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PŘÍPRAVNÉ  KURZY  Z  MATEMATIKY 
 

pro zájemce z 5.tříd ZŠ 
 

POKRAČUJÍ  ZIMNÍM SEMESTREM 
 

 

 

Vážení rodiče! 
 

 Hlavním cílem probíhajících kurzů je shrnutí a upevnění učiva ZŠ, z něhož bude vycházet písemná 

přijímací zkouška z matematiky na jaře 2018.  
V Podzimním semestru (do Vánoc 2017) jsme především opakovali a procvičovali látku 4. a 5. třídy, 

občas zazněly i rozšiřující poznatky.  

 

Vzhledem k nově zavedenému způsobu provedení přijímací zkoušky z matematiky se v Zimním 

semestru (do jara 2018) zaměříme hlavně na konkrétní úlohy z dřívějších testů CERMAT. Projdeme 

základní typy  úloh a podle časových možností budeme řešit i další méně tradiční příklady, aby skutečná 

přijímací zkouška z matematiky v dubnu 2018  účastníky kurzů překvapila co nejméně.  
  

Vzhledem k nezávislosti obou semestrů se lze bez obav přidat i jen na „zimní“ část kurzů. 
 

 Kurzy nadále probíhají v ÚT 13.50-14.35 , resp. 14.45-15.30 , resp. 15.40-16.25 , a to v budově AG 

(Korunní 2, Praha 2, zast. MHD Náměstí Míru.). Sraz u vrátnice vždy 5 minut před začátkem hodiny.  
 

Zimní semestr začíná v ÚT 9.1. 2018  a pokračuje vždy v úterý, kromě ÚT 6.2. 2018 (jarní prázdniny 

Prahy 1-5), ale včetně ÚT 13.2. 2018 (jarní prázdniny Prahy 6-10). Poslední hodina ÚT  3.4. 2018. 

Cena za Zimní semestr je 600 Kč/os,  platba hotově na místě v době kurzu.  
 

S  dosavadními účastníky kurzů počítáme i nadále, pokud mají uhrazené oba semestry. 
 

Nové zájemce přijímáme pouze do vyčerpání kapacity kurzů,  přihlášky mailem (viz níže).  
 

BONUS : po dobré zkušenosti z minulých let proběhne také letos před koncem Zimního semestru pro zájemce  
 

PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKA  NANEČISTO 
 

Podrobnosti budou předmětem zvláštního dopisu, který vyjde do konce února  (www.arcig.cz)   . 
 

 

Dotazy, připomínky: prof. Lauschmann – osobně v době konání kurzů,  

  e-mail: kurzy.m@arcig.cz, též tel. 224 251 877 (AG), 251 811 478 (večer), 776 153 793. 
  

Je zřejmé, že úspěch u zkoušky nelze nikterak zajistit, lze mu však napomoci soustředěnou snahou,  

a o to se společně pokusíme! 
 

        Za AG         RNDr. Zdeněk Lauschmann 
22.12. 2017         vedoucí kurzů 

 
                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Přihláška do  PŘÍPRAVNÝCH  KURZŮ  Z  MATEMATIKY  - AG 2017/2018 
 

Jméno :      Škola  : 
 

Kontakt (tel., e-mail): 
 

Zimní semestr - výběr hodiny (1.h – 2.h – 3.h.) : 
 

Datum :      Podpis: 

mailto:kurzy.m@arcig.cz

