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Vyšlo pre vás:
****************MINIMATIK - malý lexikón matematiky pre základné školy - vyšlo v nakladateľstve EDITOR. Cena 72 Sk.
Obsahuje na 80 stranách najdôležitejšie vzťahy, pojmy, vety a
vzorce z matematiky celej základnej školy, prehľad rôznych
jednotiek používaných u nás i v zahraničí a ich prevody,
najnovšie state v učive základnej školy (pravdepodobnosť,
štatistika a kombinatorika), objemy a povrchy telies, ako aj
malé poučenie o financiách, úrokoch a základných pojmoch, ktoré
by mali v tejto oblasti žiaci ovládať. Pre hromadné objednávky zo
škôl ostáva 10 Sk za kus pre PK, resp. pre objednávateľa.
Objednávky na tel.č. 02- 55415410, Borovcová alebo priamo v
redakcii Matmixu.
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