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indeks: 714127

cena: 179,00 zł

Wielkie bryły szkieletowe – 7 sztuk 
Wyjątkowy zestaw brył szkieletowych, który powinien zmieścić się 
w każdej pracowni matematycznej. Modele wykonane są z meta-
lowych prętów, lakierowanych proszkowo. Długości boków i wy-
sokość brył są proporcjonalne względem siebie, co pozwala po-
równywać je ze sobą. Graniastosłupy (sześcian, prostopadłościan, 
graniastosłup o podstawie trójkąta, graniastosłup o podstawie 
sześciokąta) są w kolorze granatowym. Ostrosłupy (czworościan, 
ostrosłup o podstawie trójkąta, ostrosłup o podstawie sześciokąta) 
– w kolorze zielonym.
Zastosowanie:
 ▪ Opisywanie brył, np. ile mają krawędzi, boków, kątów.  
 ▪ Porównywanie brył ze sobą, np. czym różni się 

prostopadłościan od graniastosłupa o podstawie kwadratu. 
 ▪ Mierzenie i porównywanie długości krawędzi.  
 ▪ Oklejanie brył papierem w celu mierzenia powierzchni ścian 

bocznych i podstaw.  
 ▪ Odrysowywanie ścian bocznych na dużym arkuszu papieru 

w celu uzyskania siatki bryły.  
 ▪ Wyznaczanie wysokości bryły, przekątnej ścian lub przekątnej 

bryły (dla ułatwienia dołączono kłębek wełny i ciężarek). 
Cechy brył: 
 ▪ stabilne i bardzo trwałe  
 ▪ proporcjonalne wysokości brył i długości krawędzi  
 ▪ graniastosłupy są w kolorze niebieskim, a ostrosłupy – 

w zielonym  
 ▪ zastosowanie teorii w praktyce  
 ▪ doskonały materiał demonstracyjny. 

Zawartość:
 ▪ 7 szkieletów z metalu lakierowanego proszkowo, o wys. brył 

30 cm   
 ▪ kłębek wełny   
 ▪ odważnik 50 g.

indeks: 714128 

cena: 169,00 zł

indeks: SE0355 

cena: 85,00 zł

Bryły szkieletowe ogromne –  
zestaw prezentacyjny, klasowy
Komplet  trzech podstawowych brył szkieletowych wykonanych 
z  odpowiednio grubego  drutu o średnicy: 7 mm – sześcian,  
20 cm – prostopadłościan: h – 40 cm, ostrosłup o podstawie trój-
kąta – 20 cm. Kolor czarny podstawowy. Idealna klasowa pomoc 
dydaktyczna ułatwiająca wprowadzenie wielu pojęć z zakresu bu-
dowy, właściwości oraz nazewnictwa związanego z bryłami geo-
metrycznymi.

Kolorowe bryły
Kolorowe transparentne bryły różnej wielkości, pomocne pod-
czas nauki geometrii. Wysokość figur od 30 do 60 mm.
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Bryły – pomoce dydaktyczne
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indeks: SE03465 

cena: 14,00 zł

Geoplan – transparentny okrąg
Transparentny geoplan, na którym kołeczki tworzą koło. Geoplany 
można wykorzystywać do celów demonstracyjnych na rzutniku pi-
sma lub do ćwiczeń – indywidualnych i grupowych.

wymiary: 175 x 175 mm
indeks: SE0353 

cena: 25,00 zł

Geoplan
Dwustronna tabliczka z kołeczkami, na której dzieci za pomocą ko-
lorowych gumek układają różne figury i obrazki.

indeks: SE0354

cena: 9,00 zł

Gumki do geoplanu
Elastyczne gumki do układania wzorów i obrazków na tabliczce 
geoplan, śr. 35 mm.

indeks: SE3429 

cena: 610,00 zł

Zestaw do tworzenia brył obrotowych
Przyrząd wraz z kompletem plastikowych ramek służy do de-
monstracji powstawania brył obrotowych. Skład zestawu: stelaż 
z ramieniem do mocowania ramek, osłona, zasilacz, komplet pla-
stikowych ramek – 16 sztuk.
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Bryły – pomoce dydaktyczne
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indeks: 714129

cena: 43,00 zł

Bryły do porównywania objętości
6 brył otwartych: walec, 2 prostopadłościany (w tym sześcian), 
kula, stożek, ostrosłup kwadratowy – wykonanych z przezroczy-
stego plastiku. Wszystkie można napełniać płynem lub materia-
łem sypkim w celu porównywania objętości i pokazania zależno-
ści (wielokrotność lub ułamek prosty). 
Wysokość większości brył powyżej 10 cm.

indeks: SE3307 

Cena: 142,00 zł

indeks: SE3306 

cena: 379,00 zł

Zestaw 8 brył składanych
Zestaw 8 otwartych brył geometrycznych: stożek, walec, sześcian, 
prostopadłościan, graniastosłupy prawidłowe – trójkątny i sześcio-
kątny, ostrosłupy prawidłowe – trójkątny i czworokątny (h = 80 mm), 
wykonanych z przezroczystego plastiku. Wszystkie bryły można 
napełniać płynem lub materiałem sypkim w celu porównywania 
objętości. Wszystkie posiadają kolorowe siatki, które wsuwa się 
w środek transparentnych elementów. Zestaw wielofunkcyjny, 
prezentujący bryły jednocześnie w trzech wymiarach i w dwóch 
wymiarach.

Zestaw 10 wielkich brył transparentnych
Zestaw 10 różnych brył geometrycznych: stożek, kula, półkula, 
walec, sześcian, prostopadłościan, graniastosłupy prawidłowe 
– trójkątny i sześciokątny, ostrosłupy prawidłowe – trójkątny 
i czworokątny, o wzorcowej wysokości 150 mm, wykonanych 
z przezroczystego plastiku. Wszystkie bryły posiadają otwory do 
napełniania płynem lub materiałem sypkim w celu porównywania 
objętości. Podstawy brył są kolorowe, ale także transparentne. 
Kolory podstaw odpowiadają kolorom brył z zestawu 10 kolo-
rowych brył.

indeks: SE1490

cena: 229,00 zł

Zestaw do budowy szkieletów brył
Zestaw składa się ze: 180 kolorowych kulek o śr. 16 mm, 180 bia-
łych patyczków o dł. od 16 mm do 75 mm.
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wymiary: 240 x 130 mm
indeks: SE1492 

cena: 56,00 zł

Szkielety brył – karty pracy 2
Zestaw 10 dwustronnych kart ze wzorami do budowy brył prze-
strzennych.

wymiary: 240 x 130 mm
indeks: SE1491 

cena: 55,00 zł

Szkielety brył – karty pracy 1
Zestaw 10 dwustronnych kart ze wzorami do tworzenia modeli 
płaskich.


