Kurzy z matematiky k přijímacím zkouškám pro žáky
9. tříd
Kurz bude probíhat pravidelně v úterý od 16:30 hodin. V jednotlivých hodinách se budou
opakovat základní poznatky z učiva matematiky na základní škole, řešit příklady z minulých
přijímacích zkoušek. Cena kurzu činí 1200 Kč (za 10 vyučovacích hodin, závěrečný test a
jeho rozbor).
Termíny a témata:
4. 12. 2018 Výrazy a jejich úpravy
11. 12. 2018 Rovnice a nerovnice, soustavy rovnic a nerovnic
18. 12. 2018 Slovní úlohy – řešení pomocí soustav rovnic, procenta, úlohy o pohybu
8. 1. 2019 Konstrukční úlohy
15. 1. 2019 Rovinné útvary – obvody a obsahy, Tělesa – povrchy a objemy
22. 1. 2019 Zkoušky Nanečisto
5. 2. 2019 Rozbor zkoušek Nanečisto
Přihlášky zasílejte na adresu: kloucek@gchd.cz. V přihlášce uveďte jméno a příjmení žáka.
Platbu převodem na účet je nutno provést do 2. prosince 2018. Číslo účtu je
2002640086/6000, variabilní symbol Vám bude zaslán po přihlášení.

Kurzy z matematiky k přijímacím zkouškám pro žáky
5. tříd
Kurz bude probíhat pravidelně pondělí od 16:15 hodin. V jednotlivých hodinách se budou
opakovat základní poznatky z učiva matematiky na základní škole, řešit příklady z minulých
přijímacích zkoušek. Cena kurzu činí 1200 Kč (za 10 vyučovacích hodin, závěrečný test a
jeho rozbor).
Termíny a témata:
3. 12. 2018 Číselné výrazy
10. 12. 2018 Slovní úlohy
17. 12. 2018 Slovní úlohy
7. 1. 2019 Rovinné útvary – obvody a obsahy, prostorová tělesa
14. 1. 2019 Převody jednotek (desetinná čísla), jednoduché rovnice v úlohách
21. 1. 2019 Zkoušky Nanečisto
4. 2. 2019 Rozbor zkoušek Nanečisto
Přihlášky zasílejte na adresu: kloucek@gchd.cz. V přihlášce uveďte jméno a příjmení žáka.
Platbu převodem na účet je nutno provést do 2. prosince 2018. Číslo účtu je
2002640086/6000, variabilní symbol Vám bude zaslán po přihlášení.
Při větším počtu přihlášek bude otevřen další kurz ve stejných termínech - předběžně
od 14:45.

