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1 800 
modeli narzędzi�

i gier

Cyfrowe 
treści� 

edukacyjne
80

Indeks Cena

Licencja 1 rok 800601 929,00 zł
Licencja 2 lata 800602 1 749,00 zł
Licencja 3 lata 800603 2 399,00 zł

Każda zakupiona licencja umożliwia zainstalowanie oprogramowania 
mozaBook na dwóch komputerach.
• Wyczaruj interaktywne lekcje z plików PDF
• Pracuj z mozaBook na dowolnym typie tablic interaktywnych
• Twórz animowane prezentacje i zadania
• Oprogramowanie i pomoc w języku polskim.
Wypróbuj oprogramowanie mozaBook przez 1 miesiąc za darmo

www.mac.pl/produkty/oprogramowanie-mozabook

Oprogramowanie MOZABOOK
Wyobraź to sobie! Jest to oprogramowanie prezentacyjne do pracy w klasie, zaprojektowane do sprzętów interaktywnych (tablice, 
monitory, laptopy). Nauczyciele i uczniowie mogą tworzyć swoje prezentacje i wzbogacać je dostępnymi w mediatece interaktyw-
nymi plikami 3D, filmami edukacyjnymi, zdjęciami, gotowymi zadaniami lub własnymi plikami. mozaBook to bogactwo zasobów 
nauczania: aplikacje tematyczne, gry i modele 3D, obejmujące wszystkie przedmioty – od zerówki po klasy maturalne, przykuwające 
uwagę uczniów i ułatwiające zrozumienie treści nauczania.
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Oprogramowanie multimedialne Science-Lab
Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka to czteroczęściowy, multime-
dialny produkt edukacyjny, którego celem jest wspomaganie nauki przedmio-
tów przyrodniczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz na wyższym eta-
pie edukacyjnym. Program zawiera pakiet plansz edukacyjnych, dzięki którym 
nauczyciel w szczegółowy sposób omówi budowę i funkcjonowanie poszcze-
gólnych narządów, a także filmy i symulacje do wykorzystania w szkole lub 
w domu. Całość przygotowanych materiałów pozwala na realizowanie zało-
żeń podstawy programowej oraz wprowadzenie elementów rozszerzonych 
dla chętnych, ambitnych uczniów lub dla klas wyższych. Do wszystkich ma-
teriałów w programie multimedialnym został nagrany profesjonalny lektor. 
Ponadto przy elementach opisowych istnieje możliwość zmiany wielkości 
czcionki, co pozwala na wykorzystanie produktu podczas pracy z uczniami 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE).

Science-Lab przygotowano w dwóch wersjach językowych – polskiej i an-
gielskiej, dzięki czemu nauczyciel wprowadzi elementy biologii, chemii czy 
fizyki w obcym języku. Program może być wykorzystany również za granicą.
Każda część zawiera:
– od 4 do 7 plansz edukacyjnych – ilość zależna od części
– 3 filmy edukacyjne
– 2-3 symulacje dla całej klasy - ilość zależna od części
– obudowę dydaktyczną do pobrania i wydruku.
Licencja produktu dla całej placówki. Wersja online oraz offline.
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2.
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5.

Indeks Cena

1. Wzrok 727927 845,00 zł
2. Słuch i równowaga 727928 845,00 zł
3. Węch i smak 727929 845,00 zł
4. Dotyk 727930 845,00 zł
5. Pakiet 4 programów Science-Lab 727931 2 950,00 zł

735160� 1�500,00�zł
 

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze - Biologia
Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze Biologia (WLP) to komplekso-
we materiały interaktywne do nauki biologii na etapie szkoły ponad-
podstawowej.
Zawartość pudełka każdego programu:
-  25 zagadnień z podstawy programowej,
-  zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu 

podstawowego z dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego),
-  atrakcyjne zasoby multimedialne – m.in.:
 • filmy,
 • animacje,
 • wirtualne wycieczki,
 • zdjęcia makro,
 • symulacje 2D i 3D.
Dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtual-
nej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR). Każdy zestaw umoż-
liwia przeprowadzanie angażujących lekcji stacjonarnych oraz zdal-
nych. Licencja bezterminowa. Program dla 3 nauczycieli i 90 uczniów 
(praca online + offline).
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Multimedialne Pracownie Przedmiotowe - Biologia
Zgodne z podstawą programową zasoby edukacyjne w postaci pełnych multimedialnych lekcji biologii, interaktywnych ćwiczeń i te-
stów, symulacji, animacji, filmów, gier edukacyjnych, obiektów 3D przeznaczonych dla 3 nauczycieli szkoły do pracy z tablicą/monito-
rem interaktywnym. Uzupełnieniem programu jest licencja dla ucznia, która pozwala mu na sprawdzenie swojej wiedzy, indywidualne 
wykonywanie zleconych przez nauczyciela zadań podczas pracy w szkole lub w domu.

727933� 490,00�zł

Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Biologia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze: Biologia klasy 5-8 szkoły pod-
stawowej. IPP to multimedialne zasoby przygotowane do pracy na 
tablicach i monitorach interaktywnych, na które składają się inte-
raktywne plansze, symulacje i inne pomocne treści do wykorzysta-
nia przez nauczyciela w trakcie zajęć.

Oprogramowanie interaktywne Didakta – Biologia
Ten multimedialny program edukacyjny służy do sprawdzenia  
i utrwalenia wiedzy z zakresu nauki o człowieku, przeznaczony dla 
klas 4-8 szkoły podstawowej. 

Indeks Cena

Licencja bezterminowa nauczyciel 719389 850,00 zł
Licencja uczeń 12 mies. SZKOL.RAD212 5,00 zł
Licencja uczeń 24 mies. SZKOL.RAD217 8,00 zł 

Indeks Cena

Biologia 1 – Nauka o człowieku 704794 559,00 zł
Biologia 2 – Rośliny i zwierzęta 704795 559,00 zł
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