
Učební texty 1.A,B (2017/18) 

Předmět El. učební texty Cena Standardní učebnice Cena Pozn. 

Český 
jazyk 

El. učební materiály budou 
poskytovány vyučujícími průběžně 
včetně cvičení k uvedeným 
učebnicím 
 

0 Komunikace v českém jazyce 
pro střední školy (Didaktis) 
Literatura pro 1. roč. SŠ 
(Didaktis) - učebnice a 
pracovní sešit  

160 Kč 
 
229 Kč 
po slevě 
 

 

Anglický 
jazyk 

Maturita Solutions SB (Oxford Univ. 
Publ.) 
Slovník: bude instalována bezplatná 
verze 

424 Kč 
po 
slevě 

 Maturita Solutions WB  234 Kč 
po slevě 

 

Německý 
jazyk 

Studio 21 A1 
nebo Studio 21 A2 dle znalostí ze 
ZŠ  
  

320 Kč 
po 
slevě 
  

učebnice + i-učebnice v ceně 
  

  

Španělský 
jazyk 

Některé el. učební materiály budou 
poskytovány vyučujícími průběžně 
Slovník: bude instalována bezplatná 
verze 

0 
0 

Aventura (Klett) Asi 470 
Kč po 
slevě 

Na 2 
roky. 

 
 
 
  



Předmět El. učební texty Cena Standardní učebnice Cena Pozn. 

Dějepis El. učební materiály budou 
poskytovány vyučujícími 
průběžně 

0      - 0 
 

Zeměpis Interaktivní atlas světa (Fraus) 
Některé el. učební materiály 
budou poskytovány vyučujícími 
průběžně 

180 Kč 
0 

     - 0 Hromadná obj. 
bude řešena v 
září. 

ZSV El. učební materiály budou 
poskytovány vyučujícími 
průběžně 

0 Právo pro SŠ 170 Kč Hromadná obj. 
bude řešena v 
září. 

Matematika Logika, množiny (Fraus) 
Číselné obory - vl. materiál 
Algebraické výrazy (Fraus) 
Planimetrie - vlastní materiály 

0  Výrazy, rovnice, 
nerovnice a jejich 
soustavy - Sbírka úloh 
pro SŠ (Prometheus), 
Rovnice a nerovnice 
(Prometheus) 

130 Kč 
 
 
127 Kč 

Fraus poskytne 
multilicenci. 
Hromadná obj. 
bude řešena v 
září. 

Fyzika Elektronické materiály budou 
poskytovány vyučujícími 
průběžně, 
cvičení k učebnici na CD 

0 Fyzika pro gymnázia - 
Mechanika 
(Prometheus) 
Sbírka úloh z fyziky pro 
střední školy 
(Prometheus) 

asi 
130 Kč 
asi 
220 Kč 

  
sbírka pro celé 
4 roky 



Chemie Elektronické materiály budou 
poskytovány vyučujícími 
průběžně  

0 Chemie pro gymnázia 
(Nakladatelství 
Olomouc) 
Sbírka řešených a 
neřešených příkladů z 
chemie (Nakl. Olomouc) 

asi 120 
Kč 
 
asi 110 
Kč 

(hromadná obj. v 
září) 

Biologie Elektronické materiály budou 
poskytovány vyučujícími 
průběžně 
Pro zájemce: Biologie pro 
gymnázia (Nakladatelství 
Olomouc)  - na 4 roky 

0 
 
 
250 Kč 

Skripta Biologie I. 75 Kč (ke koupi ve škole 
v září) 

Informatika Elektronické materiály budou 
poskytovány vyučujícími 
průběžně 

0  - 0 
 

  
 


