Začátek formuláře



Konec formuláře
V. Väterová
Matematika převážně nevážně- sbírka zajímavých úloh pro ZŠ
0811462-mal.jpg

file_0.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 128 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 116
Formát: A5
Vydání: 1.

katalog nakladatelství Prometheus

file_1.wmf


Sbírka obsahuje téměř 200 úloh rozvržených do třinácti souborů tvořených patnácti úlohami, které po matematické stránce vynalézavým a vtipným způsobem zpracovávají určitou situaci. Některé z těchto situací jsou vymyšlené, některé jsou inspirovány příhodami známých pohádkových bytostí, případně i osobností historických, všechny však vhodným a nenásilným způsobem podněcují zvídavost žáků a jejich zájem o řešení zajímavých příkladů.
Každý soubor je opatřen řešením všech příkladů, vysvětlujícími obrázky a přehledným výčtem matematických témat, jejichž znalost je v daném souboru procvičována. Příklady pokrývají učivo základní školy, řada z nich je poměrně jednoduchých, jiné jsou poněkud složitější, ale žáky zvládnutelné. Zadání úloh jsou podávána zábavným způsobem, vysvětlující řešení jsou stručná, ale srozumitelná a jasná.

Začátek formuláře



Konec formuláře
J. Zhouf a kol.
Matematické příběhy z korespondenčních seminářů
0031331-mal.jpg

file_2.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 198 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 376
Formát: A5
Vydání: 1.

katalog nakladatelství Prometheus

file_3.wmf


Publikace obsahuje více než 300 řešených úloh, které vznikaly během patnáctiletého působení několika různých korespondenčních seminářů pro 12 - 15leté žáky. Vzhledem k tomu, že úlohy těchto seminářů jsou výjimečné tím, že matematické problémy jsou skryty v zábavných příbězích, nabízí se jejich široké uplatnění nejen ve školách, ale i při různých akcích pro děti (matematické tábory, soustředění, projekty,...). Čtenář se zde setká i s originálními řešeními některých účastníků seminářů. Kniha určitě potěší všechny zájemce o netradiční matematiku i ty, kteří pracují se zvídavými dětmi. Z mnohaleté činnosti nadšených propagátorů matematiky se podařilo vybrat to nejlepší. 

Začátek formuláře



Konec formuláře
J. Trejbal
Sbírka zajímavých úloh z matematiky, 1. díl
9431043-mal.jpg

file_4.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 76 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 173
Formát: A5
Vydání: 1.

katalog nakladatelství Prometheus

file_5.wmf


Sbírka je sestavena tak, aby navazovala na učebnice matematiky pro nižší třídy víceletých gymnázií i pro základní školy, včetně tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Obtížnost úloh je graficky odlišena. Při řazení úloh nebylo zvoleno jejich třídění do tematických celků, neboť to často vede k šablonovitému způsobu řešení. Žáci nechť sami zvolí metodu, která je pro ně při řešení výhodnější. Není zapomenuto ani na několik zajímavých důkazových úloh. Při řešení části úloh hrají velkou důležitost nejen kalkulačky, ale i osobní počítače. Kontrolu správnosti svých výsledků i celého řešení si mohou žáci ověřit v závěru díla. 

Začátek formuláře



Konec formuláře
J. Trejbal
Sbírka zajímavých úloh z matematiky, 2. díl
9431044-mal.jpg

file_6.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 79 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 220
Formát: A5
Vydání: 1.

katalog nakladatelství Prometheus
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Sbírka je sestavena tak, aby navazovala na učebnice matematiky pro nižší třídy víceletých gymnázií i pro základní školy, včetně tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Obtížnost úloh je graficky odlišena. Při řazení úloh nebylo zvoleno jejich třídění do tematických celků, neboť to často vede k šablonovitému způsobu řešení. Žáci nechť sami zvolí metodu, která je pro ně při řešení výhodnější. Není zapomenuto ani na několik zajímavých důkazových úloh. Při řešení části úloh hrají velkou důležitost nejen kalkulačky, ale i osobní počítače. Kontrolu správnosti svých výsledků i celého řešení si mohou žáci ověřit v závěru díla

Začátek formuláře



Konec formuláře
I. Bušek a kol.
Mám to dobře? (1. díl)
9331010-mal.jpg

file_8.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 39 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 128
Formát: A5
Vydání: 1.

katalog nakladatelství Prometheus

file_9.wmf


Žákům se často stává, že si nejsou jisti, zda některou partii školské matematiky ovládají. Nevědí, proč jsou v řešení některých typů příkladů stále neúspěšní. Chybí jim jistota a rychlost v řešení rutinních příkladů. Ve sbírkách příkladů si nejsou jisti, jak obtížný je který příklad. Tyto a mnoho dalších problémů, se kterými se při řešení úloh z matematiky na 2. stupni základní školy setkávají, jim pomůže odstranit tato kniha. Navíc jim nabízí také některé méně obvyklé zajímavé úlohy (někde i s návody, jak si sami mohou úlohu podobného typu sestavit), s nimiž se ještě neměli možnost setkat, ale které je jistě zaujmou. Třídílná publikace obsahuje krátké testy z učiva matematiky převážně ze 7. až 9. ročníku ZŠ. Pomocí nich si žáci mohou sami ověřit, jak učivo zvládli. Zvládnutím těchto testů získají více sebedůvěry ve své schopnosti, a to jim pomůže i k úspěchu při přijímacích zkouškách na střední školu.

Začátek formuláře



Konec formuláře
I. Bušek a kol.
Mám to dobře? (2. díl)
9331011-mal.jpg

file_10.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 39 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 128
Formát: A5
Vydání: 1.

katalog nakladatelství Prometheus

file_11.wmf


Žákům se často stává, že si nejsou jisti, zda některou partii školské matematiky ovládají. Nevědí, proč jsou v řešení některých typů příkladů stále neúspěšní. Chybí jim jistota a rychlost v řešení rutinních příkladů. Ve sbírkách příkladů si nejsou jisti, jak obtížný je který příklad. Tyto a mnoho dalších problémů, se kterými se při řešení úloh z matematiky na 2. stupni základní školy setkávají, jim pomůže odstranit tato kniha. Navíc jim nabízí také některé méně obvyklé zajímavé úlohy (někde i s návody, jak si sami mohou úlohu podobného typu sestavit), s nimiž se ještě neměli možnost setkat, ale které je jistě zaujmou. Třídílná publikace obsahuje krátké testové úlohy z učiva matematiky převážně ze 7. až 9. ročníku ZŠ. Pomocí nich si žáci mohou sami ověřit, jak učivo zvládli. Zvládnutím těchto úloh získají více sebedůvěry ve své schopnosti, a to jim pomůže i k úspěchu při přijímacích zkouškách na střední školu. 
katalog nakladatelství Prometheus
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Obsah


Začátek formuláře


 
Konec formuláře
I. Bušek a kol.
Mám to dobře? (3. díl)
9331012-mal.jpg

file_13.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 39 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 104
Formát: A5
Vydání: 1.

katalog nakladatelství Prometheus

file_14.wmf


Žákům se často stává, že si nejsou jisti, zda některou partii školské matematiky ovládají. Nevědí, proč jsou v řešení některých typů příkladů stále neúspěšní. Chybí jim jistota a rychlost v řešení rutinních příkladů. Ve sbírkách příkladů si nejsou jisti, jak obtížný je který příklad. Tyto a mnoho dalších problémů, se kterými se při řešení úloh z matematiky na 2. stupni základní školy setkávají, jim pomůže odstranit tato kniha. Navíc jim nabízí také některé méně obvyklé zajímavé úlohy (někde i s návody, jak si sami mohou úlohu podobného typu sestavit), s nimiž se ještě neměli možnost setkat, ale které je jistě zaujmou. Třídílná publikace obsahuje krátké testové úlohy z učiva matematiky převážně ze 7. až 9. ročníku ZŠ. Pomocí nich si žáci mohou sami ověřit, jak učivo zvládli. Zvládnutím těchto úloh získají více sebedůvěry ve své schopnosti, a to jim pomůže i k úspěchu při přijímacích zkouškách na střední školu. 
katalog nakladatelství Prometheus
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Obsah

O. Odvárko - J. Kadleček
Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia
0011329-mal.jpg

file_16.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 204 Kč
Vazba: V8
Počet stran: 272
Formát: B5
Vydání: 1.

katalog nakladatelství Prometheus

file_17.wmf


Přehled shrnuje učivo matematiky 6. až 9. ročníku základní školy. Ukazuje též vazby a souvislosti, které nebylo možné plně objasnit při probírání jednotlivých témat. Uváděné matematické poznatky jsou ilustrovány na typových příkladech. Publikace je vhodná nejen jako průvodce matematikou základní školy, ale také jako pomocník při přípravě k přijímacím zkouškám na střední školy. Její užitečnost ocení jistě i studenti víceletých gymnázií. 


Začátek formuláře



Konec formuláře
I. Bušek - V. Väterová - M. Cibulková
Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník ZŠ
0811463-mal.jpg

file_18.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 130 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 183
Formát: A5
Vydání: 1.

katalog nakladatelství Prometheus

file_19.wmf


Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách.

Začátek formuláře



Konec formuláře
I. Bušek - V. Väterová - M. Cibulková
Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ
0911464-mal.jpg

file_20.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 130 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 192
Formát: A5
Vydání: 1.

katalog nakladatelství Prometheus

file_21.wmf


Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách.

Začátek formuláře



Konec formuláře
I. Bušek - V. Väterová - M. Cibulková
Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ
0911465-mal.jpg

file_22.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 130 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 191
Formát: A5
Vydání: 1.

katalog nakladatelství Prometheus

file_23.wmf


Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách.

Začátek formuláře



Konec formuláře
I. Bušek - V. Väterová - M. Cibulková
Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ
0911466-mal.jpg

file_24.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 130 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 176
Formát: A5
Vydání: 1.
Titul je součástí řady: Sbírka úloh z matematiky pro 6. až 9. ročník základní školy 

katalog nakladatelství Prometheus

file_25.wmf


Sbírka pro 9. ročník je poslední z ucelené řady sbírek úloh pro 6. až 9. ročník ZŠ. Představuje vhodný doplněk k většině současných učebnic matematiky pro 9. ročník. Kromě témat obsažených v RVP obsahuje některá témata navíc. Jde např. o goniometrické funkce, nerovnice, rovnice s neznámou ve jmenovateli, lomené výrazy včetně složených lomených výrazů, objem a povrch komolého jehlanu a kužele. Sbírka úloh obsahuje úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách.

Začátek formuláře



Konec formuláře
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 6. ročník ZŠ, 1. díl (3. přepracované vydání, učebnice je barevná)
1011473-mal.jpg

file_26.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 90 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 80
Formát: B5
Vydání: 3. přepracované
Titul je součástí řady: Matematika pro 6. až 9. ročník základní školy 

katalog nakladatelství Prometheus
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Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Přepracovaná řada je připravena tak, že se učebnice pro 6. ročník mohou používat k výuce od září 2010, učebnice pro další ročníky navazují.  
Upravené vydání ještě lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravená učebnice zachovává koncepci původní řady. 
V řazení učiva jsou provedeny následující úpravy - jsou vynechána desetinná čísla a zlomky, které se podle RVP na 1. stupni neprobírají. Výklad desetinných čísel je posunut do 2. dílu učebnice pro 6. ročník. Úlohy ve Cvičeních jsou aktualizovány (měna při placení nákupů, výše cen). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření).
Nejvíce změn je v grafickém vybavení. Učebnice je barevná, jsou v ní zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace. Přepracované vydání učebnice je na obálce graficky vyznačeno žlutým lomeným proužkem v levém dolním rohu obrázku.
Učebnice má schvalovací doložku MŠMT.


Začátek formuláře



Konec formuláře
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 6. ročník ZŠ, 2. díl (3. přepracované vydání, učebnice je barevná)
1011474-mal.jpg

file_28.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 98 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 108
Formát: B5
Vydání: 3. přepracované
Titul je součástí řady: Matematika pro 6. až 9. ročník základní školy 

katalog nakladatelství Prometheus
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Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Přepracovaná řada je připravena tak, že se učebnice pro 6. ročník mohou používat k výuce od září 2010, učebnice pro další ročníky navazují.  
Upravené vydání ještě lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady. 
V řazení učiva jsou provedeny následující úpravy - v 1. dílu učebnice pro 6. ročník jsou vynechána desetinná čísla a zlomky, které se podle RVP na 1. stupni neprobírají. Výklad desetinných čísel je posunut do 2. dílu učebnice pro 6. ročník. Úlohy ve Cvičeních jsou aktualizovány (měna při placení nákupů, výše cen). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření).
Nejvíce změn je v grafickém vybavení. Učebnice je barevná, jsou v ní zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace. Přepracované vydání učebnice je na obálce graficky vyznačeno žlutým lomeným proužkem v levém dolním rohu obrázku.
Učebnice má schvalovací doložku MŠMT.


Začátek formuláře



Konec formuláře
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 6. ročník ZŠ, 3. díl (3. přepracované vydání, učebnice je barevná)
1011475-mal.jpg

file_30.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 98 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 100
Formát: B5
Vydání: 3. přepracované
Titul je součástí řady: Matematika pro 6. až 9. ročník základní školy 

katalog nakladatelství Prometheus

file_31.wmf


Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravené vydání ještě lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření). Nejvíce změn je v grafickém vybavení. Učebnice je barevná, jsou v ní zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace. Přepracované vydání učebnice je na obálce graficky vyznačeno žlutým lomeným proužkem v levém dolním rohu obrázku.


Začátek formuláře



Konec formuláře
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 7. ročník ZŠ, 1. díl – Zlomky; celá čísla; racionální čísla
9711255-mal.jpg

file_32.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 84 Kč
Počet stran: 88
Formát: B5
Vydání: 2.
Titul je součástí řady: Matematika pro 6. až 9. ročník základní školy 

katalog nakladatelství Prometheus

file_33.wmf


Učebnice je součástí nové řady učebnic matematiky pro 2. stupeň základních škol, která bezprostředně reaguje na vzdělávací program Základní škola. Učebnice svým obsahem přesně odpovídá stanovené závazné náplni 7. ročníku. Text je stručný, jednoduše formulovaný, členěný do krátkých odstavců a doplněný mnoha obrázky, tabulkami, diagramy a dalšími názornými prostředky a zajímavými úlohami. Mimořádná pozornost je věnována praktickým úlohám a spojení matematiky s běžnými životními situacemi. Všechny texty této řady jsou během přípravy učebnic prověřovány a posuzovány zkušenými učiteli z praxe. Učebnice každého ročníku jsou rozděleny do tří dílů. V každém ročníku učebnici doprovází Knížka pro učitele a Pracovní sešit. 


Začátek formuláře



Konec formuláře
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 7. ročník ZŠ, 2. díl – Poměr; přímá a nepřímá úměrnost; procenta
9711256-mal.jpg

file_34.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 84 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 84
Formát: B5
Vydání: 2.
Titul je součástí řady: Matematika pro 6. až 9. ročník základní školy 

katalog nakladatelství Prometheus

file_35.wmf


Text učebnice je stručný, jednoduše formulovaný, členěný do krátkých odstavců a doplněný mnoha obrázky, tabulkami, diagramy a dalšími názornými prostředky a zajímavými úlohami. Mimořádná pozornost je věnována praktickým úlohám a spojení matematiky s běžnými životními situacemi. V každém ročníku třídílnou učebnici doprovází Knížka pro učitele a pracovní sešit. Celá řada učebnic je nově doplněna publikací Knížka pro učitele ke školním vzdělávacím programům na 2. stupni ZŠ - Matematika a její aplikace. 


Začátek formuláře



Konec formuláře
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 7. ročník ZŠ, 3. díl – Shodnost; středová souměrnost; čtyřúhelníky, hranoly
9711257-mal.jpg

file_36.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 84 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 88
Formát: B5
Vydání: 2.
Titul je součástí řady: Matematika pro 6. až 9. ročník základní školy 

katalog nakladatelství Prometheus

file_37.wmf


Text učebnice je stručný, jednoduše formulovaný, členěný do krátkých odstavců a doplněný mnoha obrázky, tabulkami, diagramy a dalšími názornými prostředky a zajímavými úlohami. Mimořádná pozornost je věnována praktickým úlohám a spojení matematiky s běžnými životními situacemi. V každém ročníku třídílnou učebnici doprovází Knížka pro učitele a pracovní sešit. Celá řada učebnic je nově doplněna publikací Knížka pro učitele ke školním vzdělávacím programům na 2. stupni ZŠ - Matematika a její aplikace. 


Začátek formuláře



Konec formuláře
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 8. ročník ZŠ, 1. díl – Mocniny a odmocniny; Pythagorova věta; výrazy (přepracované vydání, učebnice je barevná)


Předpokládaná cena: 89 Kč
Vazba: V4
Formát: B5
Vydání: 2. přepracované
Předp. termín vydání v 1. pololetí r. 2012
Titul je součástí řady: Matematika pro 6. až 9. ročník základní školy 

katalog nakladatelství Prometheus
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Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravené vydání ještě lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření). Nejvíce změn je v grafickém vybavení. Učebnice je barevná, jsou v ní zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace. Přepracované vydání učebnice je na obálce graficky vyznačeno žlutým lomeným proužkem v levém dolním rohu obrázku.

Začátek formuláře



Konec formuláře
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 8. ročník ZŠ, 2. díl – Lineární rovnice; základy statistiky (přepracované vydání, učebnice je barevná)


Předpokládaná cena: 89 Kč
Vazba: V4
Formát: B5
Vydání: 3. přepracované
Předp. termín vydání v 2. pololetí r. 2012
Titul je součástí řady: Matematika pro 6. až 9. ročník základní školy 

katalog nakladatelství Prometheus
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Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravené vydání ještě lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření). Nejvíce změn je v grafickém vybavení. Učebnice je barevná, jsou v ní zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace. Přepracované vydání učebnice je na obálce graficky vyznačeno žlutým lomeným proužkem v levém dolním rohu obrázku.


Začátek formuláře



Konec formuláře
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 8. ročník ZŠ, 3. díl – Kruh, kružnice, válec; konstrukční úlohy (přepracované vydání, učebnice je barevná)


Předpokládaná cena: 89 Kč
Vazba: V4
Formát: B5
Vydání: 2. přepracované
Předp. termín vydání v 1. pololetí r. 2013
Titul je součástí řady: Matematika pro 6. až 9. ročník základní školy 

katalog nakladatelství Prometheus

file_40.wmf


Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravené vydání ještě lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření). Nejvíce změn je v grafickém vybavení. Učebnice je barevná, jsou v ní zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace. Přepracované vydání učebnice je na obálce graficky vyznačeno žlutým lomeným proužkem v levém dolním rohu obrázku.


Začátek formuláře



Konec formuláře
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 8. ročník ZŠ, 1. díl – Mocniny a odmocniny; Pythagorova věta; výrazy
9711260-mal.jpg

file_41.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 84 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 96
Formát: B5
Vydání: 1.
Titul je součástí řady: Matematika pro 6. až 9. ročník základní školy 

katalog nakladatelství Prometheus

file_42.wmf


Text učebnice je stručný, jednoduše formulovaný, členěný do krátkých odstavců a doplněný mnoha obrázky, tabulkami, diagramy a dalšími názornými prostředky a zajímavými úlohami. Mimořádná pozornost je věnována praktickým úlohám a spojení matematiky s běžnými životními situacemi. V každém ročníku třídílnou učebnici doprovází Knížka pro učitele a pracovní sešit. Celá řada učebnic je doplněna publikací Knížka pro učitele ke školním vzdělávacím programům na 2. stupni ZŠ - Matematika a její aplikace. 


Začátek formuláře



Konec formuláře
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 8. ročník ZŠ, 2. díl – Lineární rovnice; základy statistiky
9711261-mal.jpg
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klikni pro větší náhled

Cena: 84 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 72
Formát: B5
Vydání: 2.
Titul je součástí řady: Matematika pro 6. až 9. ročník základní školy 

katalog nakladatelství Prometheus

file_44.wmf


Text učebnice je stručný, jednoduše formulovaný, členěný do krátkých odstavců a doplněný mnoha obrázky, tabulkami, diagramy a dalšími názornými prostředky a zajímavými úlohami. Mimořádná pozornost je věnována praktickým úlohám a spojení matematiky s běžnými životními situacemi. V každém ročníku třídílnou učebnici doprovází Knížka pro učitele a pracovní sešit. Celá řada učebnic je doplněna publikací Knížka pro učitele ke školním vzdělávacím programům na 2. stupni ZŠ - Matematika a její aplikace. 


Začátek formuláře



Konec formuláře
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 8. ročník ZŠ, 3. díl – Kruh, kružnice, válec; konstrukční úlohy
9711262-mal.jpg
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klikni pro větší náhled

Cena: 84 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 80
Formát: B5
Vydání: 1.
Titul je součástí řady: Matematika pro 6. až 9. ročník základní školy 


katalog nakladatelství Prometheus
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Text učebnice je stručný, jednoduše formulovaný, členěný do krátkých odstavců a doplněný mnoha obrázky, tabulkami, diagramy a dalšími názornými prostředky a zajímavými úlohami. Mimořádná pozornost je věnována praktickým úlohám a spojení matematiky s běžnými životními situacemi. V každém ročníku třídílnou učebnici doprovází Knížka pro učitele a pracovní sešit. Celá řada učebnic je doplněna publikací Knížka pro učitele ke školním vzdělávacím programům na 2. stupni ZŠ - Matematika a její aplikace. 
Začátek formuláře



Konec formuláře
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 9. ročník ZŠ, 1. díl – Lomené výrazy; Rovnice; Soustavy rovnic
9711270-mal.jpg
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klikni pro větší náhled

Cena: 84 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 88
Formát: B5
Vydání: 2.
Titul je součástí řady: Matematika pro 6. až 9. ročník základní školy 

katalog nakladatelství Prometheus
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Text učebnice je stručný, jednoduše formulovaný, členěný do krátkých odstavců a doplněný mnoha obrázky, tabulkami, diagramy a dalšími názornými prostředky a zajímavými úlohami. Mimořádná pozornost je věnována praktickým úlohám a spojení matematiky s běžnými životními situacemi. V každém ročníku třídílnou učebnici doprovází Knížka pro učitele a pracovní sešit. Celá řada učebnic je doplněna publikací Knížka pro učitele ke školním vzdělávacím programům na 2. stupni ZŠ - Matematika a její aplikace. 


Začátek formuláře



Konec formuláře
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 9. ročník ZŠ, 2. díl – Funkce; podobnost; goniometrické funkce
9711271-mal.jpg
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klikni pro větší náhled

Cena: 84 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 82
Formát: B5
Vydání: 2.
Titul je součástí řady: Matematika pro 6. až 9. ročník základní školy 

katalog nakladatelství Prometheus
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Text učebnice je stručný, jednoduše formulovaný, členěný do krátkých odstavců a doplněný mnoha obrázky, tabulkami, diagramy a dalšími názornými prostředky a zajímavými úlohami. Mimořádná pozornost je věnována praktickým úlohám a spojení matematiky s běžnými životními situacemi. V každém ročníku třídílnou učebnici doprovází Knížka pro učitele a pracovní sešit. Celá řada učebnic je doplněna publikací Knížka pro učitele ke školním vzdělávacím programům 
na 2. stupni ZŠ - Matematika a její aplikace. 

Začátek formuláře



Konec formuláře
O. Odvárko - J. Kadleček
Matematika pro 8. ročník ZŠ, 3. díl – Kruh, kružnice, válec; konstrukční úlohy
9711262-mal.jpg

file_51.wmf


klikni pro větší náhled

Cena: 84 Kč
Vazba: V4
Počet stran: 80
Formát: B5
Vydání: 1.
Titul je součástí řady: Matematika pro 6. až 9. ročník základní školy 

katalog nakladatelství Prometheus

file_52.wmf


Text učebnice je stručný, jednoduše formulovaný, členěný do krátkých odstavců a doplněný mnoha obrázky, tabulkami, diagramy a dalšími názornými prostředky a zajímavými úlohami. Mimořádná pozornost je věnována praktickým úlohám a spojení matematiky s běžnými životními situacemi. V každém ročníku třídílnou učebnici doprovází Knížka pro učitele a pracovní sešit. Celá řada učebnic je doplněna publikací Knížka pro učitele ke školním vzdělávacím programům na 2. stupni ZŠ - Matematika a její aplikace. 


Matematika 6 pro ZŠ a VG Aritmetika UČ
Schválilo MŠMT
Cena 125,- Kč vč. DPH
k dispozici
Začátek formuláře
Množství

Konec formuláře
Rozsah
80 bar. stran
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Učebnice aritmetiky pro 6. ročník/primu obsahuje následující tematické celky:
	Desetinná čísla

Dělitelnost přirozených čísel
Grafy a diagramy
Do učebnice je zařazeno také úvodní shrnutí a zopakování učiva matematiky 1.–5. ročníku ZŠ.


Matematika 6 pro ZŠ a VG Aritmetika PS
Schválilo MŠMT
Cena 79,- Kč vč. DPH
Rozsah
64 stran + 4 strany Přehled učiva
Vazba
sešitová
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Pracovní sešit
je praktickým a užitečným doplňkem k učebnici, má shodné řazení a číslování celků jako učebnice. Pracovní sešit usnadňuje řešení úloh z učebnice a umožňuje žákům zapisovat poznámky a řešení k úlohám z vyučovací hodiny. 
Současně obsahuje i řadu příkladů k samostatnému procvičování, domácím úkolům, úlohy pro nadané žáky apod. Je koncipován tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli používat žádný další poznámkový sešit.
V úvodu jsou zařazeny také úlohy sloužící ke zopakování učiva matematiky 1.–5. ročníku ZŠ. Dalším doplňkem je vždy Souhrnný přehled učiva z učebnice, pro kterou je určen.


Matematika 6 pro ZŠ a VG Geometrie UČ
Schválilo MŠMT
Cena 125,- Kč vč. DPH
Rozsah
84 bar. stran
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Učebnice geometrie pro 6. ročník/primu obsahuje následující tematické celky:
	Základní geometrické pojmy (rovina, body, přímky, polopřímky, úsečky, kruh, kružnice, úhly, trojúhelník)

Shodnost
Osová souměrnost
Středová souměrnost
Mnohoúhelníky, kvádr, krychle

Do učebnice je zařazeno také úvodní shrnutí a zopakování učiva matematiky 1.–5. ročníku ZŠ.


Matematika 6 pro ZŠ a VG Geometrie PS
Schválilo MŠMT
Cena 79,- Kč vč. DPH
Konec formuláře
file_53.wmf
 



Rozsah
68 stran + 4 strany Přehled + 2 vystřihovánky
Vazba
sešitová
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Pracovní sešit
je praktickým a užitečným doplňkem k  učebnici, má shodné řazení a číslování celků jako učebnice. Pracovní sešit usnadňuje řešení úloh z učebnice a umožňuje žákům zapisovat poznámky a řešení k úlohám z vyučovací hodiny. 
Současně obsahuje i  řadu příkladů k samostatnému procvičování, domácím úkolům, úlohy pro nadané žáky apod. Je koncipován tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli používat žádný další poznámkový sešit.
V úvodu jsou zařazeny také úlohy sloužící ke zopakování učiva matematiky 1.–5. ročníku ZŠ. Dalším doplňkem je vždy Souhrnný přehled učiva z učebnice, pro kterou je určen a předloha k vystřihování a skládání.


Matematika 6 pro ZŠ a VG PU
Cena 299,- Kč vč. DPH
Chcete lepší cenu? Zaregistrujte se.
k dispozici
Začátek formuláře
Množství

Konec formuláře
file_54.wmf
 



Rozsah
100 stran
Vazba
brožovaná
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Příručka učitele 
je nedílnou součástí učebnic. Jsou v ní formulovány cíle jednotlivých tématických celků, obsahuje metodické poznámky a komentáře k práci s učivem a výsledky všech úloh ze základní učebnice i z pracovního sešitu. Učitel v příručce dále nalezne náměty pro samostatnou práci žáků, pro další rozšíření učiva a také návrhy na projekty. 
Příručka obsahuje i informace o všem, co je uvedeno na liště, a to v takovém rozsahu, aby učitel nemusel tyto informace vyhledávat v jiných zdrojích.



Matematika 7 pro ZŠ a VG Aritmetika UČ
Schválilo MŠMT
Cena 125,- Kč vč. DPH
Rozsah
104 bar. stran
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Učebnice aritmetiky pro 7. ročník/sekundu obsahuje následující tematické celky:
	Celá čísla

Zlomky
Pojem procento
Poměr, úměra, trojčlenka



Matematika 7 pro ZŠ a VG Aritmetika PS
Schválilo MŠMT
Cena 79,- Kč vč. DPH
Konec formuláře
Rozsah
80 stran + 4 strany Přehled učiva
Vazba
sešitová
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Pracovní sešit
je praktickým a užitečným doplňkem k  učebnici, má shodné řazení a číslování celků jako učebnice. Pracovní sešit usnadňuje řešení úloh z učebnice a umožňuje žákům zapisovat poznámky a řešení k úlohám z vyučovací hodiny. 
Současně obsahuje i  řadu příkladů k samostatnému procvičování, domácím úkolům, úlohy pro nadané žáky apod. Je koncipován tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli používat žádný další poznámkový sešit.
V úvodu jsou zařazeny také úlohy sloužící ke zopakování učiva matematiky 1.–5. ročníku ZŠ. Dalším doplňkem je vždy Souhrnný přehled učiva z učebnice, pro kterou je určen.
V pracovních sešitech pro 7. ročník je zavedená novinka – historická lišta, na kterou si žáci mohou zaznamenávat historické události související s matematikou, a postupně je řadit do chronologie na této liště.



Matematika 7 pro ZŠ a VG Geometrie UČ
Schválilo MŠMT
Cena 125,- Kč vč. DPH
Rozsah
104 bar. stran
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Učebnice geometrie pro 7. ročník/sekundu obsahuje následující tematické celky:
	Trojúhelník

Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky
Hranoly



Matematika 7 pro ZŠ a VG Geometrie PS
Schválilo MŠMT
Cena 79,- Kč vč. DPH
Konec formuláře
file_55.wmf
 



80 strany + 4 stran Přehled + 2 vystřihovánky
Vazba
sešitová
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Pracovní sešit
je praktickým a užitečným doplňkem k  učebnici, má shodné řazení a číslování celků jako učebnice. Pracovní sešit usnadňuje řešení úloh z učebnice a umožňuje žákům zapisovat poznámky a řešení k úlohám z vyučovací hodiny. 
Současně obsahuje i  řadu příkladů k samostatnému procvičování, domácím úkolům, úlohy pro nadané žáky apod. Je koncipován tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli používat žádný další poznámkový sešit.
V úvodu jsou zařazeny také úlohy sloužící ke zopakování učiva matematiky 1.–5. ročníku ZŠ. Dalším doplňkem je vždy Souhrnný přehled učiva z učebnice, pro kterou je určen a předloha k vystřihování a skládání.
V pracovních sešitech pro 7. ročník je zavedená novinka – historická lišta, na kterou si žáci mohou zaznamenávat historické události související s matematikou, a postupně je řadit do chronologie na této liště.



Matematika 7 pro ZŠ a VG PU
Cena 299,- Kč vč. DP
Rozsah
152 stran
Vazba
brožovaná
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Příručka učitele 
je nedílnou součástí učebnic. Jsou v ní formulovány cíle jednotlivých tématických celků, obsahuje metodické poznámky a komentáře k práci s učivem a výsledky všech úloh ze základní učebnice i z pracovního sešitu. Učitel v příručce dále nalezne náměty pro samostatnou práci žáků, pro další rozšíření učiva a také návrhy na projekty. 
Příručka obsahuje i informace o všem, co je uvedeno na liště, a to v takovém rozsahu, aby učitel nemusel tyto informace vyhledávat v jiných zdrojích.



Matematika 8 pro ZŠ a VG UČ Aritmetika
Schválilo MŠMT
Cena 145,- Kč vč. DPH
Rozsah
128 bar. stran
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Učebnice aritmetiky pro 8. ročník/tercii obsahuje následující tematické celky:
	Mocniny a odmocniny

Výrazy
Rovnice
Procenta, statistika



Matematika 8 pro ZŠ a VG PS Aritmetika
Schválilo MŠMT
Cena 79,- Kč vč. DPH
Rozsah
84 stran + 4 strany Přehled učiva
Vazba
sešitová
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Pracovní sešit
je praktickým a užitečným doplňkem k  učebnici, má shodné řazení a číslování celků jako učebnice. Pracovní sešit usnadňuje řešení úloh z učebnice a umožňuje žákům zapisovat poznámky a řešení k úlohám z vyučovací hodiny. 
Současně obsahuje i  řadu příkladů k samostatnému procvičování, domácím úkolům, úlohy pro nadané žáky apod. Je koncipován tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli používat žádný další poznámkový sešit.
V pracovních sešitech pro 8. a 9. ročník je limitovaný rozsah využit k zadání množstvídalších příkladů a úloh k procvičování a jsou zde obsaženy pouze některé vybrané úlohy z učebnice.



Matematika 8 pro ZŠ a VG UČ Geometrie
Schválilo MŠMT
Cena 105,- Kč vč. DPH
Rozsah
72 bar. stran
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Učebnice geometrie pro 8. ročník/tercii obsahuje následující tematické celky:
	Pythagorova věta

Kružnice, kruh, válec
Konstrukční úlohy - přímky, kružnice, množiny bodů dané vlastnosti, Thaleova věta




Matematika 8 pro ZŠ a VG PS Geometrie
Schválilo MŠMT
Cena 79,- Kč vč. DPH
Rozsah
80 stran + 4 strany Přehled + 2 vystřihovánky
Vazba
sešitová
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Pracovní sešit
je praktickým a užitečným doplňkem k  učebnici, má shodné řazení a číslování celků jako učebnice. Pracovní sešit usnadňuje řešení úloh z učebnice a umožňuje žákům zapisovat poznámky a řešení k úlohám z vyučovací hodiny. 
Současně obsahuje i  řadu příkladů k samostatnému procvičování, domácím úkolům, úlohy pro nadané žáky apod. Je koncipován tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli používat žádný další poznámkový sešit.
V pracovních sešitech pro 8. a 9. ročník je limitovaný rozsah využit k zadání množstvídalších příkladů a úloh k procvičování a jsou zde obsaženy pouze některé vybrané úlohy z učebnice.




Matematika 8 pro ZŠ a VG PU
Cena 369,- Kč vč. DPH
Rozsah
200 stran
Vazba
brožovaná
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Příručka učitele 
je nedílnou součástí učebnic. Jsou v ní formulovány cíle jednotlivých tématických celků, obsahuje metodické poznámky a komentáře k práci s učivem a výsledky všech úloh ze základní učebnice i z pracovního sešitu. Učitel v příručce dále nalezne náměty pro samostatnou práci žáků, pro další rozšíření učiva a také návrhy na projekty. 
Příručka obsahuje i informace o všem, co je uvedeno na liště, a to v takovém rozsahu, aby učitel nemusel tyto informace vyhledávat v jiných zdrojích.



Matematika 9 pro ZŠ a VG UČ Algebra
Schválilo MŠMT
Cena 125,- Kč vč. DPH
Rozsah
112 stran
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Učebnice Algebry pro 9. ročník (kvartu)obsahuje následující tematické celky:
	lomené výrazy

lineární rovnice, rovnice s neznámou ve jmenovateli
soustavy rovnic
funkce
finanční matematika a statistika


Matematika 9 pro ZŠ a VG PS Algebra
Schválilo MŠMT
Cena 79,- Kč vč. DPH
Rozsah
80 stran
Vazba
sešitová
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Pracovní sešit
je praktickým a užitečným doplňkem k  učebnici, má shodné řazení a číslování celků jako učebnice. Pracovní sešit usnadňuje řešení úloh z učebnice a umožňuje žákům zapisovat poznámky a řešení k úlohám z vyučovací hodiny. 
Současně obsahuje i  řadu příkladů k samostatnému procvičování, domácím úkolům, úlohy pro nadané žáky apod. Je koncipován tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli používat žádný další poznámkový sešit.
V pracovních sešitech pro 8. a 9. ročník je limitovaný rozsah využit k zadání množstvídalších příkladů a úloh k procvičování a jsou zde obsaženy pouze některé vybrané úlohy z učebnice.


Matematika 9 pro ZŠ a VG UČ Geometrie
Schválilo MŠMT
Cena 125,- Kč vč. DPH
Rozsah
96 stran
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Učebnice Geometrie pro 9. ročník (kvartu) obsahuje následující tematické celky:
	tělesa - jehlan, kužel, koule podobnost

goniometrie, goniom. funkce
základy rýsování



Matematika 9 pro ZŠ a VG PS Geometrie
Schválilo MŠMT
Cena 79,- Kč vč. DPH
Rozsah
72 stran + 6 stran Přehled + 5 vystřihovánek
Vazba
sešitová
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Pracovní sešit
je praktickým a užitečným doplňkem k  učebnici, má shodné řazení a číslování celků jako učebnice. Pracovní sešit usnadňuje řešení úloh z učebnice a umožňuje žákům zapisovat poznámky a řešení k úlohám z vyučovací hodiny. 
Současně obsahuje i  řadu příkladů k samostatnému procvičování, domácím úkolům, úlohy pro nadané žáky apod. Je koncipován tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli používat žádný další poznámkový sešit.
V pracovních sešitech pro 8. a 9. ročník je limitovaný rozsah využit k zadání množstvídalších příkladů a úloh k procvičování a jsou zde obsaženy pouze některé vybrané úlohy z učebnice.



Matematika 9 pro ZŠ a VG PU
Cena 379,- Kč vč. DPH
Rozsah
184 stran
Vazba
brožovaná
Formát
210 x 280
Autor
Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel
Příručka učitele 
je nedílnou součástí učebnic. Jsou v ní formulovány cíle jednotlivých tématických celků, obsahuje metodické poznámky a komentáře k práci s učivem a výsledky všech úloh ze základní učebnice i z pracovního sešitu. Učitel v příručce dále nalezne náměty pro samostatnou práci žáků, pro další rozšíření učiva a také návrhy na projekty. 
Příručka obsahuje i informace o všem, co je uvedeno na liště, a to v takovém rozsahu, aby učitel nemusel tyto informace vyhledávat v jiných zdrojích.
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Matematika 6-9
pro vyšší stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií
Jaroslav Eisler
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Popis: 1× kniha, brožovaná, 176 stran, 14,4 × 20,5 cm, česky
99 Kč

Anotace
Vše v jedné učebnici! Přehledně shrnuté učivo matematiky druhého stupně základních škol je logicky a systematicky řazeno do kapitol, které jsou doplněny množstvím příkladů pro lepší pochopení a cvičeními k upevnění získaných znalostí.



Øe�ené pøíklady z matematiky pro základní �koly a osmiletá gymnázia - 2., roz�íøené vydání
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Řešené příklady z matematiky pro základní školy a osmiletá gymnázia - 2., rozšířené vydání
Autor:
Iveta Schulzová, Ján Kováčik


Datum vydání:
1.9.2008
Počet stran:
696
Dostupnost:
Skladem
Cena:
513 Kč včetně DPH 14 %
Publikace obsahuje rozsáhlý soubor řešených a neřešených úloh, u některých příkladů uvádí více způsobů řešení.
Publikace je určená:
	učitelům matematiky na základních školách a v nižších ročnících osmiletých gymnázií (ale i na jiných typech škol),

žákům základních škol a nižších ročníků osmiletých gymnázií (ale i studentům středních škol, kteří „právě u tohoto typu úlohy ze základní školy zapomněli, jak se má řešit“),
žákům základních škol, kteří se připravují ke zkouškám na střední školu
řešitelům matematických soutěží,
a v neposlední řadě rodičům, kteří chtějí pomoci svým dětem zvládnout řešení matematických úloh.
 
Teorii je věnován jen minimální prostor, učebnice uvádí pouze základní pojmy a vztahy používané v příkladech.  Každá kapitola je věnována jednomu tématu, které je možné probírat postupně i ve více ročnících. Toto 2. vydání je navíc doplněno o nové příklady, které vycházejí z reálných situací, o tvorbu jednoduchých algoritmů a příklady, jejichž řešení vyžaduje prostorovou představivost.
Překladatelem a editorem českého vydání je RNDr. Jarmila Robová, CSc., z Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze.


Publikace obsahuje rozsáhlý soubor řešených příkladů ze středoškolské matematiky, který lze využít při opakování k maturitě či přípravě k přijímacím zkouškám z matematiky na vysoké školy. Uchazeč o studium má tak k dispozici ucelené skupiny řešených příkladů z jednotlivých tématických celků s tím, že publikace obsahuje typy a druhy příkladů potřebné k úspěšnému zvládnutí testu z matematiky. Řešení příkladů jsou úplná, v případě potřeby je uveden také popis postupu. Sbírka se vyznačuje širokým rozsahem obtížnosti příkladů od jednodušších až po složitější. Matematická terminologie a symbolika, která je v ní použita, je v souladu s osnovami pro matematiku na středních školách.
2., doplněné a rozšířené vydání
Editorem českého vydání je RNDr. Jarmila Robová, CSc. z Matematicko-fyzikální fakulty UK.


