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I" Dago relda, ngata Tiegl. nagaz re~jtco. RESENE NALOGE "' IZ MATEMATiKE S SOLSKIH IN IZBlRNlH TEKMOVANJ, 

I 
1975 - 1991- DMFA Slovenije, Ljubljana 1991, 136 str. 
(KnjiZnica - ;ma ; 50) Cena 250.- SLT (200.- SLT) 

Zaradi vse veZIjega zanimanja za republigka tekmovanja srtdnjefolcev v ma- 
tematiki je OMFA Slovenije I d a  1975 uvedla izbirna tekrnovanja ("predtek- 

I rnovanja") po b l a h  za uvrstitev na republilko tekrnovanje. K a m j e  re  j e  na 
Ie l jo  uBteIjev s bl, ki irnajo manj tahtevne program matematike, ta pred- 
hodna faza razccpila na dvojt: na folska tekmovanja, k i  so bila namenjena 
prcdvsem k l a m  nenaravoslovne usmeritve, i n  na obihjna izbirna tekmovanja. 
t l an i  kornis!je ra populatiracijo matematike v srednjih Yolah so tako ustvarili 
ra je tm zbirko nalog najrarliEnejIih tdavnostnih stopenj, k i  pa so zelo bliru 

I 3olskernu prograrnu matematike. V priEujoEi knji i ici so avtorji zbrali 384 na- 
log in jih opremiIi I refitvami. ReIitve so lepo izdelane, vEasih tudi v velZ 
razliticah, in pomagajo Eu Zeri reJevanja tistim, ki tega sarni ne zmorejo. 
Mislim, da bo khjiaica dobrodoJel pripomoEek tako profesorjem matematike 
po srednjih 3oEah, voditeljem kroitkov in  seveda tudi samim dijakom. Uparn 

I si trditi, da bo delefna celo vel5jega ranimanja kot zbirke nalog z republigkih 
tekmwanj. 
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