1.
Cvičebnice přípravy na státní přijímací zkoušky : 5. třída : český jazyk,
matematika / sestavili Lukáš Holík, Romana Chládková, Sylvia Jančiová, Jindra
Plamitzerová, Jan Zarcký -- Vydání: první
Praha : www.scio.cz, 2016 -- 164 nečíslovaných stran
ISBN 978-80-7430-165-0
Sign.: III 39746V1
čeština ; matematika ; učivo ; základní škola ; víceleté
gymnázium ; přijímací zkouška
Obsahuje 73 úloh z MA a 122 úloh z ČJ, typové úlohy
používané u přijímaček a podrobný návod ke správnému
řešení.
https://katalog.npmk.cz/documents/472757

2. Fyzika 8 : příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia / Miroslav
Randa, Jiří Kohout, Václav Kohout, Pavel Kratochvíl, Pavel Masopust, Josef Petřík,
Jitka Prokšová, Karel Rauner -- 1. vydání
Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2018 -- 112 stran
ISBN 978-80-7489-394-0
Sign.: III 39735V1

fyzika ; základní škola ; víceleté gymnázium ; ročník 8
Příručka učitele je předkládána ve formě příprav na
jednotlivé vyučovací hodiny. Každá kapitola je zpracována
důsledně na dvou stranách a zahrnuje několik logických
částí.
https://katalog.npmk.cz/documents/472693

3. Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám / Petr Husar -- Dotisk 1.
vydání
Praha : Prometheus, 2017 -- 198 stran -- cze
ISBN 978-80-7196-251-9
Sign.: II 116591V1
matematika ; učivo ; základní škola ; přijímací zkouška ;
střední škola ; ročník 9
Matematická učebnice a sbírka příkladů, která žáky
povede týden po týdnu až k branám přijímacích
zkoušek. Všechny příklady doplněny řešením a to tak,
aby byly dobře pochopeny. Doplněno tabulkou pro
domácí učení.

https://katalog.npmk.cz/documents/472755

4. Matika pro spolužáky. Sbírka úloh I. / Marek Liška, Tomáš Valenta, Lukáš Král
a kolektiv -- 1. vydání
Praha : ProSpolužáky.cz s.r.o., 2018 -- 170 stran
ISBN 978-80-88255-36-9
Sign.: II 116590V1

matematika ; řešení úloh ; rovnice a nerovnice ;
planimetrie ; funkce ; goniometrie ; střední škola
První díl sbírky úloh obsahuje všechny příklady z našich
učebnic standardně určených pro 1. a 2. ročník středních
škol.

https://katalog.npmk.cz/documents/472751

5. Matika pro spolužáky. Komplexní čísla : pracovní sešit / Marek Liška, Tomáš
Valenta, Lukáš Král a kolektiv -- 1. vydání
Praha : ProSpolužáky.cz s.r.o., 2018 -- 53 stran
ISBN 978-80-88255-38-3
Sign.: III 39742V1

matematika ; cvičení ; střední škola ; komplexní čísla
Příklady jsou řešeny krok za krokem a seřazeny vzestupně
dle obtížnosti. Na konci každé podkapitoly se nachází
procvičení s výsledky. Správnost postupu těchto příkladů si
student může zkontrolovat po načtení QR kódu na našich
webových stránkách.
https://katalog.npmk.cz/documents/472750

6. Matika pro spolužáky. Komplexní čísla : učebnice / Marek Liška, Tomáš Valenta,
Lukáš Král a kolektiv -- 1. vydání
Praha : ProSpolužáky.cz s.r.o., 2018 -- 77 stran
ISBN 978-80-88255-37-6
Sign.: III 39743V1
matematika ; střední škola ; komplexní čísla

Učebnice je určena pro 4. ročník středních škol. Cílem je
studentům vysvětlit látku lidsky. Je prověřena více než
21 000 studenty.

https://katalog.npmk.cz/documents/472752

7. S penězi si poradím : finanční gramotnost pro žáky 1. stupně ZŠ / Iva Nováková
-- Vydání první
Praha : Portál, 2019 -- 64 stran
ISBN 978-80-262-1474-8
Sign.: III 39736V1

finanční gramotnost ; cvičení ; základní škola ; první stupeň
; osobní finance
Pracovní sešit k procvičování finanční gramotnosti žáků na
prvním stupni základní školy.

https://katalog.npmk.cz/documents/472726

8. Starší dějiny pro střední školy : pracovní sešit : od pravěku po raný novověk /
autorsky zpracovali: Jiří Bartůněk, Jarmila Bednaříková, Tomáš Borovský, David
Horváth, Jiří Hrbek, Jakub Hrubý, Tomáš Knoz, Markéta Křížová, Tomáš Malý,
Petra Melichar, Miriam Nývltová Fišáková, Jan Pezda, Petr Stehlík, Stanislav
Stuchlík, Josef Šaur, Ondrej Šedo, Michal Wanner -- První vydání
Brno : Didaktis, [2018] -- 236 stran
ISBN 978-80-7358-291-3
Sign.: III 39737V1
dějepis ; pravěk ; dějiny starověku ; dějiny středověku ;
dějiny novověku ; svět ; střední škola ; -století 18
Pracovní sešit nabízí nový pohled na středoškolskou
výuku dějin 19. století: Cvičení v něm sledují dlouhodobé
a zásadní změny společnosti, kultury, hospodářství,
neomezují se jen na politické nebo snad vojenské dějiny.
https://katalog.npmk.cz/documents/472742

9. Testy 2019-2020 pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ z českého jazyka / autorské zpracování:
Šárka Dohnalová, Martina Jirčíková, Simona Khatebová, Veronika Švecová -Vydání první
Brno : Didaktis, [2019] -- 143, IV stran
ISBN 978-80-7358-304-0
Sign.: III 39745V1
čeština ; učivo ; základní škola ; víceleté gymnázium ;
přijímací zkouška ; 2019-2020
Příručka obsahuje základní informace, tipy a doporučení k
didaktickým testům, které žáci v rámci přijímacího řízení
absolvují. Hlavním přínosem knihy je její rozsáhlá sbírková a
testová část. Součástí příručky je i klíč pro kontrolu výsledků
a vzorové záznamové archy pro nácvik zápisu odpovědí.
https://katalog.npmk.cz/documents/472754

10. Testy 2019-2020 pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ z matematiky / autorské zpracování:
Hana Hedbávná, Ivana Ježková -- Vydání první
Brno : Didaktis, [2019] -- 122, vi stran
ISBN 978-80-7358-306-4
Sign.: III 39744V1

matematika ; učivo ; základní škola ; víceleté gymnázium ;
přijímací zkouška ; 2019-2020
Poskytuje základní informace, tipy a doporučení k
jednotným přijímacím zkouškám, a obsahuje zásobu úloh
na procvičení znalostí a dovedností potřebných k
přijímačkám.
https://katalog.npmk.cz/documents/472753

