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Citáty uveřejněné v tomto čísle se týkají problematiky vyučování matematice, soustře
ďují se zejména na úvahy o matematizaci reálných situací a o pojetí školské geometrie. 
Jde o výňatky z časopiseckých článků nebo málo dostupných publikací. 
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