
UČEBNICE 

1. ROČNÍK  GYMNÁZIA  KARLA  ČAPKA  

2017-2018 

Český jazyk a literatura  

Prokop, Vladimír: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, nakladatelství O.K.-Soft 

Sochrová, Marie: Čítanka I. k literatuře v kostce, nakladatelství Fragment 

Sochrová, Marie: Český jazyk v kostce (Aktualizované vydání od roku 2009), nakladatelství 
Fragment 

Teorie literatury (učebnice pro střední školy), nakladatelství Fraus 

Německý jazyk  

direkt (1)  neu – Němčina pro střední školy - učebnice a pracovní sešit (nakladatelství Klett) 

Anglický jazyk 

Maturita ACTIVATOR (obsahuje 2xCD, je na celé 4 roky) 

Ruský jazyk  

učebnice nekupovat – bude řešeno v září s vyučujícím RUJ 

Fyzika  

Povinná literatura: 

Lepil O. a kol. : Sbírka úloh pro střední školy (nakl. Prometheus). 

Doporučená literatura: 

Bednařík M. a kol. : Fyzika pro gymnázia – Mechanika (nakl. Prometheus)  
elektronické zdroje: fyzika.jreichl.com, www.realisticky.cz 

RNDr. Karel Bartuška: Sbírka řešených úloh z fyziky I, nakl. Prometheus 

Chemie  

Mareček A., Honza J. : Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1.díl 

+Periodická soustava prvků – volný list 

Biologie  

Kincl L., Kincl M., Jarklová J. : Biologie rostlin pro gymnázia (nakl. Fortuna) – 3. přepracované 
vydání (nebo novější) 

Jelínek J., Zicháček V. : Biologie pro gymnázia (nakl. Olomouc) – vydání 2014 (nebo novější) – 
učebnice  
s tématy pro 3-4 roky studia 

http://www.realisticky.cz/


Dějepis Čd 

Popelka, Válková : Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 (pravěk a starověk), SPN = hnědý obal 

Čornij a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 (středověk až raný novověk) = zelený obal 

Základy společenských věd Čd 

- nekupovat žádnou učebnici 

- bude řešeno v září s vyučujícím ZSV 

Matematika - povinné 

Učebnice:  

PhDr. Ivan Bušek, doc. RNDr. Emil Calda, Csc.: Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z 
matematiky, Prometheus 
RNDr. Jura Charvát, Csc., RNDr. Jaroslav Zhouf, doc. RNDr. Leo Boček, Csc.: Matematika pro 
gymnázia – Rovnice a nerovnice, Prometheus 
RNDr. Eva Pomykalová: Matematika pro gymnázia – Planimetrie, Prometheus 

Sbírky:  

František Janeček: Sbírka úloh z matematiky pro SŠ. Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich 
soustavy, Prometheus (pro 1. a 2. ročník) 

Jindra Petáková: Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, 
Prometheus (pro celé 4 roky studia) 

Doporučené elektronické zdroje: www.realisticky.cz 


