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MATEMATYKA BEZ PRĄDU POMYSŁY NA
ATRAKCYJNE LEKCJE W SZKOLE
PODSTAWOWEJ

JOLANTA WYSOCKA

pomysły można wykorzystywać podczas lekcji matematyki na

każdym poziomie nauczania

podpowiada  jak zaktywizować uczniów oraz urozmaicić lekcję

bez użycia tabletów, tablicy multimedialnej i innych urządzeń

cena katalogowa                          24,00

www.nowik.com.pl



ZADANIA Z ARYTMETYKI 
DLA UCZNIÓW KLAS VI -VIII

WITOLD BEDNAREK

przeznaczone dla uczniów klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej.

poznanie, utrwalenie i rozszerzenie wiedzy z arytmetyki na tym

etapie nauczania

wzbiorze znajdziemy: liczby naturalne, liczby pierwsze, kwadraty

liczb naturalnych, ułamki zwykłe, ułamki dziesietne, procenty,

potęgi, pierwiastki 

w dodatku: Sito Eratostenesa, ułamki proste,nietypowe cechy

podzielności, kwadraty magiczne

cena katalogowa                                     17,00

www.nowik.com.pl



ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI. KONKURSY W
SZKOLE ŚREDNIEJ

WITOLD BEDNAREK

zakres materiału: o pewnych równaniach diofantycznych, ciekawe

zadania z ułamkami, ułamki okresowe, o pierwiastkach wymiernych,

trzywyrazowe podciągi, Wzory Viéte'a dla wielomianu trzeciego

stopnia, nierówności między średnimi, zasada indukcji

matematycznej, nierówności w trójkącie, wzory Cardana, do czego

przydają się kongruencje?, o ciągach zbieżnych

dla uczniów szkół średnich interesujących się matematyką,

pragnących rozszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć uzdolnienia w tym

kierunku

przygotowanie do konkursów

cena katalogowa                          20,00

www.nowik.com.pl



JAK WYKORZYSTAĆ KOSTKI
NA LEKCJACH MATEMATYKI  II WYDANIE

JERZY NOWIK, JOANNA ŚWIERCZ

46 gier

4 scenariusze

na lekcje matematyki

na zajęcia w świetlicy

na zajęcia wyrównawcze

cena katalogowa                                     20,00

www.nowik.com.pl



cena katalogowa                          43,00

JAK POKONAĆ TRUDNOŚCI Z MATEMATYKĄ
W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ   II WYDANIE

ANNA PŁOŃSKA

www.nowik.com.pl

uczniów, u których trudności w uczeniu się matematyki wynikają

polecany także jako pomoc w przygotowaniu słabszych uczniów do

matury

       z różnego rodzaju zaniedbań, jak i do tych z zaburzeniami

       rozwojowymi o różnym charakterze i nasileniu.



GRY MATEMATYCZNE
DLA KLAS 1–3 I STARSZYCH

MIROSŁAW DĄBROWSKI

do nauczycieli i rodziców uczniów nie tylko

gry planszowe

karciane

z kostką K10

z wykorzystaniem domina

       klas 1–3

38,00

www.nowik.com.pl

38,00

DODRUK



36,00

www.nowik.com.pl

PAKIETY!!!

50,00
35,00

21,00



www.nowik.com.pl

PLANY WYDAWNICZE

"Matematyka na szóstkę do klasy VIII" – Stanisława Kalisza i Jana Kulbickiego

"Tajemnice liczb pierwszych" – Witolda Bednarka

"Zbiór zadań z matematyki dla klas VII i VIII. Zadania zamknięte" – Ewy Gałęskiej

"Matematyka na planszy w szkole podstawowej. Geometria" - Anny Płońskiej

"Matura 2023. Zbiór zadań dla zakresu podstawowego" - Marii Romanowskiej
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Dziękuję za uwagę


