OFERTA
HISTORIA I WOS
SPIS TREŚCI:
STRONA 2 - PORTRETY
Str. 2 – portrety pojedyncze
Str. 5 – portrety w kompletach
STRONA 7 - MAPY
STRONA 23 - POMOCE DYDAKTYCZNE
STRONA 24 - TABLICE POGLĄDOWE
Str. 24 – tablice pojedyncze
Str. 36 – tablice w kompletach

Staramy się aby
sprzedawane przez nas
produkty były w
atrakcyjnych cenach.
Jeżeli
znajdziesz produkt
o identycznych parametrach
jak w naszej ofercie, ale
w niższej cenie –
poinformuj nas o tym, a my
postaramy się tak
wynegocjować ceny z
Producentem/Dostawcą
aby obniżyć cenę i
sprzedać Ci produkt
taniej.

P.H.U. BIS-MW s.c.
ul. Michałowicza 13
02-495 Warszawa
Od 21-11-2008 r.
nieprzerwanie uczestniczymy
w programie Rzetelna Firma
i udostępniamy szereg
informacji świadczących
o naszej wiarygodności.

Ceny w ofercie zawierają podatek VAT

Ceny z VAT

HISTORIA I WOS
PORTRETY:

(sprzedaż minimum 5 sztuk)
27,00 zł. / 1 szt.

Pojedyncze 50 x 70 (v):

Józef Piłsudski

Stanisław Staszic

Jan Paweł II

Stefan Wyszyński
Kardynał
14,76 zł. / 1 szt.

Pojedyncze A4 (k):
Plansze są obustronnie laminowane (kserokopie)

Władysław Bartoszewski

Włodzimierz Lenin

Fidel Castro

Jan Paweł II

Józef Piłsudski

Józef Stalin

Tadeusz Kościuszko

Adolf Hitler
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Ceny z VAT
Poczet królów polskich A4 (pojedyncze):
Plansze są obustronnie laminowane (kserokopie)

14,76 zł. / 1 szt.

August II Sas

Bolesław Chrobry

Bolesław V
Wstydliwy

Dobrawa

Henryk I Brodaty Henryk Walezjusz Jadwiga

Jan III Sobieski

Jan Kazimierz

Jan Olbracht

Kazimierz II
Sprawiedliwy

Kazimierz III
Wielki

Kazimierz
Jagiellończyk

Leszek Czarny

Ludwik Wegierski Mieszko I

Aleksander
Jagiellończyk

Anna Jagiellonka

Bolesław II Śmiały Bolesław III
Krzywousty

Kazimierz I
Odnowiciel

Konrad Mazowiecki Leszek Biały

August II Mocny

Bolesław IV
Kędzierzawy
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Mieszko II

Mieszko III Stary Michał Korybut
Wiśniowiecki

Stanisław
Leszczyński

Stefan Batory

Władysław IV
Waza

Zygmunt I Stary

Władysław
Jagiełło

Wacław II

Władysław
Laskonogi

Przemysław II

Stanisław August
Poniatowski

Władysław I
Herman

Władysław II
Wygnaniec

Władysław
Łokietek

Władysław
Warneńczyk

Zygmunt II August Zygmunt III Waza
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Portrety w kompletach:

- Portrety królów polskich kolorowe w ramkach (g)
40 portretów w ramkach z tworzywa sztucznego za szkłem. Wymiar 225 x 275 mm.
1.Mieszko Stary
2.Bolesław Kędzierzawy
3.Władysław Wygnaniec
4.Bolesław Krzywousty
5.Władysław Herman
6.Bolesław Śmiały
7.Kazimierz Odnowiciel
8.Mieszko II
9.Bolesław Chrobry
10.Mieszko I
11.Kazimierz Sprawiedliwy
12.Leszek Biały
13.Władysław Lasonogi
14.Henryk Brodaty
15.Bolesław Wstydliwy
16.Leszek Czarny
17.Przemysław II
18.Wacław II Czeski
19.Władysław Łokietek
20.Kazimierz Wielki
21.Ludwik Węgierski
22.Jadwiga
23.Władysław Jagiełło
24.Władysław Warneńczyk
25.Kazimierz Jagiellończyk
26.Jan Olbracht
27.Aleksander Jagiellończyk
28.Zygmunt I Stary
29.Zygmunt II August
30.Henryk Walezy
31.Stefan Batory
32.Zygmunt III Waza
33.Władysław IV Waza
34.Jan Kazimierz Waza
35.Michał Korybut Wiśniowiecki
36.Jan III Sobieski
37.August II Mocny Sas
38.Stanisław Leszczyński
39.August III Sas
40.Stanisław August Poniatowski

Ceny z VAT

700,00 zł.
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- Portrety królów polskich kolorowe w folii (g)
40 portretów w wysoko przeźroczystej folii, zabezpieczonej przed zabrudzeniem
w tekturowej teczce. Wymiar 235 x 185 mm.

414,00 zł.

- Polacy sławni w świecie w ramach (g)
Galeria siedmiu obrazów oprawionych w drewniane ramy. Wymiar 30 x 50 cm.
W serii znajdują się portrety:
1. Mikołaja Kopernika
2. Tadeusza Kościuszki
3. Fryderyka Chopina
4. Ignacego Paderewskiego
5. Józefa Piłsudskiego
6. Marii Curie - Skłodowskiej
7. Jana Pawła II

600,00 zł.

- Polacy sławni w świecie (g)
Galeria siedmiu obrazów w formie plansz z miedzianymi okuciami w narożnikach
i otworem do wieszania. Wymiar 30 x 50 cm. Dołączona broszura.

272,00 zł.
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MAPY:
Mapy ścienne (m):
Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.
Producent udziela 5-ciu lat gwarancji na trwałość oprawy i folii.

- Palestyna za czasów Chrystusa 160 x 120

246,75 zł.

- Starożytny Wschód – cywilizacje wielkich rzek i ich kultury 160 x 120
246,75 zł.
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca społeczeństwa starożytnego wschodu, ich kultury,
religie i rozwój pisma.
Mapa ma za zadanie uświadomić bogactwo świata antycznego oraz wzajemne wpływy
polityczne, gospodarcze, religijne i kulturalne jakie wywierały na siebie kręgi cywilizacyjne.
Pokazuje różnorodność etniczną ludów, które przyczyniły się do stworzenia kultury i tradycji
Bliskiego Wschodu, z którą jesteśmy związani za pośrednictwem tradycji greckiej i biblijnej.
Podkreśla znaczenie Biblii nie tylko jako dzieła spisanego pod natchnieniem Bożym, ale
również jako źródła historycznego głęboko związanego z historią i kulturą Bliskiego Wschodu
oraz warunkami geopolitycznymi w jakich powstała.
Rozwój jedwabnego szlaku (od I w.p.n.e.- do XIV w.n.e.) , najważniejsze ośrodki wymiany,
kultury rozwijające się na trasie jedwabnego szlaku. Pokazuje rozwój handlu Wschodu
z Zachodem, kontakty związane rozwojem wymiany, zależność od warunków geograficznych.
Zaznaczone są również rzeki w dolinie których rozwinęły się tzw. Wielkie Cywilizacje.
Wpływ warunków naturalnych na rozwój osadnictwa.- Mapa do wykorzystania w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w lekcji porównującej osiągnięcia cywilizacji Starożytnych.
Ilustracje:
Rozwój pisma: pismo sumeryjskie, akadyjskie, calculi - mezopotamskie kamienie służące
do liczenia, mezopotamską pieczęć własnościową (rozwój własności prywatnej), hetyckie,
linearne B, fenickie, hebrajskie, egipskie hieroglify i hieratyczne, pismo tybetańskie, hinduskie
i chińskie.
Piramidy egipskie- jeden ze sposobów budowy, przekrój przez Wielką Piramidę, Wierzenia
eschatologiczne- Księga Umarłych (źródło do odtworzenia wierzeń eschatologicznych i życia
codziennego starożytnych Egipcjan). Ziggurat- przykład świątyni mezopotamskiej. Główni
bogowie egipscy i mezopotamscy wraz z opisem.
Kartony
Rozwój terytorialny Izraela: podział na plemiona, twierdze filistyńskie, Zjednoczone Królestwo,
podział na Judę i Izrael. System administracji państwa za Salomona ( okręgi podatkowe i miasta
królewskie na podstawie I Księgi Królewskiej), system obronny Judy (na podstawie II Księgi Kronik).
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Stolice Izraela wraz z datami.
Starożytny Daleki Wschód do X w.n.e.
Rozwój terytorialny Chin, państw indyjskich, Wietnamu i Państw na Półwyspie Indochińskim.
Hinduskie miejsca kultu i rozprzestrzenienie się buddyzmu.
Ilustracje: uzbrojenie chińskie i indyjskie; przykład sztuki hinduskiej, Konfucjusz- twórca
konfucjanizmu.
KALENDARIUM - dla każdego z państw i regionów pokazuje na tle wydarzeń historycznych
rozwój życia kulturalnego, wzajemną współzależność dziejów państw Starożytnego Wschodu.
Ułatwia liczenie lat przed naszą erą. Kalendarium do historii Dalekiego Wschodu obok dziejów
politycznych przedstawia również wydarzenia gospodarcze i religijne. Kalendarium Izraela
przedstawia ważne wydarzenia religijne i kolejne etapy redakcji Tory na tle dziejów politycznych
Narodu Wybranego.
Format:
160 x 120 cm
200 x 150 cm

- Starożytny Wschód – pierwsze państwa 160 x 120
246,75 zł.
Bogato ilustrowana ścienna mapa szkolna przedstawiająca państwa starożytnego wschodu
od XXIV do IV w. p.n.e.
Egipt (zaznaczony do II katarakty): Rozwój terytorialny Egiptu w okres predynastycznym,
ośrodki neolityczne i eponimiczne, w okresie Starego, Średniego i Nowego Państwa;
administracja egipska: stolice nomów, stolice państwa z zaznaczonymi dynastiami w nich
panującymi. Rozwój wierzeń eschatologicznych, rozwój przestrzenny piramid, główne
ośrodki kultu. System obronny Egiptu w Okresie Średniego Państwa.
Syria- osady neolityczne, w okresie rywalizacji egipskiej, mitannijskiej i hetyckiej- wzajemne
wpływy kulturalne i religijne, ośrodki kultu w okresie przed-biblijnym, miasta fenickie. Państwa
posthetyckie i aramejskie powstałe po najeździe Ludów Morza i upadku Państwa Hetyckiego.
Plemiona chaldejskie.
Przypuszczalny szlak wędrówki Abrahama i Teracha i trasa Wędrówki Mojżesza z do Ziemi
Obiecanej jedność kultury i tradycji bliskowschodniej z biblijną.
Mezopotamia- osady neolityczne i eponimiczne, państwa miasta sumeryjskie, miasta wymienione
w Sumeryjskiej Liście Królów, główne miejsca kultu (kontynuacja wierzeń i kultury na przestrzeni
dziejów) Państwo Mitanni, rozwój terytorialny Państwa Kasyckiego, rozwój terytorialny Średniego
Państwa Asyryjskiego- początki ekspansji militarnej i propagandy wojennej Asyrii .
Główne szlaki handlowe, bogactwa naturalne i mineralne, najważniejsze ośrodki wymiany, staroasyryjskie osady handlowe- rozwijanie świadomości wzajemnych zależności gospodarczych,
znaczenia wymiany handlowej na rozwój gospodarczy i kulturalny kraju, zależności rozwoju
cywilizacji od posiadanych bogactw naturalnych, warunków klimatycznych i ukształtowania terenu.
Azja Mniejsza- państwa i plemiona zamieszkujące Azje Mniejszą w okresie przed-hetyckim, główne
ośrodki kultu, rozwój terytorialny Państwa Hetyckiego. Osadnictwo mykeńskie, początki kolonizacji
greckiej.
Ludy Morza- konsekwencje wędrówki Ludów w XII w.p.n.e, jedność świata antycznego, nawiązanie
do tradycji homeryckiej (upadek Troi i kultury Mykeńskiej) i biblijnej ( osiedlenie się Filistynów w
Palestynie).
Grecja i Kreta w okresie Minojskim i Mykeńskim, Kreta- system pałacowy, Grecja Mykeńska
- główne osady, osadnictwo poza granicami Grecji, miejsca kultu, stosunki handlowe, nawiązanie
do tradycji homeryckiej (Iliada).
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Kartony
Ceny z VAT
Mezopotamia w Okresie Akadyjskim (XXIV-XIII w.p.n.e), pierwsza organizacja polityczno-przestrzenna
Państw-Miast Mezopotamskich, ekspansja a bogactwa naturalne, jedność geopolityczne regionu)
i Renesansu Sumeryjskiego (III Dynastia z Ur), organizację administracyjno-podatkową państwa III
dynastii z Ur (przykład zarządzania państwem despotycznym). Wpływ nadmiernego rozdęcia granic
i militaryzmu politycznego, zaniedbania gospodarki i najazdów plemion ościennych na upadek i
destabilizację państwa. Okres Walki o przewagę i zdobycie dróg handlowych w Mezopotamii (tzw.
Okres Zmiennych Sojuszy). Państwo- Staroasyryjskie i Państwo Hammurabiego.
Starożytny Wschód IX- IV w.p.n.e.
Destabilizacja wewnętrzna Egiptu w III Okresie Przejściowym i Okresie Późnym, stolice egipskie.
Rozwój terytorialny Państwa Nowoasyryjskiego- okres apogeum militaryzmu asyryjskiego- walki
z państwem Urartu, upadek Izraela, Rozwój terytorialny Państwa Nowobabilońskiego- upadek Judy,
początek diaspory, okres świetności Babilonii. Azja Mniejsza- Państwo Frygijskie i Lidia. Miasta
Fenickie.
Rozwój terytorialny Państwa Perskiego w okresie jego świetności. System administracyjny – podział
na satrapie i obciążenia podatkowe (wymienione wszystkie daniny) wg przekazu Herodota (nawiązanie
do tradycji klasycznej) i tradycji perskiej. Stolice perskie i system obronny (garnizony i flota) Trasa tzw.
Marszu Dziesięciu Tysięcy opisanego w dziele Ksenofonta Anabasis (nawiązanie do tradycji klasycznej).
Postacie umieszczone na mapie pokazują szaty noszone przez ówczesnych mieszkańców Imperium
Achemenidów.
Ilustracje: rydwan egipski, żołnierz asyryjski, żołnierze perscy; ramki- fragment tzw. Sztandaru
Królewskiego z Ur (XXVI w.p.n.e.) pokazujący szczegóły uzbrojenia sumeryjskiego, fragment
płaskorzeźby z Persepolis (VI-V w.p.n.e.) Nieśmiertelni- doborowe oddziały armii perskiej opisane
przez Herodota. Statki starożytne. Panorama Teb z ujęciem w tle Doliny Królów. Wybrane zabytki
sztuki asyryjskiej (Lamassu) i babilońskiej (Brama Isztar z okresu świetności Babilonu), posąg
Gudei- dobrego władcy sumeryjskiego.
Skala:
1 : 2 000 000
1 : 1 600 000
Format:
160 x 120 cm
200 x 150 cm

- Rewolucja neolityczna - początki cywilizacji
246,75 zł.
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca przełomowe zdobycze pierwszej i drugiej rewolucji
neolitycznej. Narodziny rolnictwa, udomowienie zwierząt, osiadły tryb życia oraz opanowanie
pierwszych rzemiosł doprowadziły do powstania pierwszych społeczności, a później państw.
Ważny element planszy stanowią ilustracje przedstawiające zdobycze cywilizacyjne, rozwój
osadnictwa, religii oraz sztuki. Dzięki przejrzystej konstrukcji, kolorowym ilustracjom oraz
czytelnej, wielopoziomowej osi czasu jest niezastąpionym źródłem wiedzy o tych odległych
procesach rozwoju człowieka.
Format:
160 x 120 cm
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-Starożytny wschód - cywilizacje wielkich rzek i ich kultury
246,75 zł.
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca społeczeństwa starożytnego wschodu, ich kultury,
religie i rozwój pisma. Mapa ma za zadanie uświadomić bogactwo świata antycznego
oraz wzajemne wpływy polityczne, gospodarcze, religijne i kulturalne jakie wywierały na
siebie kręgi cywilizacyjne. Pokazuje różnorodność etniczną ludów, które przyczyniły się do
stworzenia kultury i tradycji Bliskiego Wschodu, z którą jesteśmy związani za
pośrednictwem tradycji greckiej i biblijnej. Podkreśla znaczenie Biblii nie tylko jako
dzieła spisanego pod natchnieniem Bożym, ale również jako źródła historycznego głęboko
związanego z historią i kulturą Bliskiego Wschodu oraz warunkami geopolitycznymi w
jakich powstała.
Rozwój jedwabnego szlaku (od I w.p.n.e.- do XIV w.n.e.) , najważniejsze ośrodki wymiany,
kultury rozwijające się na trasie jedwabnego szlaku. Pokazuje rozwój handlu Wschodu
z Zachodem, kontakty związane rozwojem wymiany, zależność od warunków geograficznych.
Zaznaczone są również rzeki w dolinie których rozwinęły się tzw. Wielkie Cywilizacje.
Wpływ warunków naturalnych na rozwój osadnictwa.- Mapa do wykorzystania w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w lekcji porównującej osiągnięcia cywilizacji Starożytnych.
Ilustracje:
Rozwój pisma: pismo sumeryjskie, akadyjskie, calculi - mezopotamskie kamienie służące
do liczenia, mezopotamską pieczęć własnościową (rozwój własności prywatnej), hetyckie,
linearne B, fenickie, hebrajskie, egipskie hieroglify i hieratyczne, pismo tybetańskie, hinduskie
i chińskie.
Piramidy egipskie- jeden ze sposobów budowy, przekrój przez Wielką Piramidę,
Wierzenia eschatologiczne- Księga Umarłych (źródło do odtworzenia wierzeń eschatologicznych
i życia codziennego starożytnych Egipcjan). Ziggurat- przykład świątyni mezopotamskiej. Główni
bogowie egipscy i mezopotamscy wraz z opisem.
KARTONY
Rozwój terytorialny Izraela: podział na plemiona, twierdze filistyńskie, Zjednoczone Królestwo,
podział na Judę i Izrael. System administracji państwa za Salomona ( okręgi podatkowe
i miasta królewskie na podstawie I Księgi Królewskiej), system obronny Judy (na podstawie
II Księgi Kronik). Stolice Izraela wraz z datami.
Starożytny Daleki Wschód do X w.n.e.
Rozwój terytorialny Chin, państw indyjskich, Wietnamu i Państw na Półwyspie Indochińskim.
Hinduskie miejsca kultu i rozprzestrzenienie się buddyzmu.
Ilustracje: uzbrojenie chińskie i indyjskie; przykład sztuki hinduskiej, Konfucjusz- twórca
konfucjanizmu.
KALENDARIUM - dla każdego z państw i regionów pokazuje na tle wydarzeń historycznych
rozwój życia kulturalnego, wzajemną współzależność dziejów państw Starożytnego Wschodu.
Ułatwia liczenie lat przed naszą erą. Kalendarium do historii Dalekiego Wschodu obok
dziejów politycznych przedstawia również wydarzenia gospodarcze i religijne. Kalendarium
Izraela przedstawia ważne wydarzenia religijne i kolejne etapy redakcji Tory na tle dziejów
politycznych Narodu Wybranego.
Format:
160 x 120 cm
Pomoc dydaktyczna do:
- historii
Poziomy nauczania:
- podstawowy
- gimnazjalny
- średni (licealny)
Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.
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- Starożytny Izrael od X do VI w p.n.e. (Stary Testament) 160 x 100
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca przedstawia ustanowiony za panowania Salomona
rozkład terytorialny12 plemion (pokoleń) Izraela. Umieszczone na niej ważniejsze miejsca
kultu, miasta i twierdze mają być pomocą i ułatwieniem w zrozumieniu dziejów
starotestamentalnych. Najważniejsze wydarzenia polityczne i religijne przedstawiono
w postaci kalendarium.

246,75 zł.

- Starożytna Grecja – państwo, kultura, mitologia, sztuka, architektura 160 x 120
246,75 zł.
Mapa główna - Grecja VII - IV w. p.n.e. (podział etniczny). Dzięki zastosowaniu
najnowocześniejszych technik, mapa ukazuje trójwymiarowe ukształtowanie powierzchni
Ziemi. W kartonach bocznych umieszczone są następujące mapy tematyczne:
- kolonizacja grecka i fenicka (750 - 500 r. p.n.e.) - na mapie przedstawiono rozmieszczenie
bogactw naturalnych w basenie Morza Śródziemnego
- wojny perskie (492 - 479 r. p.n.e.)
Rewers mapy - kultura. Na tle trójwymiarowej fizycznej mapy basenu Morza Śródziemnego
przedstawiono trasy wędrówek Odyseusza i Argonautów oraz umiejscowienie siedmiu cudów
świata. Dookoła mapy rozmieszczone są reprodukcje przykładowych dzieł sztuki greckiej,
popiersia sławnych Greków, plan Akropolu oraz schemat budowy teatru greckiego. Pod mapą
znajduje się linijka chronologiczna, na której zaznaczono najważniejsze wydarzenia polityczne
i kulturalne.

- Starożytny Rzym – państwo, kultura, religia, sztuka, architektura 160 x 120
Mapa główna - Rozwój terytorialny Imperium Rzymskiego do II w. n.e. Bogato ilustrowana
mapa zawiera w treści podział na prowincje, sieć dróg, główne linie fortyfikacyjne,

254,10 zł.
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rozmieszczenie legionów i flot. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik, na mapie
przedstawiono trójwymiarowo ukształtowanie powierzchni Ziemi. Kartony boczne
przedstawiają Upadek Imperium Rzymskiego i wędrówki ludów IV - Vw. n.e. oraz Palestynę
za czasów Chrystusa.
Rewers mapy - kultura. Na tle trójwymiarowej mapy fizycznej Europy pokazano granice
wpływów greckich i łacińskich, rozmieszczenie bogactw naturalnych, główne szlaki handlowe,
zasięgi ważnych upraw oraz występowanie głównych języków. Dookoła mapy rozmieszczono
reprodukcje przykładowych dzieł sztuki, popiersia sławnych Rzymian, poczet cesarzy rzymskich,
plan Rzymu, rozkład obozu rzymskiego. U dołu mapy znajduje się linijka chronologiczna, na
której zaznaczono najważniejsze wydarzenia polityczne i kulturalne.

- Polska i Litwa w końcu XIV w. i XV w./Europa od poł. XIV w.
do poł. XV w. 160 x 120
279,30 zł.
Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca Polskę i Litwę za pierwszych Jagiellonów,
początek panowania wielkiej dynastii oraz zwycięskie wojny z zakonem krzyżackim.
W kartonie bocznym znajduje się mapa pt. Wojna trzynastoletnia.
Rewers mapy pokazuje Europę na przełomie XIV i XV w., w burzliwym czasie narodzin
odrodzenia i reformacji.
W kartonie bocznym znajduje się mapa poświęcona gospodarce europejskiej tego okresu,
obrazująca przechodzenie z feudalnego systemu gospodarowania do nowocześniejszych form.
Powstanie związków handlowych miast oraz pierwszych domów bankowych.
Pod mapami na awersie i rewersie znajdują się linijki chronologiczne, na których zaznaczono
najważniejsze wydarzenia polityczne, religijne i kulturalne. Mapy są ilustrowane portretami
najważniejszych władców i postaci oraz wydarzeń tego okresu.

- Europa w XII-XIII w. Imperium mongolskie w XIII w.
246,75 zł.
Mapa przedstawia Europę w XII i XIII wieku obrazując zmiany społeczno-polityczne
zachodzące w tym czasie. Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi imperium mongolskiego
i najazdom koczowniczych plemion. Rozwinięte zostały również treści poświęcone rekonkwiście
Półwyspu Iberyjskiego oraz krucjatom przeciwko albigensom. Na mapie zaznaczono również
najważniejsze arcybiskupstwa, biskupstwa, zakony rycerskie oraz klasztory z datami ich fundacji.
W kartonach bocznych umieszczone są następujące mapy tematyczne:
- Rozwój terytorialny Anglii za dynastii Plantagenetów (do początku XIII w.)
- Imperium mongolskie w XIII w.
- Religia i kultura oraz polityka - kalendarium.
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Zagadnienia związane z wyprawami krzyżowymi zawarte są na mapie Powstanie i rozwój
chrześcijaństwa.
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik, mapa ukazuje trójwymiarowe ukształtowanie
powierzchni Ziemi. Mapę uzupełniają kolorowe ilustracje przedstawiające sławne postaci i miejsca
oraz militaria historyczne.
Skala:
1 : 4 000 000
1 : 3 200 000
Format:
160 x 120 cm
200 x 150 cm

- Polska pierwszych Piastów 160 x 120
246,75 zł.
Centralna mapa w skali 1:800 000 przedstawia Polskę za panowania Mieszka I i Bolesława
I Chrobrego. W kartonach bocznych umieszczone są następujące mapy tematyczne:
- Europa na przełomie X i XI w., skala 1:10 000 000
- Ziemie polskie za Mieszka II, Kazimierza I Odnowiciela i Bolesława II Śmiałego,
skala 1:2 000 000
- Ziemie polskie za Władysława Hermana i Bolesława III Krzywoustego, skala 1:2 000 000
Na mapę Polski naniesiono takie informacje jak: arcybiskupstwa, biskupstwa, klasztory, większe
miejscowości oraz daty ich założenia, ważniejsze porty i kopalnie soli. Miejsca bitew, zawarcia
traktatów oraz ważniejszych wydarzeń oznaczono datami. Mapę uzupełniają oznaczenia najazdów
cesarza Henryka II oraz wypraw Bolesława Chrobrego. Podobnie jak i na prawej stronie planszy
tak i tu umieszczono wiele kolorowych rysunków przedstawiających wojowników piastowskich,
historyczne budowle oraz sławne postacie na czele z władcami Polski. Pod mapą znajduje się
linijka chronologiczna, na której zaznaczono najważniejsze wydarzenia polityczne i kulturalne.
Na planszy znaleźć można również miejsca zabytków sztuki przedromańskiej i wczesno romańskiej.

- Rozbicie dzielnicowe Polski
246,75 zł.
Ścienna mapa szkolna do historii przedstawiająca rozbicie dzielnicowe Polski w latach
1138 - 1206.
W kartonach bocznych umieszczone są następujące mapy tematyczne:
- Polska w czasach Henryków Śląskich (do 1241 r.).
- Ziemie polskie w latach 1241-1266.
- Próby zjednoczenia Polski w II połowie XIII w.
Na mapę Polski naniesiono takie informacje jak: arcybiskupstwa, biskupstwa, klasztory,
większe miejscowości oraz daty ich założenia, ważniejsze porty i kopalnie soli. Miejsca bitew,
zawarcia traktatów oraz ważniejszych wydarzeń oznaczono datami.
Pod mapą znajduje się ilustrowana portretami władców Polski linijka chronologiczna, na której
zaznaczono najważniejsze wydarzenia polityczne, religijne i kulturalne.
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik, mapa ukazuje trójwymiarowe ukształtowanie
powierzchni Ziemi. Mapę uzupełniają kolorowe ilustracje przedstawiające sławne postaci i miejsca
oraz militaria historyczne.
Skala:
1 : 750 000
1 : 600 000
Format:
160 x 120 cm
200 x 150 cm
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- Europa wczesnośredniowieczna 160 x 120
Mapa przedstawia Europę od VII w. do połowy X w. Obrazuje zmiany, które zachodziły
za panowania dynastii Karolingów oraz podczas kształtowania się państw słowiańskich.
Ukazane zostały rozmieszczenia i migracje najważniejszych grup etnicznych, takich jak:
Normanowie, Arabowie, Węgrzy i Pieczyngowie. Na mapie zaznaczono również
najważniejsze arcybiskupstwa, biskupstwa oraz klasztory z datami ich fundacji.
W kartonach bocznych umieszczone są następujące mapy tematyczne:
- Europa w połowie VII wieku, skala 1:6 000 000.
- Królestwa anglosaskie (Heptarchia) w końcu VII wieku.
- Religia i kultura oraz polityka - kalendarium od VII w. do X w.
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik, mapa ukazuje trójwymiarowe
ukształtowanie powierzchni Ziemi. Mapę uzupełniają kolorowe ilustracje przedstawiające
sławne postaci i miejsca oraz militaria historyczne.

246,75 zł.

- Wielkie cywilizacje średniowiecza - kultura i sztuka
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca wielkie cywilizacje i kręgi kulturowe średniowiecza:
chrześcijaństwo, Bizancjum oraz islam. W sposób bardzo przejrzysty ukazana jest analiza
porównawcza stylów architektonicznych, malarstwa, rzeźby, sztuki użytkowej oraz pisma.
Bogato ilustrowana przykładami.
Format:
160 x 120 cm

246,75 zł.

- Ziemie polskie za Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego 150 x 110
246,75 zł.
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ziemie polskie za Władysława Łokietka i Kazimierza
Wielkiego z uwzględnieniem zamków oraz miast obwarowanych, wypraw Kazimierza
Wielkiego na Ruś oraz kierunki ruchów armii Tatarów, Krzyżaków, Litwinów, Czechów oraz
Brandenburgów.
Na mapie znajdują się portrety trzech królów Polski, herby królewskie Władysława Łokietka
i Kazimierza wielkiego.
W kartonie bocznym widnieje mapa Ziem polskich za Władysława Łokietka (skala 1:1 320 000)
oraz Kalendarium uwzględniające najważniejsze wydarzenia tamtych czasów.
Skala:
1 : 880 000
Format:
160 x 120 cm
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- Rzeczypospolita po Unii Lubelskiej/Europa XVI w. 160 x 120
246,75 zł.
Dwustronna ścienna mapa szkolna do historii przedstawiająca Rzeczpospolitą XVI w.
po Unii Lubelskiej z podziałem na województwa. W kartonach bocznych umieszczone
są następujące mapy tematyczne:
- Kultura i religia Rzeczpospolitej w XVI w.
- Wojny z Moskwą za Stefana Batorego
- diagramy pola elekcyjnego i sejmu
Rewers mapy pokazuje Europę w XVI w. oraz zmiany społeczno-polityczne jakie zachodziły
na jej terenie.
W kartonie bocznym umieszczone jest mapa pt. Wojny chłopskie w Niemczech. Obok znajdują
się portrety najważniejszych władców i postaci tego okresu.
Pod mapami na awersie i rewersie znajdują się linijki chronologiczne, na których zaznaczono
najważniejsze wydarzenia polityczne, religijne i kulturalne.

- Rzeczypospolita w okresie rozbiorów/Europa 1789-1795 160 x 120
246,75 zł.
Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca Rzeczpospolitą w okresie rozbiorów
z podziałem na województwa. Mapę dodatkowo wzbogaca interesująca grafika, liczne
ilustracje, portrety monarchów polski z państw zaborczych oraz twórców konstytucji 3-go
maja wraz z pierwszą stroną. Ponad to zaznaczone są miejsca zatwierdzenia przez sejm
I i II rozbioru polski jak również szkolnictwo Komisji Edukacji Narodowej: szkoły główne,
wydziałowe i podwydziałowe.
W kartonach bocznych umieszczone są następujące mapy tematyczne:
- Wojna polsko- rosyjska 1792r. ze wskazaniem ruchów wojsk
- Powstanie kościuszkowskie 1794r. kampania wiosenno- letnia
- Powstanie kościuszkowskie 1974r. kampania jesienna
- Obszary Rzeczypospolitej zagrabione przez zaborców
Rewers mapy pokazuje Europę w latach 1789-1795 wraz z ważniejszymi bitwami, państwami
walczącymi z Francją w latach 1792-1795, rewolucyjnymi wystąpieniami w miastach we Francji
oraz ruchami wojsk rosyjskich, tureckich i austriackich. Mapę dodatkowo wzbogaca interesująca
grafika, liczne ilustracje oraz portrety władców ważniejszych państw.
W dole mapy na awersie i rewersie znajduje się linijka chronologiczna (kalendarium), na której
zaznaczono najważniejsze wydarzenia polityczne, religijne i kulturowe.
Skala:
1:1 400 000 / 1:1 4 300 000
Format:
160 x 120 cm
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- Rzeczpospolita w XVII i XVIII w. / Europa do połowy XVIII w.
264,75 zł.
Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca Rzeczpospolitą w XVII i XVIII wieku.
Ukazany jest przebieg wielkich wojen, które doprowadziły do schyłku potężnego państwa
polskiego: powstań kozackich, wojny z Rosją, Turcją oraz 'potopu' szwedzkiego.
W kartonie bocznym znajduje się mapa Rzeczpospolita w XVIII w. - kultura i gospodarka.
Rewers mapy pokazuje Europę do połowy XVIII w. w czasach rozkwitu absolutyzmu
i rozpadu imperium Habsburgów hiszpańskich.
W kartonie bocznym znajduje się mapa poświęcona kulturze europejskiej w czasach rozkwitu
baroku oraz oświecenia.
Przy mapach na awersie i rewersie znajdują się linijki chronologiczne, na których zaznaczono
najważniejsze wydarzenia polityczne, religijne i kulturalne. Mapy są ilustrowane portretami
najważniejszych władców i postaci oraz wydarzeń tego okresu.
Skala:
1 : 1 390 000
Format:
160 x 120 cm

- Księstwo Warszawskie w latach 1807 – 1815 120 x 90
173,25 zł.
Ścienna mapie przedstawiająca w prosty i przejrzysty sposób granice Królestwa Warszawskiego
na przełomie lat 1807-1815 wraz z oznaczeniami zdobytych miast, obleganych twierdz pruskich
oraz bitwami prowadzonymi przez Napoleona.
Po wojnie polsko- austriackiej w 1809r. pozostały ślady bitew, miast zdobytych przez wojska
polskie oraz kierunki przemarszu wojsk pruskich i austriackich.
Dodatkowo w bocznym kartonie widnieje godło Księstwa Warszawskiego wraz z portretem
Fryderyka Augusta III księcia warszawskiego, oraz portrety prezesów Rady Stanu.
Skala:
1 : 860 000
Format:
110 x 82 cm

173,25 zł.

- Powstanie listopadowe 120 x 90
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Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ziemie polskie w czasie Powstania listopadowego,
na której widnieją tereny działań partyzanckich, kierunki przemarszu wojsk polskich oraz
rosyjskich, bitwy zarówno wygrane jak i przegrane przez naszych rodaków oraz twierdze
przez nich bronione. Ponad to miejsca przekroczenia granicy i złożenia broni przez wojska
polskie w 1813 r.
W górnym kartonie przedstawione są portrety najważniejszych przywódców tamtych czasów.
Dzięki przejrzystym, łatwo zapadającym w pamięć, kolorowym ilustracjom, jest doskonałym,
szybko przyswajalnym źródłem wiedzy.
Skala:
1: 900 000

Ceny z VAT

173,25 zł.

- Powstanie styczniowe 120 x 90
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ziemie polskie w czasie Powstania styczniowego.

- Świat w okresie Wielkich Odkryć XV-XVI w. 160 x 120
246,75 zł.
Mapa główna to obraz świat w okresie wielkich odkryć geograficznych w XV-XVI w.
Oprócz tras najważniejszych podróży morskich i lądowych, szeroko ujęte zostały liczne
tematy z dziedziny polityki, religii i gospodarki związane z podbojem i eksploracją Nowego
Świata. Mapę dodatkowo wzbogaca interesująca grafika, liczne ilustracje oraz portrety
odkrywców z notkami biograficznymi. W kartonach bocznych umieszczone są następujące
mapy tematyczne i dodatki:
- odkrycia i podróże do 1400 r. - migracje Indian i Polinezyjczyków, wczesne odkrycia
- obszar Karaibów na przełomie XV-XVI w. - podróże Kolumba, konkwista Meksyku
- kalendarium X - XVI w.
Rewers mapy ukazuje świat w XVII-XVIII w. Przedstawiono na niej trasy najważniejszych
podróży odkrywczych tego okresu oraz ekspansję państw kolonialnych. Zobrazowane zostały
tematy handlu niewolnikami, rozwój kompanii handlowych oraz eksploracje podbitych terenów
Nowego Świata. Mapę dodatkowo wzbogaca interesująca grafika, liczne ilustracje oraz portrety
odkrywców z notkami biograficznymi. W kartonach bocznych umieszczone są następujące
mapy tematyczne i dodatki:
- odkrycia po 1800 r.
- odkrywanie Arktyki
- odkrywanie Antarktydy
- kalendarium od XVI-XX w.
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- Świat w okresie wielkich odkryć XVII-XVIII wiek
246,75 zł.
Mapa świata w XVII-XVIII wieku. Przedstawiono na niej trasy najważniejszych podróży
odkrywczych tego okresu oraz ekspansję państw kolonialnych. Szczegółowo został rozwinięty
i zobrazowany temat handlu niewolnikami - źródła, kierunki i liczby - oraz funkcjonowanie
"Atlantyckiego trójkąta handlowego".
Mapa przedstawia również charakterystyczny i kluczowy dla tego okresu rozwój kompanii
handlowych oraz dalsze eksploracje podbitych terenów Nowego Świata.
Treści kartograficzne wzbogaca interesująca grafika, liczne ilustracje oraz portrety odkrywców
z notkami biograficznymi. Dzięki swej unikalnej szacie graficznej mapa jest przejrzystym, łatwo
zapadającym w pamięć, szybko przyswajalnym źródłem wiedzy.
W kartonach bocznych umieszczone są następujące mapy tematyczne i dodatki:
- odkrycia i podróże w XIX i XX w. (skala 1 : 88 000 000)
- odkrywanie Arktyki (skala 1 : 20 000 000)
- odkrywanie Antarktyki (skala 1 : 22 000 000)
- kalendarium od XVI-XX w.
Skala:
1 : 26 100 000

- Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim 120 x 90
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ziemie polskie pod zaborami
(po Kongresie Wiedeńskim).

173,30 zł.

- I Wojna Światowa 1914-16 160 x 120
246,75 zł.
Mapa pokazuje I wojnę światową w Europie i na Bliskim Wschodzie w latach 1914-16.
Na panelu bocznym umieszczono statystyki porównawcze potencjału militarnego państw w 1914 r.
W kartonach bocznych umieszczone są następujące mapy tematyczne:
- Potencjał militarny państw w 1914 r.
- Rewolucja w Rosji 1917-1921
- Kalendarium i portrety najważniejszych postaci tego okresu
Na mapach zostały uwzględnione granice państw wewnętrznych oraz granice blokady brytyjskiej,
kierunki uderzeń państw koalicji oraz państw centralnych jak i ruchy powstańcze plemion arabskich.
Dodatkowo na mapie znajduje się Kalendarium. Całość wzbogacona jest interesująca grafiką oraz
licznymi ilustracjami.
Skala:
1:3 500 000
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- I Wojna Światowa 1917-18 160 x 120
246,75 zł.
Ścienna mapa szkolna do historii przedstawiająca Europę w czasie I wojny światowej
w latach 1917-18.
W kartonach bocznych umieszczone są następujące mapy tematyczne:
- Ziemie polskie w czasie I wojny światowej
- Bilans strat poszczególnych państw
- Kalendarium i ilustracje
Na mapach zostały uwzględnione granice państw wewnętrznych oraz granice blokady brytyjskiej,
kierunki uderzeń państw koalicji oraz państw centralnych jak i ruchy powstańcze plemion arabskich.
Dodatkowo na mapie znajduje się Kalendarium. Całość wzbogacona jest interesująca grafiką oraz
licznymi ilustracjami.
Skala:
1:3 500 000

- II Wojna Światowa 1939 – 1942/1943-1945 160 x 120
246,75 zł.
Dwustronna ścienna mapa szkolna do historii nazywana Wielkoformatowa Ilustrowaną
Kartograficzną Encyklopedią II wojny światowej. Treść podzielona jest na dwa okresy
wojny - mapa celowo została skonstruowana w sposób umożliwiający wykładowcy manualne
zaakcentowanie znaczenia przełomu Stalingradzkiego dla dalszych losów Europy i Świata
Awers mapy pokazuje działania wojenne w Europie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie
w latach 1939 - 1942.
W kartonach bocznych umieszczone są następujące mapy tematyczne:
- Wojna obronna Polski w 1939 r.
- Działania wojenne w Azji i na Pacyfiku (1939-42)
- Plan "Barbarossa"
- Działania wojenne na Bałkanach (1941-42)
Rewers mapy pokazuje działania wojenne w Europie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie
w latach 1943 - 1945.
W kartonach bocznych umieszczone są następujące mapy tematyczne:
- Działania wojenne na Atlantyku (1939-1945)
- Działania wojenne w Azji i na Pacyfiku (1943-45)
- Bałkany i front włoski (1943-45)
- Planowany obszar "Rzeszy Wielko germańskiej"
Taśmę czasową stanowi panelowe kalendarium opisujące najważniejsze teatry działań, określające
charakter II Wojny oraz udział Polaków.
Bogato ilustrowana mapa zawiera mocne akcenty wydarzeń, nieobecne wcześniej na mapach
- np. Pakt Ribbentrop - Mołotow, martyrologia oficerów Polskich, łagry, losy Polaków w kraju
i na obczyźnie, eksterminacja narodów na terenach okupowanych, wyjście Armii Andersa itp.
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- Pielgrzymki Jana Pawła II/Życie i dzieło Jana Pawła II 160 x 120
Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca życie i dzieło papieża Jana Pawła II
oraz jego podróże po świecie. W osobnym kartonie opisane są szczegółowo pielgrzymki
wielkiego Polaka do ojczyzny.

279,30 zł.

- Polska w latach 1919-1939/Europa 1919-1939 160 x 120
246,75 zł.
Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca Polskę w latach 1919-1939 z podziałem
na województwa oraz zmianą granic zapoczątkowaną w 1938 roku. Dodatkowo sygnaturami
oznaczone zostały ważniejsze teatry, biblioteki, muzea oraz rozgłośnie radiowe. Na mapie
widoczne są również miejsca buntów chłopskich i robotników.
W kartonach bocznych znajdują się takie mapy jak :
- Odrodzenie państwa polskiego 1918-1922r. (skala 1:1 997 000)
- Gospodarka i Ludność II Rzeczypospolitej (skala 1:1 633 000)
Rewers mapy pokazuje Europę w latach 1919-1939 z uwzględnieniem państw powstałych lub
odrodzonych po I wojnie światowej oraz państwa monarchistyczne z panującymi w nich
władzami (rządy autorytatywne, ludowe oraz dyktatury).
Zarówno po stronie awersu jak i rewersu znajduje się Kalendarium z ważniejszymi wydarzeniami.
Całość wzbogacona jest interesująca grafiką oraz licznymi ilustracjami wraz z portretami
ważniejszych przedstawicieli państw.
Skala:
1 : 965 000 / 1 : 3 500 000
Format:
160 x 120 cm

- Historia Integracji Europejskiej – stan na dzień 1 V 2004 160 x 120
Aktualny na dzień 1 V 2004 podział geopolityczny Europy widziany przez pryzmat

246,75 zł.
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procesów zjednoczeniowych z zaznaczeniem najważniejszych Unijnych instytucji
oraz Państw: Rady Europy, Grupy Wyszechradzkiej, Obserwatorów UZE, Partnerów
Stowarzyszonych UZE, Rada Państw Morza Bałtyckiego itp.
Osobna mapka prezentująca udział Polski w układach Euro regionalnych z państwami
ościennymi.
Tabela porównawczych danych statystycznych osobno państw członkowskich UE i państw
kandydujących: powierzchnia, stolica, ludność, język, ustrój, jednostki monetarne.
Pozaeuropejskie obszary wchodzące w skład UE oraz obszary położone wewnątrz Unii
a pozostające poza jej strukturą.
Rewers mapy to kartograficzna retrospektywa. Triada map prezentujących rozwój procesów
integracyjnych począwszy od pierwszych myśli zjednoczeniowych (Europejska Wspólnota
Węgla i Stali) do płaszczyzn integracji w roku 2004 na bazie pięćdziesięcioletniego kalendarium
tworzenia Wspólnoty Europejskiej.
Struktury Unii Europejskiej:
Instytucje i organy Unii Europejskiej, schemat Frakcji Parlamentu Europejskiego, skład Komisji
Europejskiej, procedury podejmowania decyzji, III Filary Unii Europejskiej, liczby głosów

- Europa po 1945 r. 160 x 120
246,75 zł.
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca Europę po roku 1945. Ukazująca interwencje i konflikty
zbrojne oraz ataki terrorystyczne jak również towarzyszące im protesty społeczne, polityczne,
strajki i zamieszki oraz spory i konflikty narodowościowe.
Dodatkowo na mapie widnieją granice Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)
utworzonej w latach 1949-1991, państw stowarzyszonych jak również Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej (EWG).
W kartonach bocznych zamieszczone są mapy:
- strefy okupacyjne w Niemczech i Austrii po II wojnie światowej
- wojna w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie (1992-1995)
- powstanie państwa Izraela
Na mapie znajduje się linijka chronologiczna (kalendarium), na której zaznaczono najważniejsze
wydarzenia polityczne, religijne i kulturowe.
Skala:
1 : 4 000 000
1 : 3 200 000
Format:
160 x 120 cm
200 x 150 cm









- NATO 160 x 120
246,75 zł.
państwa należące do NATO i UE wraz z członkami, partnerami stowarzyszenia
granice państw członkowskich NATO, ubiegających się o członkostwo
granice państw Układu Warszawskiego i Wspólnota Niepodległych Państw
dodatkowo karton boczny z międzynarodowym terroryzmem, miejsca największych ataków,
zamachy terrorystyczne na świecie, państwa sponsorujące i popierające terroryzm na świeci
i lista organizacji terrorystycznych
tabela przedstawiająca potencjał wojskowy wojsk NATO w tym: liczba czołgów, samolotów,
żołnierzy oraz wydatki na obronę
kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z historią NATO w Polsce i na świecie.
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- Unia Europejska – Stefa Schengen (stan na 2020 r.) 160 x 120

246,75 zł.

- Historia Unii Europejskiej – etapy rozszerzania 160x120
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca kolejne etapy rozszerzania Unii Europejskiej.

246,75zł.

- Unia Europejska – procesy integracji 160x120
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca procesy integracji Unii Europejskiej, struktury
władzy, proces decyzyjny, budżet oraz walutę.

246,75 zł.

- Unia Europejska - mapa gospodarcza
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca najważniejsze zagadnienia z gospodarki 27 krajów
tworzących Unię Europejską. W kartonach bocznych mapy PKB oraz gęstości zaludnienia.
Skala
1 : 4 000 000
1 : 3 200 000
Format:
160 x 120 cm
200 x 150 cm

246,75 zł.

- Powstanie Śląskie
246,75 zł.
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca w przystępny i czytelny sposób skomplikowany etap
kształtowania się II Rzeczpospolitej oraz przynależności państwowej Górnego Śląska. Mapa
podzielona jest na cztery części poświęcone kolejnym trzem powstaniom śląskim oraz
plebiscytowi na Górnym Śląsku. Wydarzenia te miały ogromne znaczenie dla historii polskiego
XX-lecia międzywojennego, zarówno w aspektach politycznych, jak i gospodarczych. Osobna
część omawia kwestie autonomii śląskiej. Mapa wzbogacona jest opisami poszczególnych
zagadnień, a także bogatym materiałem fotograficznym oraz ilustracyjnym.
Format:
120 x 160 cm
150 x 200 cm
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Mapy ścienne (s):

- Księstwo Warszawskie, Europa wojny napoleońskie 120 x 160

299,00 zł.

- Europa 1945-1999 160 x 120

299,00 zł.

- Unia Europejska 160 x 120

289,00 zł.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

- Oś czasu – magnetyczna + 43 elementy magnetyczne (w)
307,50 zł.
Zestaw dydaktychttps://praca.money.pl/poradniki/wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-pracownikawzor-darmowy-6346899648915585a.htmlzny, składający się z następujących elementów:
Cztery linijki czsu (820 x 79 mm), trzy z podziałką na wieki i jedna obejmująca wiek

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński
ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa poniedziałek-piątek 8:30-16:30
Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
e-mail: zapytania@bismw.com.pl
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829 Tel. kom. +48 530622277
www.cezas.waw.pl
e-mail: dh@cezas.waw.pl

Strona 23 z 41

dwudziesty oraz początek i koniec wieków sąsiadujących.
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Cztery tabliczki (175x40) określające epoki historyczne.
Dwie tabliczki oznaczenia er oraz strzałka oznaczająca Narodziny Chrystusa.
Pięć strzałek do zaznaczania dat.
Grot osi czasu.
Trzydzieści tabliczek (o średnicy 13 cm) z datami, przedstawiających przykładowe wydarzenia
historyczne.
Wszystkie elementy są wykonane jako magnetyczne do wykorzystania na szkolnych tablicach
magnetycznych

- Władcy Polski – zestaw aplikacji dydaktycznych (w)

123,00 zł.

TABLICE POGLĄDOWE:
Tablice poglądowe pojedyncze 100x70 (v):

Starożytny Egipt

Historia pisma

Starożytna Grecja

Historia kalendarza

(sprzedaż minimum 5 sztuk)

Starożytny Rzym

Bogowie Grecji
i Rzymu

36,00 zł. /1 szt.

Wielkie odkrycia
geograficzne

Dzieje chrześcijaństwa Dzieje - II tysiąclecie
– I tysiąclecie
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Dziesięć przykazań Dynastia Piastów 1
Bożych

Dynastia Piastów 2 Dynastia Jagiellonów Królowie elekcyjni

Polskie godło,
barwy, hymn

Pontyfikat
Jana Pawła II

Nobliści polscy

Godło polski na
Polskie stroje
przestrzeni wieków ludowe

System władzy
w Polsce

Historia PRL
Historia PRL
(Bierut – Gomułka) (Gierek – Jaruzelski)

Mapa
Parki narodowe w
administracyjna Polski
Polsce
herbami
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Mapa Unii
Europejskiej

Historia Unii
Europejskiej

Sztuka starożytna

Sztuka romańska

Klasycyzm
Sztuka XIX wieku

Romantyzm
Sztuka XIX wieku

Kubizm i futuryzm

Abstrakcjonizm

Sztuka XX wieku

Sztuka XX wieku

Instytucje Unii
Europejskiej

Sztuka gotyku

Realizm
Sztuka XIX wieku

Filary
Europejskiej

Sztuka renesansu

Fryderyk Chopin
życie i twórczość

Sztuka baroku

Impresjonizm
Sztuka XIX wieku

Fowizm i ekspresjonizm Surrealizm
Sztuka XX wieku

Sztuka XX wieku

Secesja - sztuka
przełomu wieków

Okres
międzywojenny
Sztuka XX wieku
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Skarby kultury
w Polsce

Średniowiecze
Sztuka polska

Renesans
Sztuka polska

Barok
Sztuka polska

Klasycyzm
Sztuka polska

Romantyzm
Sztuka polska

Historyzm
Sztuka polska

Realizm
Sztuka polska

Impresjonizm
Sztuka polska

Młoda Polska
Sztuka polska

Międzywojnie
Lata powojenne
– koloryzm,
formizm, konstruktywizm
Malarstwo Polskie

II wojna światowa

II woja światowa Czas rozbiorów i
na terytorium Polski powstań narodowych

Twórcy niepodległej Państwa Świata- mapa polityczna
Polski
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Tablice poglądowe pojedyncze 70x100 (k):

(sprzedaż minimum 5 sztuk)

Ceny z VAT
73,80 zł. /1 szt.

REPRODUKCJE POLSKICH BITEW:

Bitwa pod Borodino

Bitwa pod Chocimem

Bitwa pod Grunwaldem

Bitwa pod Kircholmem

Bitwa pod Olszynką
Grochowską

Bitwa pod Rokitą

Bitwa pod Stoczkiem

Bitwa pod Wiedniem

Tablice poglądowe pojedyncze 70x100 (k):

Abstrakcjonizm
Sztuka XX wieku

Sztuka Baroku

Fowizm i
ekspresjonizm

(sprzedaż minimum 5 sztuk)

73,80 zł. /1 szt.

Sztuka gotyku

Sztuka impresjonizmu

Sztuka klasycyzmu Kubizm i futuryzm Okres
Międzywojenny

Sztuka realizmu

Sztuka renesansu

Sztuka romantyzmu Sztuka przełomu
Sztuka starożytna
dziejów – Secesja

Sztuka surrealizmu Sztuka romańska
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Historyzm
Malarstwo polskie

Impresjonizm
Malarstwo polskie

Młoda Polska
Malarstwo polskie

Realizm
Malarstwo polskie

Barok
Klasycyzm
Międzywojnie
Renesans
Romantyzm
Malarstwo polskie Malarstwo polskie Malarstwo polskie Malarstwo polskie Malarstwo polskie

Średniowiecze
Malarstwo polskie

Akcje i obligacje

Biznesplan

Budżet państwa

Giełda

Klucze do sukcesu

Naród i państwo

Pieniądz

Podatek VAT

Gospodarstwo domowe

Podział władzy w
Polsce
Organy władzy 1
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Podział władzy w Polsce Podział władzy w Polsce Rola państwa w
Organy władzy 2
Organy władzy 3
zaspokajaniu potrzeb
społecznych

System podatkowy
w Polsce

Bezrobocie w Polsce Filary Unii Europejskiej

Formy Państwa

Mniejszości narodowe
w Polsce

Organizacje
międzynarodowe

Unia Europejska
Państwa Członkowskie

Proces
legislacyjny w Polsce

Sądownictwo
w Polsce

Pakt
północnoatlantycki

Samorząd
terytorialny

Struktura społeczna

Struktura Unii
Europejskiej

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie
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Tel. 22 4252599, 22 8367221 Tel. kom. +48 500510323
www.bismw.com.pl
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www.cezas.waw.pl
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Struktura naczelnych władz
Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikacja

Piramida
uczenia się

Tablice poglądowe pojedyncze 50x70 (k):

(sprzedaż minimum 5 sztuk)

36,90 zł. /1 szt.

STROJE REGIONALNE:

Strój biskupiański

Strój krakowski

Strój łowicki

Strój Lachów Sądeckich

Strój bytomski

Strój krzczonowski

Strój lubuski

Strój szamotulski

Strój Górali Beskidu
Śląskiego

Strój kujawski

Strój opoczyński

Strój kaszubski
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Strój rzeszowski

Polskie Stroje Ludowe

Tablice poglądowe pojedyncze (m):
Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.
Producent udziela 5-ciu lat gwarancji na trwałość oprawy i folii.

– od średniowiecza po barok 160 x 120
Ścienna plansza szkolna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia, postaci oraz unikalne
dzieła polskiej kultury na przestrzeni tysiąclecia. Część pierwsza przedstawia epoki:
średniowiecze, odrodzenie i barok. Całość naniesiona jest na oś czasu.

264,45 zł.

- 1000 kultury polskiej – od oświecenia po współczesność 160 x 120
Ścienna plansza szkolna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia, postaci oraz unikalne
dzieła polskiej kultury na przestrzeni tysiąclecia. Część druga przedstawia epoki: oświecenie,
romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, XX-lecie międzywojenne, sztuka współczesna.
Całość naniesiona jest na oś czasu.

264,45 zł.

- 1000 lat Polski – dziedzictwo narodowe (960 – 1800) 160 x 120
Ścienna plansza szkolna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia historii Polski
w latach 966-1800, naniesione na oś czasu. Materiał faktograficzny uzupełniają
portrety władców oraz ilustracje przedstawiające najważniejsze wydarzenia i postaci
naszych dziejów.
Ważny element planszy stanowią "mapy-migawki" przedstawiające sytuację polityczną
Polski w wybranych okresach dziejowych:
Polska za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego

264,45 zł.
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- 1000 lat Polski – dziedzictwo narodowe (1800 - 2008) 160 x 120
264,45 zł.
Ścienna mapa / plansza szkolna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia historii Polski
w latach 1800-2006, naniesione na oś czasu. Materiał faktograficzny uzupełniają portrety
władców oraz ilustracje przedstawiające najważniejsze wydarzenia i postaci naszych dziejów.
Ważny element planszy stanowią "mapy-migawki" przedstawiające sytuację polityczną Polski
w wybranych okresach dziejowych:
Księstwo Warszawskie 1807-1815 i Królestwo Polskie 1815-1914
Odrodzenie państwa polskiego 1918-1922
II Rzeczpospolita 1918-1939
Polska w czasie II wojny światowej
Rzeczpospolita Polska w 2006 r.

- 1000 lat Polski – dziedzictwo narodowe (pakiet 2 części) 160 x 100
430,50 zł.
Zestaw dwóch ściennych plansz szkolnych przedstawiających najważniejsze wydarzenia
historii Polski w latach 966-2006, naniesione na oś czasu (część pierwsza obejmuje lata
960-1800, druga 1800-2006). Materiał faktograficzny uzupełniają portrety władców oraz
ilustracje przedstawiające najważniejsze wydarzenia i postaci naszych dziejów.
Ważny element planszy stanowią "mapy-migawki" przedstawiające sytuację polityczną Polski
w wybranych okresach dziejowych.
"Mapy-migawki" obejmują następujące okresy dziejów Polski:
Polska za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego
Polska w początkach rozbicia dzielnicowego
Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów
Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVII w.
Rzeczpospolita w czasach rozbiorów 1772-1795
Księstwo Warszawskie 1807-1815 i Królestwo Polskie 1815-1914
Odrodzenie państwa polskiego 1918-1922
II Rzeczpospolita 1918-1939
Polska w czasie II wojny światowej
Rzeczpospolita Polska w 2006 r.
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- Taśma czasowa z taśmą ćwiczeniową 195 x 75
Ścienna plansza szkolna przedstawiająca taśmę czasową mieszczącą się w przedziale
10 000 l.p.n.e. do 2000 r. n.e. wraz z taśmą ćwiczeniową. Plansza pokryta jest dwustronnie
folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości. Laminowana powierzchnia umożliwia
pisanie po niej markerami mokro ścieralnymi oraz ścieranie zapisanych treści.
Format:
195 x 75 cm

258,30 zł.

- Alarmy – jak zachować się podczas alarmu o klęskach żywiołowych 100 x 70
Ścienna plansza szkolna informująca o zasadach zachowania się po ogłoszeniu alarmu
o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska. Opracowana w oparciu o sprawdzone
i obowiązujące powszechnie w krajach Unii procedury, które zyskały pozytywne oceny
Specjalistów ze Sztabu Antykryzysowego.

98,40 zł.

- Alarmy – jak zachować się w sytuacjach zagrożenia aktem terroru 100 x 70
Ścienna plansza szkolna informująca o tym jak postępować w sytuacjach zagrożenia atakiem
terrorystycznym z użyciem materiału wybuchowego, broni chemicznej lub biologicznej.
Opracowana w oparciu o sprawdzone i obowiązujące powszechnie w krajach Unii procedury,
które zyskały pozytywne oceny Specjalistów ze Sztabu Antykryzysowego.

98,40 zł.

- Drzewko decyzyjne/drzewko – asystent 160 x 120
Dwustronna, ścienna plansza szkolna, której koncepcja oparta jest na aktywnych metodach
nauczania. Rewers planszy to Drzewko Asystent - doskonała pomoc do przeprowadzenia
"burzy mózgów" czy wyrysowania mapy mentalnej. Do planszy dołączony jest przewodnik
metodyczny w postaci zeszytu z przykładowymi scenariuszami lekcji i ćwiczeniami.
Drzewko decyzyjne / Drzewko Asystent może być również cenną pomocą w trakcie lekcji
wychowawczych oraz zajęć pedagogicznych.

264,45 zł.
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- Drzewo genealogiczne i życiorys Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Ścienna plansza o wymiarach 150 x 110 przedstawiająca drzewo genealogiczne i życiorys
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Opracowana została we współpracy ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

264,45 zł.

270,60 zł.

- Polskie stroje ludowe 42 x 29:
- Kaszubski strój ludowy
- Krakowski strój ludowy
- Kujawski strój ludowy
- Kurpiowski strój ludowy
- Łowicki strój ludowy
- Rzeszowski strój ludowy
- Śląski strój ludowy
- Warmiński strój ludowy
- Wielkopolski strój ludowy
- Góralski strój ludowy

- Hymn Unii Europejskiej – słowa, nuty, definicje, noty biograficzne
o autorach 100 x 70

98,40 zł.

- Hymn Polski – słowa, nuty, definicje, noty biograficzne
o autorach 100 x 70

98,40 zł.
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TABLICE POGLĄDOWE W KOMPLETACH:

- Historia dla szkoły liceum (w)
Zestaw 43 tablic dydaktycznych w formacie 50 x 70 cm.:
I. 960 r. – 1572.
II. 1674 – 1863.
III. 1901 – 1945.
1. Ok. 4000 – 490 p.n.e.
2. 480 – 129 p.n.e.
3. 118 p.n.e. – 375.
4. 378 – 865.
5. 955 – 1025.
6. 1025 – 1119.
7. 1123 – 1308.
8. 1311 – 1374.
9. 1384 – 1440.
10. 1444 – 1492.
11. 1492 – 1519.
12. 1519 – 1548.
13. 1555 – 1579.
14. 1579 – 1621.
15. 1621 – 1657.
16. 1658 – 1709.
17. 1717 – 1789.
18. 1789 – 1795.
19. 1795 – 1807.
20. 1807 – 1813.
21. 1813 – 1823.
22. 1825 – 1831.
23. 1832 – 1848.
24. 1848 – 1863.
25. 1864 – 1876.
26. 1879 – 1896.
27. 1897 – 1913.
28. 1914 – 28 VI 1914.
29. 1915 – 1917.
30. 22 VII 1917 – 30 X 1918.
31. 01 XI 1918 – 26 I 1919.
32. 14 II 1919 – 20-26 IX 1920.
33. 09 X 1920 – 1925.
34. 1926 – 1938.
35. 1939 – 13 III 1940.
36. 09 IV 1940 – 05 I 1942.
37. 14 II 1942 – 01 I 1944.
38. 11-18 V 1944 – 28 VI 1945.
39. 17 VII – 02 VIII 1945 – 28-29 VI 1956.
40. 19-21 X 1956 – 9 XII 1990.

1.082,40 zł.
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- Historia dla szkoły podstawowej (w)
Zestaw 40 tablic dydaktycznych w formacie 50 x 70 cm.
1. Ok. 4000 – 490 p.n.e.
2. 480 – 129 p.n.e.
3. 118 p.n.e. – 375.
4. 378 – 865.
5. 955 – 1025.
6. 1025 – 1119.
7. 1123 – 1308.
8. 1311 – 1374.
9. 1384 – 1440.
10. 1444 – 1492.
11. 1492 – 1519.
12. 1519 – 1548.
13. 1555 – 1579.
14. 1579 – 1621.
15. 1621 – 1657.
16. 1658 – 1709.
17. 1717 – 1789.
18. 1789 – 1795.
19. 1795 – 1807.
20. 1807 – 1813.
21. 1813 – 1823.
22. 1825 – 1831.
23. 1832 – 1848.
24. 1848 – 1863.
25. 1864 – 1876.
26. 1879 – 1896.
27. 1897 – 1913.
28. 1914 – 28 VI 1914.
29. 1915 – 1917.
30. 22 VII 1917 – 30 X 1918.
31. 01 XI 1918 – 26 I 1919.
32. 14 II 1919 – 20-26 IX 1920.
33. 09 X 1920 – 1925.
34. 1926 – 1938.
35. 1939 – 13 III 1940.
36. 09 IV 1940 – 05 I 1942.
37. 14 II 1942 – 01 I 1944.
38. 11-18 V 1944 – 28 VI 1945.
39. 17 VII – 02 VIII 1945 – 28-29 VI 1956.
40. 19-21 X 1956 – 9 XII 1990.

1,163,58 zł.
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- Wiedza o społeczeństwie dla podstawowej (w)
Zestaw 16 tablic dydaktycznych w formacie 50 x 70 cm.
1. Elementy systemu politycznego
2. Instytucje działające w systemie politycznym
3. Filary nośne konstrukcji demokratycznego państwa prawnego
4. Formy własności
5. Gałęzie prawa
6. Twoje podstawowe prawa.
7. Źródła prawa powszechnie obowiązującego
8. Zasada trójpodziału władzy w państwie demokratycznym
9. Konwencja o prawach dziecka.
10. Sądownictwo.
11. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa.
12. Związki zawodowe.
13. Człowiek jako istota społeczna.
14. Droga ustawy.
15. Grupy społeczne.
16. Organy Sejmu i Senatu.

432,96 zł.

- WOS (b)
Pragniemy Państwu przedstawić pakiet edukacyjny do przedmiotu wiedza o
społeczeństwie. Pakiet ten ma na celu pomóc Państwu w prowadzeniu lekcji
dotyczących transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 r. oraz Konstytucji III RP,
przeznaczony jest on do szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Przedstawia opisaną w punktach transformację ustrojową i powstanie
Plansza 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Pokazuje głównych przedstawicieli opozycji: Lech Wałęsa,
Plansza 1A
Bronisław Geremek i Tadeusz Mazowiecki.
Zdjęcie przedstawia prace opozycji i ówczesnych władz rządzących
Plansza 1B w sprawie przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce od 6
lutego do 5 kwietnia 1989r. tzw. „Okrągły Stół”
Plansza 2 Przedstawia siedem zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedstawia budowę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i główne
Plansza 3
założenia zawarte w poszczególnych rozdziałach konstytucji.
Zawiera dziesięć historycznych konstytucji w dziejach Polski. Każda
Plansza 4
z nich opatrzona jest datą i nazwą.
Tekst preambuły łac. praeambulum - czyli uroczystego wstępu do
Plansza 5
konstytucji RP powołujący się na polskie tradycje historyczne oraz
ważne wartości tj. prawda, sprawiedliwość dobro, piękno.

183,27 zł.
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- Budżet Państwa – szkoła podstawowa i gimnazjum (b)
Pragniemy Państwu przedstawić pakiet edukacyjny do przedmiotu wiedza o
społeczeństwie. Pakiet ten ma na celu pomóc Państwu w prowadzeniu lekcji na
temat budżetu państwa, jego funkcji, zadań, źródeł, podziału oraz przedstawić
najważniejsze podatki i wydatki. Pomoc ta jest przeznaczona do szkoły
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Komplet składa się z dziewięciu tablic.
Tytuły zagadnień:
1. Definicja budżetu państwa.
2. Funkcje budżetu państwa; fiskalna, stymulacyjna, redystrybucyjna.
3. Funkcje ekonomiczne budżetu państwa.
4. Funkcje polityczne: ustrojowa i demokratyczna.
5. Funkcje ekonomiczno - polityczne.
6. Klasyczne zasady budżetowe.
7. Źródła dochodu polskiego budżetu.
8. Podział procentowy dochodów polskiego budżetu.
9. Podatki w Polsce.
10. Klasyfikacja dochodów.
11. Wydatki budżetowe.
12. Struktura wydatków budżetowych.
13. Wydatki budżetowe według przeznaczenia.
14. Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania.

232,47 zł.
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Przedstawiony asortyment to część naszej bogatej oferty.
Jeżeli Państwo nie znaleźli artykułu, który
był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny.
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego
przykładem są nasze realizacje na naszej stronie

www.bismw.com.pl
Zapraszamy do jej obejrzenia.
Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi.
Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika.
W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT.
Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie)
*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności
od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie.
Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi
ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu prawa polskiego.

UWAGA:
Cennik ważny od 01 czerwca 2022 r.
- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników.
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