
Opracowany zestaw to idealne środowisko wspierające nauczanie przedmiotów przyrodniczych 
w pełni stworzony i skonfigurowany zgodnie z założeniami stawianymi w podstawie programowej 
dotyczącymi realizacji zajęć laboratoryjnych. 
 
Konfiguracja niniejszego zestawu oraz odpowiednio wyselekcjonowany dobór urządzeń pod 
kątem funkcjonalnym pozwoli zrealizować wszystkie zajęcia laboratoryjne wymagane w ramach 
realizowania podstawy programowej z fizyki. Opracowany system pozwoli prowadzić zajęcia 
zarówno stacjonarnie jak też zdalnie przekazując uczniom w pełni zweryfikowaną i wiarygodną 
wiedzę przez wykładowcę. 
 
Poniżej lista doświadczeń możliwych do wykonania przy użyci oferowanego zestawu wraz  
z dostępem do scenariuszy tych lekcji, kart pracy i filmów instruktażowych. 
 

FIZYKA 
 

1. Wyznaczenie ciepła właściwego wody 
2. Wyznaczenie charakterystyki prądowo – napięciowej opornika 
3. Wyznaczenie charakterystyki prądowo – napięciowej żarówki 
4. Badanie ruchu jednostajnie przyśpieszonego 
5. Badanie wahadła matematycznego 
6. Wyznaczenie przyśpieszenia grawitacyjnego za pomocą wahadła 
7. Badanie III zasady dynamiki Newtona 
8. Badanie Prawa Archimedesa 
9. Badanie II zasady dynamiki Newtona 
10. I Prawo Kirchhoffa 
11. II Prawo Kirchhoffa 
12. Ładowanie i rozładowanie kondensatora 
13. Wyznaczenie stałej czasowej rozładowania kondensatora 
14. Badanie SEM źródła  
15. Wyznaczenie g w spadku swobodnym 
16. Prawo indukcji Faradaya 
17. Badanie absorbcji promieniowania cieplnego 
18. Prawo Joula 
19. Prawo Boyel’a 
20. Prawo Charlsa 
21. Badanie oscylatora harmonicznego 

 
ZESTAW ZAWIERA NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: 
 
SenseDisc Physics (7 kpl.)  
 
Modułowa Pracownia Przyrodnicza, Cyfrowy Rejestrator Mobilnego Laboratorium z Fizyki 
(umożliwia przeprowadzanie doświadczeń  laboratoryjnych mobilnie, stacjonarnie oraz zdalnie z 
zakresu w/w przedmiotu, skonfigurowany zgodnie z nową podstawą programową). Stacja robocza 
posiada wbudowane  moduły pomiarowe umożliwiające określenie: położenia Akcelerometr, GPS, 



temperatury otoczenia i ciśnienia (barometr). Oferowane urządzenie wyposażone jest  
w następujące moduły, czujniki i sondy pomiarowe pozwalające przeprowadzić następujące 
pomiary: 

- napięcia w zakresie -30V - +30V 
- niskiego w zakresie -500mV - +500mV 
- natężenia prądu w zakresie -1A - +1A 
- temperatury  ciał stałych i ciekłych 
- natężenia oświetlenia 
- natężenia dźwięku 
- ruchu/odległości 
- szybkości (fotobramka) 
- siły (dynamometr) 
- ciśnienia absolutnego 
- natężenia pola magnetycznego 

 
Osprzęt laboratoryjny umożliwiający przeprowadzenie i wykonanie szeregu doświadczeń 
laboratoryjnych założonych w podstawie programowej (7 kpl.):  
TP4017 Velocity of Trolley Motion / I i II zasada Dynamiki Newtona; Pęd, Prędkość, Przyspieszenie, 
TP6031 Apparatus for Newton's Third Law / III zasada Dynamiki Newtona, TP6028 Apparatus for 
Bucyancy Law / Prwo Archimedesa i Prawo  Pascala, Właściwości materii, TP4007 Motion Law of 
Pendulum / Ruch wahadłowy, Ruch drgający i falowy, TP6003 Law of Resistance Experimental 
Equipment II / Prawo Ohma. 
  
eBoard VD 6520TD PRO 4K G-II z OPSi5 WIN 10  
i kamerą internetową eBoard Cam VD-CM 800 (1 kpl.) 
 
Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem OPS i kamerą internetową umożliwia 
zwizualizowanie prowadzonych stacjonarnie w klasie jak również zdalnie doświadczeń 
zapewniając bardzo dobry odbiór wszystkim uczestnikom prowadzonych zajęć, zarówno w klasie 
lekcyjnej jak również pracującym w lokalizacjach rozproszonych. Dzięki zainstalowanej kamerze  
i wbudowanej jednostce centralnej nauczyciel w pełni kontroluje i zarządza komunikacją oraz 
transmisją udostępnianego materiału.  

 
- praca OnLine z nanoszeniem notatek oraz wszelkich zmian w czasie 
rzeczywistym podczas trwającej wideokonferencji lub webinaru 
- udostępnianie wszystkich notatek i naniesionych zmian po zakończonej sesji  
- bardzo wysoka jasność i kontrast emitowanych obrazów 
- wysoka rozdzielczość emisyjna 4K UHD HDR 
- bardzo stabilna i komfortowa praca 
- szybki czas reakcji dotyku, szybki odczyt  
- automatyczne reagowanie na natężenie oświetlenia zewnętrznego 
- szeroka gama interfejsów umożliwiająca podłączenie większość dostępnych 
urządzeń 
- ANDROIN 8.0 z dostępem do Google Play 
- funkcja białej tablicy 



- łączność LAN WLAN, Bluetooth, WiFi i WiFi HotSpot ( 2.4 / 5.0 GHz) 
- Generowanie kodów QR z prowadzonych wykładów i notatek  
- funkcja multitouch i multiuser 
- funkcja PiP Picture-in-Picture, MuttiScreene, Mirror 
- odczyt z PenDrive i micro SD 
- kamera internetowa 4K z wbudowanymi mikrofonami, automatycznym 
dopasowaniem ostrości z zasięgiem ponad 10m 

 
Wizualizer ELMO (kamera dokumentowa) (szt. 1) 
 
Wizualizer to nic innego jak kamera dokumentowa umożliwiająca wizualizację różnego rodzaju 
nośników, począwszy od zwykłych dokumentów papierowych, książek, aż po modele 
przestrzenne 3D i  współpracę z mikroskopem. W znacznym stopniu podnosi efektywność 
prowadzonej prezentacji i wzbogaca przekaz multimedialny. Zależnie od modelu możemy za 
pośrednictwem kamery dokonywać również prostych zrzutów, nagrań, emisji obrazu z dźwiękiem, 
rejestracji poklatkowych, zdjęć czy nagrywać proste filmy instruktażowe. Materiał może być 
rejestrowany w wewnętrznej pamięci lub na nośnikach zewnętrznych, typu: PenDrive lub SD-Card. 
 
MobiLab Physics 
 
MobiLab Physics to mobilny stół laboratoryjny przeznaczony do prowadzania eksperymentów  
i doświadczeń z zakresu Fizyki. Posiada wbudowane własne zasilanie ~230V, dwukanałowy 
stabilizowany zasilacz laboratoryjny. Trzy głębokie szuflady z przegrodami na akcesoria i szafki 
zamykane na klucz. Wszystko wykonane z płyty ognioodpornej, a blat stołu odporny  
na zabrudzenia i zarysowania. Stół osadzony na ośmiu łożyskowanych i gumowanych kołach co 
w znacznym stopniu usprawnia jego transportowanie. 
 
CORINTH Classroom 
 
Pełna licencja dostępowa do platformy edukacyjnej Corinth Classroom z zasobami zawierającymi 
ponad 1500 modeli 3D połączonych z interakcją przez 36 m-cy. 
 
Corinth to narzędzie multimedialne, które wspiera nauczanie przedmiotów ścisłych  
i przyrodniczych w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ponad 1500 niezwykłych 
i interaktywnych modeli 3D, modeli w rozszerzonej rzeczywistości (AR), galeria zdjęć oraz 
materiałów video pozwala uczniom lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Corinth jest oficjalnym 
partnerem Microsoftu w edukacji. Dostępny i obecny już w ponad 100 krajach świata. Od roku 
2017 także w Polsce.  
Badania pokazują, że uczniowie korzystający z modeli 3D zwiększyli wyniki zdawalności 
egzaminów o 86% oraz wzrósł u nich poziom zrozumienia tematu i koncentracji uwagi. Corinth to 
skuteczna pomoc dydaktyczna, która spełnia nowoczesne standardy i idealnie wpisuje się  
w potrzeby uczniów tak bardzo ciekawych otaczających ich świata. 
Ponad 1500 modeli 3D, jakie oferujemy (powiązanych z systemem nauczania STEM – Science, 
Technology, Engineering, Mathematics), pozwala nauczycielom pobudzić wśród uczniów większe 
zainteresowanie wykładem i zrozumienie poruszanych tematów. Dzięki pogłębionemu uczeniu się 



poprzez: wizualizacje, ręczną obsługę oraz pełną interakcję uczniowie chętniej i łatwiej opanują 
świat nauk przyrodniczych i ścisłych. Zawarte w aplikacji interaktywne modele doskonale 
sprawdzają się na przedmiotach takich jak geografia, przyroda, matematyka, biologia, fizyka czy 
chemia. Dzięki funkcji rozszerzonej rzeczywistości uczniowie mogą jeszcze lepiej zrozumieć 
zachodzące w wielu dziedzinach życia procesy oraz dostrzegać pewne detale. Oprogramowanie 
multimedialno-interaktywne Corinth pomaga m.in. poznać dokładnie skomplikowaną biologię 
człowieka czy lepiej zrozumieć otaczający go świat - umożliwia więc zgłębienie wiedzy, która 
wykładana w podręcznikach okazuje się często zbyt trudna do przyswojenia. 
 

Corinth Classroom 
 

- 25 kont dla użytkowników w wersji OnLine z pełnym dostępem przez 12 m-cy 
- dostęp do ponad 1500 madeli 3D 
- integracja MS Teams i Google Classroom (udostępnianie jednym kliknięciem) 
- udostępniania modeli 3D uczniom poprzez wygenerowany kod QR lub 
tymczasowy link dostępowy 
- udostępnianie modeli 3D w PowerPoint i Word 
- bez konieczności instalowania na własnej jednostce  
- współpraca z każdym środowiskiem OS 
- tryb AR 
- tryb VR (uruchamiany w goglach VR – OPCJA, trzeba posiadać gogle) 

 
 
 


