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Matematică
Bacalaureat 2021. Matematică M_Mate-Info
Avizat M.E.N. conform O.M. nr. 3022/8.01.2018
Bacalaureat 2021. Matematică M_mate-info este GHIDUL COMPLET pentru pregătirea examenului de bacalaureat.
Lucrarea conţine:
Teme recapitulative care acoperă toată programa pentru bacalaureat. Problemele sunt însoţite de soluţii detaliate şi de
comentarii metodice, unele dintre ele având chiar mai multe rezolvări.
La fiecare dintre clasele a XI-a şi a XII-a, câte două capitole cu probleme de sinteză (algebră şi analiză)
60 de teste rezolvate, după modelul M.E.C.
Un breviar teoretic care conţine toate noţiunile necesare pregătirii examenului de bacalaureat.

33.00 lei 24.75 lei

Bacalaureat 2021. Matematică M_ştiinţele-naturii, M_tehnologic
Avizat M.E.N. conform O.M. nr. 3022/8.01.2018
Bacalaureat 2021. Matematică M_ştiinţele naturii; M_tehnologic este GHIDUL COMPLET pentru pregătirea examenului de
bacalaureat.
Lucrarea conţine:
Teme recapitulative ce includ noţiuni teoretice şi probleme de antrenament pe trei niveluri (iniţiere, consolidare şi
evaluare) şi care acoperă toată programa pentru bacalaureat. Problemele sunt însoţite doar de răspunsuri (cele de iniţiere)
sau de soluţii detaliate (cele de consolidare).
40 de teste (dintre care 10 fără soluţii) după modelul M.E.C.

Lucrarea poate fi folosită în învăţarea curentă, permiţându-le elevilor să se pregătească în condiţii reale, de examen, dar se
poate dovedi un instrument util şi în vederea recapitulării materiei la finalul unui semestru sau la sfârşitul anului şcolar.

28.00 lei 21.00 lei

Probleme de matematică pentru clasa a XII-a
Avizat M.E.N. conform O.M. nr. 3530/04.04.2018
Matematica școlară trebuie, în primul rând, să-i învețe pe tineri să gândească. Frumusețea raționamentului matematic, tehnicile
specifice de lucru ar trebui să deschidă o poartă spre diverse domenii ale științei, spre arta și spre viața cotidiană. Elevii, și nu
numai ei, trebuie să simtă că matematica și comorile ei sunt și le vor fi utile azi și mai ales mâine.
Prezenta culegere se adresează tuturor elevilor de clasa a XII-a, indiferent de profil sau filieră, fiind
destinată consolidării conținuturilor prevăzute de programa școlară. Nivelul de aptitudini, cunoștințe și tehnici diferă de la o
clasă la alta, de la un colectiv la altul, dar credem că rolul profesorului este și acela de a selecta ceea ce este potrivit pentru elevii
săi, fără improvizații, pregătind cu atenție și rigoare lecțiile.
28.00 lei 21.00 lei

Page 2 of 2

Catalog Cărți
Acest catalog a fost generat la data de: 20 octombrie
2020

Probleme de matematică pentru clasa a XI-a
Avizat M.E.N. conform O.M. nr. 3530/04.04.2018
Matematica școlară trebuie, în primul rând, să-i învețe pe tineri să gândească. Frumusețea raționamentului matematic, tehnicile
specifice de lucru ar trebui să deschidă o poartă spre diverse domenii ale științei, spre arta și spre viața cotidiană. Elevii, și nu
numai ei, trebuie să simtă că matematica și comorile ei sunt și le vor fi utile azi și mai ales mâine.
Prezenta culegere se adresează tuturor elevilor de clasa a XI-a, indiferent de profil sau filieră, fiind
destinată consolidării conținuturilor prevăzute de programa școlară. Nivelul de aptitudini, cunoștințe și tehnici diferă de la o
clasă la alta, de la un colectiv la altul, dar credem că rolul profesorului este și acela de a selecta ceea ce este potrivit pentru elevii
săi, fără improvizații, pregătind cu atenție și rigoare lecțiile.
28.00 lei 21.00 lei

Probleme de matematică pentru clasa a X-a
Avizat M.E.N. conform O.M. nr. 3022/8.01.2018
Matematica școlară trebuie, în primul rând, să-i învețe pe tineri să gândească. Frumusețea raționamentului matematic, tehnicile
specifice de lucru ar trebui să deschidă o poartă spre diverse domenii ale științei, spre arta și spre viața cotidiană. Elevii, și nu
numai ei, trebuie să simtă că matematica și comorile ei sunt și le vor fi utile azi și, mai ales, mâine.
Prezenta culegere se adresează tuturor elevilor de clasa a X-a, indiferent de profil sau filieră, fiind destinată consolidarii
conținuturilor prevăzute de programa școlară. Nivelul de aptitudini, cunoștințe și tehnici diferă de la o clasă la alta, de la un
colectiv la altul, dar credem că rolul profesorului este și acela de a selecta ceea ce este potrivit pentru elevii săi, fără improvizații,
pregătind cu atenție și rigoare lecțiile.
Autorii

28.00 lei 21.00 lei

Probleme de matematică pentru clasa a IX-a
Avizat M.E.N. conform O.M. nr. 3022/8.01.2018
Matematica școlară trebuie, în primul rând, să-i învețe pe tineri să gândească. Frumusețea raționamentului matematic, tehnicile
specifice de lucru ar trebui să deschidă o poartă spre diverse domenii ale științei, spre arta și spre viața cotidiană. Elevii, și nu
numai ei, trebuie să simtă că matematica și comorile ei sunt și le vor fi utile azi și mai ales mâine.
Prezenta culegere se adresează tuturor elevilor de clasa a IX-a, indiferent de profil sau filieră, fiind destinată consolidării
conținuturilor prevăzute de programa școlară. Nivelul de aptitudini, cunoștințe și tehnici diferă de la o clasă la alta, de la un
colectiv la altul, dar credem că rolul profesorului este și acela de a selecta ceea ce este potrivit pentru elevii săi, fără improvizații,
pregătind cu atenție și rigoare lecțiile.
Autorii

28.00 lei 21.00 lei

6 total products.

