1. Matematika : sbírka řešených příkladů. Rovnice a nerovnice / Pavel Hejkrlík -2. opr. vydání, 1. vydání v nakl. Hejpa
Opava : Hejpa, 2019 -- 556 stran
ISBN 978-80-904403-5-7
Sign.: II 116980V1
matematika ; učivo ; řešení úloh ; střední škola ; rovnice
; nerovnice
Sbírka je tematicky rozdělena do tří základních kapitol.
Jádrem sbírky jsou řešené příklady a příklady na
procvičení. S trochou píle a minimálním úsilím tak může
každý snadno a rychle dosáhnout maximálního
úspěchu.
https://katalog.npmk.cz/documents/475713

2.
Matematika : sbírka řešených příkladů. Rovnice a nerovnice s absolutní
hodnotou, soustavy rovnic / Pavel Hejkrlík -- 2. opr. vydání, 1. vydání v nakl. Hejpa
Opava : Hejpa, 2019 -- 470 stran
ISBN 978-80-904403-6-4

Sign.: II 116981V1

matematika ; učivo ; řešení úloh ; střední škola ; rovnice
; nerovnice ; soustavy rovnic
Sbírka je tematicky rozdělena do tří základních kapitol.
První kapitola nabízí schéma řešení rovnic a nerovnic
včetně ekvivalentních úprav. Druhá kapitola obsahuje
všechny druhy rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou
a třetí kapitola ukazuje řešení veškerých možných typů
soustav rovnic.
https://katalog.npmk.cz/documents/475714

3. Moderní gymnastické formy pro školní tělesnou výchovu / Dana Fialová a kol.
-- Vyd. 1.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 -- 108 s.
ISBN 978-80-7435-291-1
Sign.: III 39989V1

gymnastika ; tělesná výchova ; školní věk
Učební text si klade za cíl souhrnně rozšířit základní
vědomosti o jednotlivých cvičeních a napomoci
učitelům v praxi.

https://katalog.npmk.cz/documents/475685

4.

Nová cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ / Michaela Mrázová -- 1. vydání

V Praze : Fragment, 2019 -- 191 stran -- Edice:V kostce (Fragment)
ISBN 978-80-253-4315-9
Sign.: II 116960V1
čeština ; učivo ; diktát ; cvičení ; střední škola
Publikace přináší přehledná cvičení ze středoškolského
českého jazyka „v kostce“: stručně, přehledně a
názorně. Slouží k procvičení učiva v rozsahu přípravy ke
státní maturitní zkoušce, přináší však i rozšiřující cvičení
například k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké
školy. Naleznete zde cvičení z jednotlivých
jazykovědných disciplín, teoretické otázky i praktické
úkoly a také kapitoly věnované stylistice a slohu.
https://katalog.npmk.cz/documents/475632

5.

Nová čítanka I. k Literatuře v kostce pro SŠ / Jana Chrástecká -- 1. vydání

Praha : Fragment, [2019] -- 117 stran
ISBN 978-80-253-4316-6
Sign.: II 116961V1

literatura ; střední škola ; starověká literatura ;
středověká literatura ; humanismus (literární) ;
baroko (literární) ; klasicismus (literární) ; národní
obrození české (literární)
Publikace přináší ukázky z děl autorů uvedených v
učebnici Nová literatura v kostce pro střední školy.

https://katalog.npmk.cz/documents/475633

6.

Nová čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ / Jana Chrástecká -- 1. vydání

Praha : Fragment, [2019] -- 143 stran
ISBN 978-80-253-4317-3
Sign.: II 116962V1

literatura ; střední škola ; romantismus (literární) ;
realismus (literární) ; naturalismus (literární)
Publikace přináší ukázky z děl autorů uvedených v
učebnici Nová literatura v kostce pro střední školy.

https://katalog.npmk.cz/documents/475634

7.

Nová čítanka III. k Literatuře v kostce pro SŠ / Jana Chrástecká -- 1. vydání

Praha : Fragment, [2019] -- 191 stran
ISBN 978-80-253-4318-0
Sign.: II 116963V1

literatura ; střední škola ; česká literatura ; světová
literatura ; století 20
Publikace přináší ukázky z děl autorů uvedených v
učebnici Nová literatura v kostce pro střední školy.

https://katalog.npmk.cz/documents/475635

8.

Nová čítanka IV. k Literatuře v kostce pro SŠ / Jana Chrástecká -- 1. vydání

Praha : Fragment, [2019] -- 183 stran
ISBN 978-80-253-4319-7
Sign.: II 116964V1

literatura ; střední škola ; česká literatura ; světová
literatura ; století 20 ; 1951-2000
Publikace přináší ukázky z děl autorů uvedených v
učebnici Nová literatura v kostce pro střední školy.

https://katalog.npmk.cz/documents/475636

9.

Nová literatura v kostce pro SŠ / Jana Chrástecká -- 1. vydání

Praha : Fragment, 2019 -- 231 stran
ISBN 978-80-253-4320-3
Sign.: II 116965V1

literatura ; učivo ; střední škola ; česká literatura ;
světová literatura
Publikace přináší přehled středoškolské literatury „v
kostce“, tedy stručně a přehledně. Slouží k seznámení a
připomenutí učiva literatury s důrazem na katalog
požadavků ke státní maturitní zkoušce.

https://katalog.npmk.cz/documents/475637

10.

Nová matematika v kostce pro SŠ / Helena Sixtová -- 1. vydání

V Praze : Fragment, 2019 -- 222 stran
ISBN 978-80-253-4321-0
Sign.: II 116966V1

matematika ; učivo ; střední škola
Publikace přináší přehled středoškolské matematiky „
v kostce“, tedy stručně, přehledně a názorně. Je
určena studentům, ale nejen jim. Slouží k seznámení i
připomenutí učiva v rozsahu přípravy ke státní
maturitní zkoušce.
https://katalog.npmk.cz/documents/475638

11.
Školní atlas dnešního světa / autoři: Martin Hanus, Luděk Šídlo -- 2.
aktualizované vydání
[Praha] : Terra & Terra-klub, 2019 -- 1 atlas (203 stran)
ISBN 978-80-905403-7-8
Sign.: III 39992V1
zeměpis ; svět ; regionální geografie světa ;
vzdělávací oblast ; člověk a příroda ; člověk a
společnost
Navazuje na již tradiční stejnojmennou edici, která
je využívaná ve většině základních a středních škol v
ČR; přináší všechna základní témata pro výuku
zeměpisu (ale i dějepisu, přírodopisu, výchovy k
občanství) na základních (2. stupeň)a středních
školách v ČR, a to v netradičním knižním zpracování.
https://katalog.npmk.cz/documents/475705

12. Španělština pro školy : aprende español con el Búho / Barbora Vázquez, Sonia
Bueno García ; ilustrace: Petra Josefína Stibitzová -- 1. vydání
Brno : Edika, 2019 -- 136 stran -- cze, cze spa
ISBN 978-80-266-1437-1
Sign.: III 39987V1
španělština ; cizí jazyk ; základní škola ; víceleté
gymnázium
Učebnice je určená pro děti a studenty od 7 do 15 let,
kteří začínají se španělštinou. Jejím základem je příběh
vyprávěný jednoduchým a současným jazykem. Díky
komiksovému zpracování příběhu se děti seznámí s
novou slovní zásobou, gramatikou a představí se též
španělské reálie.
https://katalog.npmk.cz/documents/475651

13. Základní bruslení a bruslařské sporty / Jana Mílová, Roman Šinkovský -Vyd. 1.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 -- 143 s.
ISBN 978-80-7435-089-4
Sign.: II 116971V1
bruslení ; rychlobruslení
Publikace nabízí pohled do problematiky rychlobruslení,
krasobruslení a ledního hokeje.

https://katalog.npmk.cz/documents/475684

14. Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské
vědy v příkladech / Jan Hendl, Jakub Siegl, Martin Moldan a kolektiv -- Vydání
první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 -- 539 stran
ISBN 978-80-246-4305-2
Sign.: II 116936V1

matematika ; logika ; statistika ; formální logika ;
popisná statistika
Pojednány základy vysokoškolské matematiky, logiky,
množin, Booleovy algebry a teorie pravděpodobnosti.

https://katalog.npmk.cz/documents/475483

