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Zasady segregacji odpadów i recykling materiałowy - plansza ścienna

Układ SI język nauki i techniki - plansza ścienna

Podstawowe i uzupełniające jednostki SI - definicje pełne i przybliżone. 

Wielokrotności i podwielokrotności od 10e-18 do 10e18 oraz przykłady 

ich przeliczania. Jednostki pozaukładowe dopuszczone do użytku w Polsce 

oraz najczęściej spotykane jednostki niemetryczne.

Odpady i recykling. Encyklopedyczny przewodnik multimedialny

MR-MM-0053.

239,85 zł

Interaktywny, encyklopedyczny przewodnik ODPADY I RECYKLING to 

pomoc dydaktyczna szeroko przedstawiająca zagadnienia związane z 

powstawaniem odpadów oraz sposoby ich późniejszego 

unieszkodliwiania. W przystępny i usystematyzowany sposób został 

omówiony temat powstawania i klasyfikacji odpadów, podział odpadów 

ze względu na ich pochodzenie, rodzaj, użyteczność lub stwarzane przez 

nie ryzyko.

130 zł 136,50 zł

1. MR-BI-126

MR-FI-012. 160x120cm 195 zł

OPIS

120x160cm 195 zł 239,85 zł

Ścienna plansza szkolna do przyrody, biologii i ekologii przedstawiająca 

zasady selektywnej zbiórki odpadów w poszczególnych grupach. Opis 

systemu recyklingu wzbogacony jest takimi informacjami jak: 

najważniejsze oznaczenia stosowane na opakowaniach oraz oznakowanie 

odpadów niebezpiecznych. 
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Odpady są naszą wspólną sprawą - plansza ścienna

Ścienna plansza szkolna z serii 'Co mogą zrobić dzieci, żeby zmniejszyć 

górę śmieci' przeznaczona dla szkół podstawowych, przedstawiająca 

rodzaje odpadów, ich klasyfikację oraz sposoby unieszkodliwiania.

Metody postępowania z odpadami - plansza ścienna

Tablica rozpuszczalności związków - plansza ścienna

OPIS

Ścienna plansza szkolna przedstawiająca tablicę rozpuszczalności 

związków. 

239,85 zł195 zł160x120cmMR-CH-016.

Ścienna plansza szkolna do przyrody, biologii, ekologii i techniki 

przedstawiająca metody postępowania z odpadami oraz najważniejsze 

sposoby ich unieszkodliwiania. Informacje te uzupełnione są linią czasową 

naturalnej degradacji przykładowych odpadów.

120x160cm 195 zł 239,85 złMR-BI-1225.

MR-BI-2014. 160x120cm 195 zł 239,85 zł
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Układ okresowy pierwiastków strona chemiczna - plansza ścienna

Ścienna plansza szkolna przedstawiająca stronę chemiczną układu 

okresowego pierwiastków. Każdy pierwiastek ma metryczkę zawierającą: 

nazwę polską, angielską, symbol chemiczny, liczbę atomową, masę 

atomową, najważniejsze tlenki i ich charakter chemiczny, standardowy 

potencjał redoks, promień atomowy, główne źródła oraz opis metod 

otrzymywania pierwiastka.

Układ okresowy pierwiastków strona fizyczna - plansza ścienna

Encyklopedia wiedzy o pierwiastkach chemicznych przedstawiająca ich 

najważniejsze parametry fizyczne. 

Układ słoneczny - mapa nieba

Ścienna plansza szkolna przedstawiająca Układ Słoneczny, planety, 

strukturę i odległości między nimi. Każda z planet pokazana jest na 

ilustracji, opatrzona opisem oraz krótką charakterystyką. Dodatkowo 

prezentuje obraz nieba północnego, obiekty występujące na naszym 

niebie oraz porównanie wielkości poszczególnych ciał niebieskich Układu 

Słonecznego.

160x120cm 210 zł 220,50 złMR-FI-029.

OPIS

MR-CH-027. 160x120cm 195 zł 239,85 zł

MR-CH-038. 160x120cm 195 zł 239,85 zł
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Meridian Prime - licencja szkolna

Dostęp do platformy dla wszystkich nauczycieli w obrębie jednej

placówki

Meridian Prime to platforma zawierająca ponad 120 map i plansz do 

geografii, biologii, przyrody, historii i WOSu.

Mapy wzbogacone są w treści interaktywne oraz obudowę metodyczną:

zadania, ćwiczenia oraz bibliografię pozwalającą uzupełnić i pogłębić

wiedzę w zakresie zagadnień omawianych na mapie.

Zawartość platformy jest zgodna z nową podstawą programową.

Meridian Prime - licencja szkolna PRO

Dostęp do platformy dla wszystkich nauczycieli oraz uczniów
w obrębie jednej placówki

Meridian Prime to platforma zawierająca ponad 120 map i plansz do 

geografii, biologii, przyrody, historii i WOSu.

Mapy wzbogacone są w treści interaktywne oraz obudowę metodyczną:

zadania, ćwiczenia oraz bibliografię pozwalającą uzupełnić i pogłębić

wiedzę w zakresie zagadnień omawianych na mapie.

Zawartość platformy jest zgodna z nową podstawą programową.

10. MR-MM-011

11. MR-MM-014

36 miesięcy 2 800 zł 2 940 zł

60 miesięcy 4 500 zł 4 725 zł

12 miesięcy 1 400 zł 1 470 zł

24 miesiące 2 300 zł 2 415 zł

36 miesięcy 1 890 zł 1 984,50 zł

60 miesięcy 2 850 zł 2 992,50 zł

OPIS

12 miesięcy 846 zł 888,30 zł

24 miesiące 1 476 zł 1 549,80 zł


