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Programy multimedialne

Oprogramowanie mozaBook classroom
mozaBook to oprogramowanie prezentacyjne do pracy w klasie, zaprojektowane na sprzęt interaktywny. Nauczyciele i uczniowie mogą tworzyć swe prezentacje i wzbo-
gacać je dostępnymi w mediatece interaktywnymi plikami 3D, filmami edukacyjnymi, zdjęciami, gotowymi zadaniami lub własnymi plikami. mozaBook to bogactwo 
zasobów nauczania, takich jak: aplikacje tematyczne, gry i modele 3D, obejmujących wszystkie przedmioty – od zerówki po klasy maturalne, przykuwających uwagę 
uczniów i ułatwiających zrozumienie treści nauczania.

Każda zakupiona licencja umożliwia zainstalowanie oprogramowania mozaBook na dwóch komputerach.

Indeks Cena

mozaBook	classroom	–	licencja	1	rok 800601 929,00 zł
mozaBook	classroom	–	licencja	2	lata 800602 1 749,00 zł
mozaBook	classroom	–	licencja	3	lata 800603 2 399,00 zł
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Programy multimedialne

704781� 559,00�zł�

704787� 559,00�zł 704788� 559,00�zł

704786� 559,00�zł

704793� 559,00�zł

Didakta – Geografia
Program przeznaczony do powtórki i poszerzania wiadomości z zakresu geografii i orientacji na mapie. Zawiera zadania i ćwiczenia interaktywne z różnych dzia-
łów geografii. Struktura programu daje dodatkowo możliwość wyboru spośród czterech typów ćwiczeń: pytań testowych, zadań na dobieranie, zadań typu praw-
da/fałsz oraz ćwiczeń z ilustracjami. Dla klas 7-8.

Didakta – Geometria 1 – Zadania konstrukcyjne
Program zawiera zadania konstrukcyjne pozwalające na samodzielne ćwi-
czenia i sprawdzenie wiadomości w zakresie konstrukcji podstawowych fi-
gur geometrycznych.  Przeznaczony dla dzieci z klas 6-8.

Didakta – Geometria 2 – Obliczenia i pomiary
Program zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwicze-
nie i sprawdzenie wiadomości w zakresie figur i brył geometrycznych. Obej-
muje zadania z geometrii i orientacji przestrzennej. Zawiera dostęp do przy-
borów np. kalkulatora, miarki do określania długości, kątomierza czy kartki 
w kratkę na obliczenia pomocnicze. Dla klas 4-8.

Didakta – Matematyka 2 – Algebra
Program zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie 
umiejętności matematycznych z algebry. Oferuje też ćwiczenia interaktyw-
ne obejmujące wyrażenia algebraiczne – np.: wartości wielomianów i ułam-
ków, potęgowanie iloczynów i różnice drugich potęg, rozwiązywanie prostych 
i złożonych równań z niewiadomą w mianowniku, obliczenia z procentami 
itp. Dla klas 7-8.

Didakta – Matematyka 1 – Podstawy arytmetyki
Program zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie 
i sprawdzenie wiadomości w zakresach: liczby całkowite, liczby ujemne, licz-
by dziesiętne i ułamki. Ułatwia doskonalenie takich umiejętności, jak: doda-
wanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, ćwiczenie orientacji na osi liczbo-
wej oraz porównywanie jednostek. Dla dzieci z klas 1-6.
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704794� 559,00�zł�

704790� 559,00�zł 704791� 559,00�zł

704795� 559,00�zł

704789� 559,00�zł

Didakta – Chemia
Program zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości z chemii. Dla klas 7-8.

Didakta – Fizyka 1 – Obliczanie wielkości fizycznych
Zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenia w za-
kresie zastosowania wzorów fizycznych w obliczeniach. Obejmuje ćwicze-
nia interaktywne z różnych działów fizyki, takich jak: mechanika i energia, 
ciepło, optyka czy elektryczność; poruszane są także zagadnienia z historii 
fizyki. W programie do dyspozycji kalkulator oraz brudnopis. Dla klas 7-8.

Didakta – Fizyka 2 – Symulacja pomiarów, wzory
Ten multimedialny program edukacyjny jest przeznaczony do ćwiczenia 
i utrwalania wiedzy oraz umiejętności, zwłaszcza w zakresie mierzenia i ob-
liczania wielkości fizycznych. Dla klas 7-8.

Didakta – Biologia 2 – Rośliny i zwierzęta
Służy do przećwiczenia wiadomości i znajomości z zakresu świata roślin 
i zwierząt. Zawiera również ćwiczenia interaktywne, umożliwiające cztery 
warianty sprawdzenia wiadomości – pytania testowe, łączenia w pary, de-
cydowanie o poprawności stwierdzenia i zadania z rysunkami. Dla klas 4-8.

Didakta – Biologia 1 – Nauka o człowieku
Zawiera ćwiczenia interaktywne, umożliwiające cztery warianty sprawdzenia 
wiadomości – pytania testowe, łączenia w pary, decydowanie o poprawności 
stwierdzenia oraz zadania z ilustracjami. Ilość ilustracji i tekstu w plikach da-
nych pozwoli nabyć wiedzę o konkretnych częściach ciała ludzkiego, budo-
wie anatomicznej i funkcjach, genetyce, itp. Dla klas 4-8.
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