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W naszej ofercie znajdują się m.in.: 

Piloty do odpowiedzi 

Projektory 

Tablice interaktywne 

Monitory dotykowe 

Systemy do wideokonferencji 

Cyfrowe pracownie językowe Komputery 



Dystrybucja: 

Tablice interaktywne 
i oprogramowanie do tablic 

 



Interwrite DualBoard 
 
Interwrite Touch Board 

Tablica interaktywna 



MOBILNA 
tablica interaktywna  
 



Dystrybucja: 

501 

Nauczyciel bliżej ucznia 

MOBILNA 
tablica interaktywna  
 



Dystrybucja: 

Oprogramowanie  
do tablic 
interaktywnych 
 



Dystrybucja: 

Zrób to sam!  
Pomocnik nauczyciela  

Oprogramowanie do tworzenia 
ćwiczeń interaktywnych 
 

NAGRODY: 



Dystrybucja: 

Piloty do odpowiedzi 

Błyskawiczne:  
 Głosowanie 
 Testy 
 Ankiety 
 Ocenianie 



Dystrybucja: 

Piloty do odpowiedzi 

Zaangażowanie:  
 Pytanie na rozgrzewkę 
 Pytanie przed i po omówieniu tematu 
 Pytania bez jednoznacznej odpowiedzi 
 Pytania pobudzające do dyskusji 
 Punktowanie aktywności na lekcji 



Kto dziś obchodzi swoje święto? 

A. strażak 
B. budowlaniec 
C. piekarz 
D.nauczyciel 
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Pytanie na rozgrzewkę 



Dystrybucja: 

Kto to jest stryj 
A. Brat matki 
B. Brat ojca 
C. Brat dziadka 
D.Brat wujka 
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HISTORIA kl. IV 
 
Omawianie drzewa genealogicznego 
Używamy  określeń: stopień pokrewieństwa, stryj, wujenka, itd. 
 
Czy nasi uczniowie wiedzą: 
 



Omawiamy temat. 
 
Zawiera on wiele nowych lub mało znanych pojęć określania 
pokrewieństwa. 
 
Uczniowie dowiadują się wielu nowych rzeczy. 
 
Czy zapamiętali kim jest stryj? 
 
Zadajmy to pytanie jeszcze raz.  
Zmieńmy brzmienie i kolejność odpowiedzi. 

Drzewo genealogiczne 

Pytanie po omówieniu nowego tematu 



Słowo pokój oznacza 

A. Brak wojny 
B. Hale magazynowe 
C. Walka pomiędzy 

kolegami 
D. Pomieszczenie użytkowe 
E. Stosunek ludzi do siebie 
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Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź! 
 

Pytanie bez jednoznacznej odpowiedzi 



Participant Leaders 
Points Participant Points Participant 
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Tworzenie pytań 
Integrowanie programu z popularnymi aplikacjami: 
 
MS Word 
MS Excel 
MS PowerPoint 
 
 
 
 
 
W plikach zostają umieszczone specjalne znaczniki które 
przechowują konfiguracje pytania. 
 



Dystrybucja: 

Tworzenie pytań 

 Wykorzystywanie materiałów w  formatach 
nieedytowalnych: 

 
PDF 
JPG 
i wiele innych 
 



Dystrybucja: 

Tworzenie pytań 

 Tworzenie bazy testów zawierających zdjęcia, 
linki do stron internetowych za pomocą edytora 
pytań. 



Dystrybucja: 

Trzymaj rękę na pulsie 

Kontrolowanie czasu prezentacji. 
 
 Prowadzący określa czas jaki 
uczestnicy mają na udzielenie 
odpowiedzi, może zwiększyć go w 
razie potrzeby lub zakończyć 
wcześniej pytanie. 
 



Dystrybucja: 

Zmiany odpowiedzi 

Zezwalanie (blokowanie) na kilkukrotną zmianę 
odpowiedzi przez uczestników (tak samo jak 
podczas tradycyjnego testu). 



Dystrybucja: 

Statystki sesji 

Przeglądanie statystyk w czasie testu 
  
Generowanie szczegółowych raportów 
oraz zapisywanie ich do pliku Excela 
lub HTML’a 

  
Wysyłanie uczestnikom ich wyników. 
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Dystrybucja: 

Nowe Modele projektorów BenQ 
Ultra Short Throw 
  
MX842UST 
 
MW843UST 
 



Dystrybucja: 

MX842UST/MW843UST – proste, tanie modele 
    
 
 
 

 Jasność 3000AL 

 Ultra short throw  

 7000 godzin czas życia lampy 

 Łatwa Instalacja - uchwyt ścienny w zestawie 

 Obsługa 3D  

 LAN control 

 SmartEco system – oszczędność energii 



Wystarczy wsunąć 

Regulacja: Pion/Poziom/Obrót 

Przesunięcie w 
pionie do 4cm 

Łatwa Instalacja – Uchwyt ścienny w zestawie 

Uchwyt w każdym 
projektorze UST 
 
Płyta montażowa 
zainstalowana na 
projektorze. 
  
Trójwymiarowa 
reguacja instalacji 
 

Przesunięcie w 
poziomie do 3cm 



40mm  
Regulacja w pionie.  

 

Ułatwia szybką instalację 
w zależności od 
parametrów tablicy 

Łatwa Instalacja – Szablon instalacyjny w zestawie 



Dystrybucja: 

Nowe Modele projektorów BenQ 
Ultra Short Throw  
 
MX852UST+ 
 
MW853UST+ 



Dystrybucja: 

MW853UST+/MX852UST+  

 

•  3200AL wysoka jasność (3000AL w 
XGA) 

•  8% lens shift 

•  Czas życia lampy 7000h 

•  Łatwa Instalacja 
       Uchwyt ścienny w zestawie 

•  System Interaktywny PointWrite 
       Pisakiem i palcem 

• system SmartEco 
       oszczędność energii 

• LAN control 
       Rozwiazanie dla monitoringu pracy       
projektorów 



Wystarczy wsunąć 

Regulacja: Pion/Poziom/Obrót 

Przesunięcie w 
pionie do 4cm 

Łatwa Instalacja – Uchwyt ścienny w zestawie 

Uchwyt w każdym 
projektorze UST 
 
Płyta montażowa 
zainstalowana na 
projektorze. 
  
Trójwymiarowa 
reguacja instalacji 
 

Przesunięcie w 
poziomie do 3cm 



40mm  
Regulacja w pionie.  

 

Ułatwia szybką instalację 
w zależności od 
parametrów tablicy 

Łatwa Instalacja – szablon instalacyjny w zestawie 



Dystrybucja: 

 
 

Dwa złącza HDMI dla podłaczenia większej ilości 
urządzeń 
 
 

8% lens shift w pionie 

Nowości w MX852UST+ i MW853UST+  



Dystrybucja: 

Projektor laserowy  
Sony VPL-FHZ55 



Dystrybucja: 

Dlaczego wybrać projektor laserowy Sony VPL-FHZ55: 
 
•20 000 godzin bez konserwacji / 20 000 godzin pracy panelu  
 
•Ciągła jasność - Tryb ciągłej jasności utrzymuje początkowy poziom jasności przez cały czas 
 
•Tryb automatycznego przyciemniania zapewnia wysoki poziom jasności przez 20 000 godzin 
 
•Instalacja 360° możliwość instalacji pod dowolnym kątem 
 
•Możliwość przesuwania obrazu w pionie i poziomie dzięki funkcji lens shift 
 
•8-punktowa korekcja zniekształceń typu poduszka/baryłka 
 
•Wyświetlanie obrazu na nierównej ścianie (wklęsła / wypukła) 
 
•Niski poziom hałasu : 
 
40 dB (tryb lampy: intensywny)  
35 dB (tryb lampy: standardowy)  
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