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DYPLOM

za piêkny przejaw zainteresowania
dostrzeganiem matematyki wokó³ siebie

i rozwi¹zywaniem praktycznych problemów przy jej pomocy
oraz odwagê w rywalizacji

podczas VI edycji Konkursu Matematyczne Preteksty
otrzymuje jego uczestnik

....................................................................................

oraz wspieraj¹cy go najbli¿si
i jego placówka.
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Zapraszamy
do ogólnopolskiej zabawy matematycznej

z elementami rywalizacji, czyli do
Konkursu Matematyczne Preteksty!

U¿yj identyfikatora Twojej placówki:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
i zg³oœ swój udzia³* przez stronê MatPret.pl

*(zg³oszenia mo¿e dokonaæ tylko doros³y uczestnik albo rodzic niedoros³ego uczestnika)

Oprócz czystej radoœci matematycznej,
zyskasz bardzo dobre przygotowanie

do póŸniejszych egzaminów: ósmoklasisty, Matury, ...*
*(Specyfika myœlenia w stylu konkursu da³a œrednio

80,(2)% na Egzaminie ósmoklasisty, przy œredniej ogólnopolskiej 45%,
oraz 96,(4)% z Matury podstawowej, przy œredniej ogólnopolskiej 58%

i 74,2% z Matury rozszerzonej, przy œredniej ogólnopolskiej 39%)

Pobaw siê ... parówkami, samochodami, dywanami
autokarami, pi³kami, meblami, fasolkami, ... ,

ze wspó³autorem najlepszego podrêcznika do matematyki
w Europie!

Dzieñ dobry!

     W ramach projektu edukacyjnego Matematyczne Preteksty, po raz VII organizu-
jemy ogólnopolsk¹ zabawê matematyczn¹ z elementami rywalizacji, czyli Konkurs
Matematyczne Preteksty, dla uczniów wszystkich klas szkó³ podstawowych,
szkó³ œrednich oraz dla najstarszych przedszkolaków.

     Oprócz sprawiania czystej radoœci matematycznej uczestnikom zabawy, unikalna
treœæ i forma konkursu powoduje kszta³cenie takich umiejêtnoœci matematycznych,
których póŸniejsze stosowanie skutkuje bardzo dobrymi efektami edukacyjnymi:
80,(2)% na Egzaminie ósmoklasisty (przy œredniej ogólnopolskiej 45%),
96,(4)% z Matury podstawowej (przy œredniej ogólnopolskiej 58%),
74,2% z Matury rozszerzonej (przy œredniej ogólnopolskiej 39%).
     Teksty i zadania uk³ada wspó³autor najlepszego podrêcznika w Europie.

     Poniewa¿ konkurs nie jest wydarzeniem jednorazowym (w którym uczestnicy
rozwi¹zuj¹ zadania tylko raz w roku, przez kilkadziesi¹t minut), ale indywidualna
praca uczestników nad zadaniami (nie obci¹¿aj¹ca nauczycieli) trwa przez kilkadzie-
si¹t dni, to jest on w³aœciwie intensywnym kursem kszta³cenia niestandardowego
myœlenia matematycznego.
     S³absi uczniowie maj¹ wsparcie na starcie - specjalne punkty. Macie wiêc Pañstwo
narzêdzie do zachêcenia do tej zabawy ca³ych klas. Dziêki temu bardzo wyraŸnie
wzrosn¹ wyniki wszystkich Pañstwa uczniów.

     I etap konkursu nie wymaga ¿adnych dzia³añ z Pañstwa strony, poza wyznacze-
niem koordynatora, który zaprosi uczniów do udzia³u (zg³aszaj¹ ich rodzice).
     Honorujemy to nagrodami, zarówno dla koordynatora, jak i dla Pañstwa szko³y.

     Mo¿ecie Pañstwo otrzymaæ równie¿ bezp³atn¹ diagnozê umiejêtnoœci matema-
tycznych swoich uczniów, a tak¿e zyskaæ narzêdzie do dodatkowej promocji.

     Zapraszamy Pañstwa do udzia³u w tej zabawie.
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