
Seznam učebnic pro 1. ročník 
 

Český jazyk 

Literatura pro 1.ročník středních škol (Didaktis)        

– učebnice + pracovní sešit (pokud bude 

učitelem vyžadován) 

Komunikace v ČJ pro SŠ uč + prac. sešit – pro 

všechny ročníky – společná objednávka 

Matematika 

Matematika pro gymnázia – základní poznatky 

Matematika pro gymnázia – rovnice a nerovnice 

Matematika pro gymnázia – planimetrie   

(vše Prometheus) 

Anglický jazyk 

Maturita Solutions - Intermediate – 3rd edition 

(Student´s book + Workbook)   

- nebo společná objednávka na začátku šk. roku 

Německý jazyk Společná objednávka na začátku šk. roku  

Francouzský jazyk Quartier libre Nouveau 1 

Dějepis 
Pravěk a starověk pro gymnázia a střední školy     

(SPN) 

Základy společenských 

věd 

Společenské vědy pro SŠ – 1.díl  (Didaktis) 

nebo Odmaturuj ze společenských věd – vhodné 

pro celou dobu studia 

Zeměpis  
Příroda a lidé Země  (Česká geografická spol.) 

Školní atlas světa  (Kartografie Praha) 

Fyzika  
Fyzika pro gymnázia – mechanika 

 (Prometheus) 

Biologie 
Biologie pro střední školy gymnazijního typu 

(Jelínek, Zicháček) – vhodné pro 1.-4.ročník 

Chemie  
Chemie pro čtyřletá gymnázia (A. Mareček, J. 

Honza) – 1. díl 



Seznam učebnic pro 2. ročník 
 

 

Český jazyk 
Literatura pro 1.ročník středních škol (Didaktis)        

– učebnice + pracovní sešit (NE pro 2.B) 

Matematika 

Matematika pro gymnázia – planimetrie   

Matematika pro gymnázia – funkce 

Matematika pro gymnázia – goniometrie 

(vše Prometheus) 

Anglický jazyk 
Maturita Solutions - Intermediate – 3rd edition 

(pokračování učebice)  

Německý jazyk 
Společná objednávka na začátku školního roku, 

nebo pokračování učebnice 

Francouzský jazyk Quartier libre Nouveau 1 

Dějepis Středověk pro gymnázia a střední školy (SPN) 

Základy společenských 

věd 

Odmaturuj ze společenských věd – vhodné pro 

celou dobu studia 

Zeměpis  

Regionální zeměpis světadílů  (Česká 

geografická spol.) 

Školní atlas světa  (Kartografie Praha) 

Fyzika  

Fyzika pro gymnázia – molekulová fyzika a 

termika 

Fyzika pro gymnázia – elektřina a magnetismus 

(Prometheus) 

Biologie 
Biologie pro střední školy gymnazijního typu 

(Jelínek, Zicháček) – vhodné pro 1.-4.ročník 

Chemie  
Chemie pro 2.ročník gymnázií (A. Mareček, J. 

Honza) 



Seznam učebnic pro 3. ročník 

 

Český jazyk 

Literatura pro 3.ročník středních škol (Didaktis)        

– učebnice + pracovní sešit 

Český jazyk - přehled SŠ učiva – edice Maturita     

Matematika 

Matematika pro gymnázia – stereometrie   
Matematika pro gymnázia – analytická geometrie 

Matematika pro gymnázia – kombinatorika, 

pravděpodobnost, statistika 

   (vše Prometheus) 

Anglický jazyk 

Maturita Solutions - Upper Intermediate  

 3rd edition 

(Student´s book + Workbook) 

Německý jazyk 
Společná objednávka na začátku školního roku, 

nebo pokračování učebnice 

Francouzský jazyk Quartier libre Nouveau 2 

Dějepis Novověk pro gymnázia a střední školy (SPN) 

Základy 

společenských věd 
Odmaturuj ze společenských věd – vhodné pro  

Celou dobu studia 

Zeměpis  

Regionální zeměpis světadílů  (Česká 

geografická spol.) 
Školní atlas světa  (Kartografie Praha) 

Atlas Česká republika  (Kartografie Praha) 

Fyzika  

Fyzika pro gymnázia – mechanické kmitání a vlnění 

Fyzika pro gymnázia – elektřina a magnetismus 

Fyzika pro gymnázia – optika  

Fyzika pro gymnázia – mikrosvět  (Prometheus) 

Biologie 
Biologie pro střední školy gymnazijního typu 

(Jelínek, Zicháček) – vhodné pro 1.-4.ročník – jen 

pro zájemce (budoucí seminaristy) 

Chemie  
Chemie pro 3.ročník gymnázií (A. Mareček, J. 

Honza) 



Seznam učebnic pro 4. ročník 
 

 

 

Český jazyk 

Literatura pro 4.ročník středních škol (Didaktis)        

– učebnice + pracovní sešit 

Český jazyk přehled SŠ učiva – edice Maturita     

Matematika 

Matematika pro gymnázia – kombinatorika, 

pravděpodobnost a statistika 

Matematika pro gymnázia –  posloupnosti a 

řady 

Anglický jazyk 

Maturita Solutions - Upper Intermediate  

 3rd edition (pokračování) 

(Student´s book + Workbook) 

Německý jazyk 
Společná objednávka na začátku školního roku, 

nebo pokračování učebnice 

Francouzský jazyk pokračování učebnice 

Dějepis 
Dějiny 20. století  (autoři Kuklíkovi) 

nebo Dějepis 4 

Zeměpis  Atlas Česká republika  (Kartografie Praha) 


