
Studijní literatura pro 1. ročník a kvintu školního roku 2018/2019 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (po dohodě s vyučujícími – září 2018 – hromadná objednávka všech učebnic) 

Harris Michael New Opportunities (o stupni obtížnosti se rozhodne na základě jazykové úrovně žáků) 

Paul Davies  Maturita Solutions (po domluvě s vyučujícím – pilotní verze) 

Murphy  English Grammar in Use – new – intermediate 

   časopis Bridge 

 

 

BIOLOGIE (jeden z titulů) 

Kubát a kol.   Botanika 

Jelínek   Biologie (nakladatelství Olomouc) 

Kincl   Biologie rostlin 

 

 

ČESKÝ JAZYK  

Bláhová  Literatura pro 1. ročník středních škol – pracovní sešit  

Adámková  Přehled středoškolského učiva českého jazyka (po domluvě s vyučujícím)   

Adámková   Komunikace v českém jazyce pro střední školy – pracovní sešit  

(po domluvě s vyučujícím)  

Doplňková literatura  

Bláhová  Literatura pro 1. ročník středních škol – učebnice 

Hánová  Odmaturuj z literatury 1 

Polášková  Literatura 

Pravidla českého pravopisu 

 

 

DĚJEPIS  

Popelka - Válková Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 

Čornej a kol.  Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 

   Atlas světových dějin 1. díl (Pravěk – Středověk) 

 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

1.A 

Michel Bosquet Quartier libre 1 – učebnice s integrovaným pracovním sešitem 

   Česko-francouzský slovník a Francouzsko-český slovník (dvoudílný) 

kvinta    
Michel Bosquet  Quartier libre 2 – učebnice s integrovaným pracovním sešitem  

   Česko-francouzský slovník a Francouzsko-český slovník (dvoudílný) 

 

 

FYZIKA 

Bednařík   Fyzika pro G - mechanika   

Bartuška   Fyzika pro G – molekulová fyzika a termika  

Bartuška  Sbírka řešených úloh z fyziky pro SŠ 1  

Bartuška  Sbírka řešených úloh z fyziky pro SŠ 2  

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Charalambidis  Hudební výchova pro gymnázia 1 

 



 

CHEMIE 

Mareček-Honza  Chemie pro čtyřletá gymnázia I. díl 

 

 

MATEMATIKA 

Bušek   Základní poznatky z matematiky pro gymnázia  

Boček   Rovnice a nerovnice pro gymnázia 

Janeček  Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rovnice a nerovnice a jejich soustavy 

Mikulčák   Tabulky 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK  

1.A 

Motta    Direkt neu 1 – učebnice s integrovaným pracovním sešitem 

kvinta 

Motta    Direkt neu 2 – učebnice s integrovaným pracovním sešitem 

 

 

RUSKÝ JAZYK 

1.A 

Snova Klass! 1 (A1) – učebnice s pracovním sešitem + CD MP3 + azbuka 

kvinta  
Orlová   Klass! 2 -  učebnice s integrovaným pracovním sešitem 

 

 

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD  

Dvořák a kol.  Odmaturuj ze společenských věd - aktualizované vydání k 1.1.2015  

 

 

ZEMĚPIS 

Demek   Země – Geografie 1 – fyzickogeografická část 

   Školní atlas světa, Kartografie Praha – 2. vydání 

 

 

 

 

 

 


