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Pracuj z uczniami w oparciu o duże, czytelne ilustracje 
i rozszerzaj ich wiedzę z zakresu ochrony przyrody.  
Atlas zawiera ilustracje i opisy 200 gatunków roślin 
i 35 gatunków grzybów. Uwzględniono te najbar-
dziej charakterystyczne i atrakcyjne. Każda roślina 
jest opisana w krótki, rzeczowy i przystępny sposób. 
Publikacja jest doskonałym uzupełnieniem treści na-
uczanych na lekcjach biologii w klasie 5.

Atlas biologiczny.  
Wybrane gatunki  
chronionych roślin i grzybów

Podróżuj od starożytności do czasów współczesnych! Nasz atlas  
historyczny zawiera około 100 map, które prezentują wysoki poziom 
merytoryczny i nawiązują do najlepszych tradycji polskiej kartogra-
fii. Opatrzono je licznymi opisami, zdjęciami, tabelami, schematami  
i infografikami, co stanowi dużą pomoc podczas lekcji i czyni  
naukę przyjemniejszą!

Atlas historyczny dla klas 4 – 8 
szkoły podstawowej

Atlas
historyczny
dla klas 4 –8 szkoły podstawowej

Grupa MAC S.A.
ul. Witosa 76
25-561 Kielce

www.mac.pl
Wydarzenia insurekcji kościuszkowskiej (1794 r.)

Ziemie zabrane Rzeczypospolitej w wyniku
I rozbioru (1772 r.) przez:

Ziemie zabrane Rzeczypospolitej w wyniku 
II rozbioru (1793 r.) przez:

Ziemie zabrane Rzeczypospolitej w wyniku
III rozbioru (1795 r.) przez:

działania wojsk Tadeusza Kościuszki

wyprawa Jana Henryka Dąbrowskiego 
do Wielkopolski

działania wojsk rosyjskich

działania wojsk pruskich

granice Rzeczypospolitej przed 1772 r.

Austrię Prusy Rosję

Prusy Rosję

Austrię RosjęPrusy

ważniejsze bitwy wojny polsko-rosyjskiej 1792 r.

miejsce ogłoszenia uniwersału połanieckiego

miejsce uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 r.)

miejsce ogłoszenia konfederacji targowickiej 
w 1792 r.

miejsce zawiązania konfederacji barskiej 
w 1768 r.

ośrodki przygotowania i wybuchu powstania

granice Korony i Wlk. Ks. Litewskiego

inne granice

granice państw po III rozbiorze                

ważniejsze bitwy powstania kościuszkowskiego

0 100 200 300 km

ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

obrona Warszawy

miejsce abdykacji króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego w 1795 r.

cena:  20 zł

Postaw na najlepsze  
materiały edukacyjne  
dla szkoły podstawowej

Atlas
biologiczny
Wybrane gatunki chronionych roślin i grzybów

cena:  20 zł

NOWOŚĆ

indeks: SE3158

cena: 38,00 zł

Uniwersalny papierek wskaźnikowy pH
W rolce (5 metrów).

indeks: SE3160 

cena: 14,00 zł

Termometr z nietrującym wkładem
Termometr o skali –10°C do +110°C, bezrtęciowy, wykonany 
techniką całoszklaną.

indeks: 713543 

cena: 42,00 zł

Termometr z ostrzem
Ten termometr jest wysoce precyzyjnym elektronicznym termo-
metrem z sondą ostrzową (immersyjną) ze stali szlachetnej. Jego 
zalety to: pomiar temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahren-
heita, pamięć wyników MAX/MIN z pomiarów, data hold – „za-
mrożenie” bieżącego wyniku pomiaru na LCD, auto-power-off 
– automatyczne wyłączania po 20 minutach tzw. bezczynności 
(jeżeli w tym czasie nie naciśniemy żadnego przycisku), wskazanie 
przekroczenia zakresu – jeżeli mierzona temperatura przekroczy 
250ºC, wyświetlacz wskaże „H- -„ przy niższej niż –40ºC wskaże 
„L- -„ osłona sondy po zdjęciu i założeniu na przeciwny koniec 
termometru (może służyć jako wygodny uchwyt przy wykony-
waniu pomiarów).  Zakres pomiarowy: –40ºC ~ +250ºC (–40ºF 
~ +482ºF). Temperatura pracy: 0ºC ~ +50ºC (32ºF ~ 122ºF) – 
określa także dopuszczalną temp. obudowy. Zasilanie: 1,5V DC: 
bateria 1,5V LR44 lub odpowiednik. Wymiary sondy: Ø 3,8 x 70 
mm. Wymiary (szer. x gł. x wys./dł.) i masa: 22 x 16 x 145 mm / 
23 g (z baterią i osłoną). Wymiary sondy: Ø3,8 x 70 mm.

Badanie wody, gleby, powietrza
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indeks: SE3191 

cena: 120,00 zł

Gnomon
Zestaw pięciu gnomonów z matrycami do nanoszenia obserwacji 
(do powielania). Gnomony mają estetyczne, drewniane podstawy. 
Rzucają ostry, wyraźny cień.
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wymiary: 500 x 315 x 130 mm
indeks: SE3145 

cena: 299,00 zł

Obieg wody w przyrodzie –  
model funkcjonalny
Model pokazuje obieg wody w przyrodzie. Wlewamy wodę do 
podstawy, a kawałki lodu wkładamy do chmury. Całość ustawiamy 
pod lampą, która jest teraz słońcem. Parująca woda kondensuje się 
wokół chmury, skrapla się i spada na podstawę. Powstały deszcz 
spada w dół do zagłębień, które napełniają się jak rzeki. Woda 
spływa rzekami do morza, z którego zaczęła parować. Obieg wody 
w przyrodzie rozpoczyna się na nowo. Do modelu dołączono in-
strukcję.

indeks: 713643 

cena: 290,00 zł

Model wulkanu
Na jednej z części umieszczono podstawowe informacje o wulka-
nie. Przy użyciu prostych narzędzi dzieci mogą wykonać zupełnie 
bezpieczny eksperyment – wywołać erupcję wulkanu. W zestawie: 
model wulkanu (280 x 330 mm), tacka, czyścik, zatyczka.

wymiar: 150 mm
indeks: SE1934

cena: 72,00 zł

Ziemia – model przekrojowy
Model ziemi wykonany z elastycznej masy. Wypukła faktura 
umożliwia wielozmysłowe poznawanie mórz, kontynentów i naj-
większych łańcuchów górskich. Każdy z kontynentów oraz masy 
wodne oznaczone są symbolami, których odnośniki można odna-
leźć w instrukcji. Dodatkowo model można otwierać, co pozwala 
obrazowo wyjaśnić budowę ziemi.

wymiary: 120 x 120 mm
indeks: SE3201 

cena: 259,00 zł

Rodzaje ukształtowania powierzchni – 
zestaw 
Modele z tworzywa sztucznego, niepomalowane, reprezentujące 
powierzchnie: z wulkanami, lodowcami, uskokami i pofałdowane 
(góry fałdowe, góry zrębowe, góry wulkaniczne, lodowce gór-
skie). W skład zestawu wchodzi 5 kompletów modeli (razem 20 
szt.) do pracy w grupach + instrukcja.

Ukształtowanie ziemi
Pr

ac
ow

ni
a 

ge
og

ra
fic

zn
a

6060



Ukształtowanie ziemi/Skały, minerały, skamieniałości
Pracow

nia geograficzna

indeks: SE3202

cena: 159,00 zł

Skamieniałości – kolekcja podstawowa
15 okazów skamieniałości (w pudełku z przegródkami) ilustruje for-
my życia występujące w historii geologicznej ziemi.

indeks: SE3139 

cena: 359,00 zł

Skały i minerały – zestaw 50 szt.
W estetycznym, zamykanym, drewnianym etui (o wymiarach po 
otwarciu: 48 cm x 33 cm) zgromadzono 50 próbek najpopular-
niejszych skał i minerałów. W zestawie znajduje się zarówno wy-
kaz nazw polskich, jak i ich tłumaczenia, między innymi na język 
angielski, niemiecki, francuski. Okazy zostały ułożone i ponume-
rowane według wykazu, a każdy z nich znajduje się w osobnej 
plastikowej foremce. Te, które występują jako wielopostaciowe 
lub sypkie, zostały zapakowane w foliowe woreczki. Waga zesta-
wu: ok. 1,6 kg.

indeks: SE3190

cena: 149,00 zł

Model do rysowania mapy poziomicowej
Model z tworzywa sztucznego, w kształcie transparentnego pu-
dełka, którego dno zostało „wypiętrzone”, przybierając postać 
repliki góry wulkanicznej. Dodatkowymi elementami są: specjal-
na, nakładana pokrywa, marker oraz naklejana linijka. Uczniowie, 
poprzez samodzielne przetworzenie 3-wymiarowego obrazu góry 
w 2-wymiarową mapkę poziomicową, poznają technikę tworzenia 
tych map oraz pojęcie i znaczenie poziomic na mapach. Do modelu 
uczniowie wlewają partiami „morze” (np. co 1 cm), rysują poziomice 
na granicy morza i góry, a następnie odwzorowują na transparent-
nej pokrywie całą mapkę (wszystkie poziomice). Najlepsze efekty 
przynosi praca własna uczniów w grupach, choć można także do-
konać pokazu dla całej klasy, umieszczając model na rzutniku, po-
nieważ cały model jest transparentny.

indeks: 713642 

cena: 309,00 zł

15 próbek gleb w drewnianej skrzyneczce
W drewnianej, zamykanej skrzyneczce znajduje się 15 próbek 
gleb. Każda próbka umieszczona jest w szklanym, zamykanym 
słoju (wys. 5,5 cm, śr. 3 cm). Wszystkie słoje mają swoje sztyw-
ne gniazda w wypełnieniu skrzynki. Zestaw zawiera następujące 
próbki: gleba rdzawa, lateryt, czarna ziemia, czerwonoziem, gle-
ba ryżowa. Każda z nich jest pobrana z poziomu gleby A, B i C. 
Dołączono spis gleb w języku polskim. Wymiary całej pomocy 
dydaktycznej:  27 x 20,5 x 4,7 (H) cm.

61


