa ścienna, fizyczna. W treści mapy: ukształtowanie krajobrazu oraz 
inne ważne dane dotyczące tych terenów. Trwała i odporna na zabrudzenia 
i zniszczenia mechaniczne. 

719125� 179,90�zł
Wymiary: 140 x 97 cm

Mapa fizyczna Antarktydy
Mapa ścienna. Zawiera informacje nt.  geografii, układu antarktycznego, kli-
matu, flory i fauny, minerałów, lodowców, gatunków zwierząt. Dodatkowo 
wzbogacona o ciekawostki historyczne. Skala: 1:4 000 000.

SE2880� 219,90�zł
Wymiary: 160 x 120 cm
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Mapa administracyjna Polski
W treści mapy: podział na województwa, powiaty i gminy z siedzibami władz, 
przebieg autostrad, głównych dróg i linii kolejowych. Z boku - informacje 
o poszczególnych województwach. 

Mapa konturowa Polski 
Ścienna mapa  zawierająca konturowe obrysy granic administracyjnych (woje-
wództwa, powiaty i gminy) oraz sieć hydrograficzną Polski. Skala 1 : 650 000.

Mapa Polska – ochrona przyrody
Ścienna mapa z najważniejszymi formami ochrony przyrody w Polsce na tle 
sieci ECONET. W treści m.in.: parki narodowe, parki krajobrazowe, ostoje 
wodno-błotne (konwencja Ramsarska) oraz rezerwaty biosfery (UNESCO). 
Efekt trójwymiarowy.

SE2876� 219,90�zł
Wymiary: 160 x 120 cm

715652� 219,90�zł
Wymiary: 160 x 120 cm

Indeks Cena

Wymiary	160	x	120	cm SE2879 219,90 zł
Wymiary	200	x	150	cm 719129 290,90 zł719130� 290,90�zł

Wymiary: 200 x 150 cm

Mapa fizyczna Polski z elementami ekologii
W treści mapy m.in.: parki narodowe, parki krajobrazowe, ostoje wodno- 
-błotne oraz rezerwaty biosfery wpisane na listę UNESCO. Efekt trójwy-
miarowy. Z boku mapka obszarów zagrożenia ekologicznego.

Pr
ac

ow
ni

a 
ge

og
ra

fic
zn

a



161

Mapy / Atlasy

Atlas geograficzny, klasy 5–8
Szkolny atlas geograficzny łączy ujęcie globalne (mapy świata) z przeglądem 
regionalnym (kontynenty i części kontynentów), który najbardziej szczegóło-
wo został opracowany dla Polski. Charakterystyka środowiska naturalnego, 
omówienie zagadnień społecznych i gospodarczych są oparte na najnow-
szych danych statystycznych i ustaleniach specjalistów.

Mapa świata dla dzieci w obrazkach
Mapa ścienna dla dzieci w obrazkach to wspaniała propozycja dla tej gru-
py wiekowej. Przyświeca jej cel – łączyć przyjemne z pożytecznym, czy mó-
wiąc jeszcze inaczej – uczyć, bawiąc! Mapa ta przedstawia najważniejsze 
miejsca wszystkich kontynentów, prezentuje charakterystyczne rośliny czy 
zwierzęta, ale także w istotny sposób wyjaśnia rysunki poprzez legendę za-
wartą na mapie.

713954� 25,00�zł 716941� 79,90�zł
Wymiary: 100 x 140 cm

716940� 79,90�zł
Wymiary: 100 x 140 cm

Mapa Polski dla dzieci w obrazkach  
Do dzisiejszego młodego pokolenia o wiele bardziej przemawia obraz niż 
sucho podane informacje. To dlatego interesująca zabawa z doświadcze-
niami zawsze będzie ich pociągała i sprawiała, że chętniej otworzą się na 
świat. Mapa ścienna Polski dla dzieci to taka mapa, która prezentuje nasz kraj 
w sposób obrazkowy, ale z rozbudowaną legendą mapy, gdzie można znako-
micie uzupełnić swoją wiedzę.

SE3200� 30,90�zł

Szkolny atlas geograficzny
Łączy ujęcie globalne (mapy świata) z przeglądem regionalnym (kontynen-
ty i części kontynentów), który najbardziej szczegółowo został opracowa-
ny dla Polski. 
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