
ŘEŠENÍ A KOMENTÁŘE
ONLINE

Matematika
• shrnutí učiva 

• dvojice neřešených a řešených příkladů
• tematicky řazené testové úlohy

• 5 maturitních didaktických testů
• kompletní online řešení s komentáři

Maturita

2021



.........................................................................................
Jméno

.........................................................................................
Škola

.........................................................................................
Třída Školní rok

MATURITA V POHODĚ 2021
Matematika

  Autoři:   Mgr. Tomáš Graja, Mgr. Robert Weinlich, RNDr. Lada Kuklová, 
RNDr. Jana Halenková, Mgr. Kamil Šrubař, Mgr. Jiří Záleský, 
Mgr. Richard Němec, Mgr. Milan Pobořil, Ph.D.,  
PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D., doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.,  
Mgr. Věra Danielová

  Garant:   doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D., PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.
  Lektoři:   Mgr. Alena Fridrichová, Mgr. Dagmar Jarkovská,  

Mgr. Josef Bobek, RNDr. Tomáš Franc, Ph.D., Mgr. Blanka Matasová, 
Mgr. Petra Nádvorníková

  Jazyková korektura:  Mgr. Jaroslava Mlynářová, Mgr. Olina Kneprová

  Grafická úprava a sazba:   Lucie Gašparová, Pavla Víšková, Ing. arch. Adam Sabela,  
Vendula Hanusová, Radim Antoníček

  Návrh obálky:  Lucie Gašparová
  Úprava obálky:  Petra Veverková
 
  Produktový manager:  Mgr. Adam Czernek, Mgr. Eva Grombířová  
  Projektový manager:  Ing. Valerián Stec
 
  ISBN:  978-80-7563-291-3
   1. vydání, 2017
   4. vydání, 2020
 
  Copyright: © Vydavatelství Taktik International, s.r.o., Praha 2020
  Vyrobil a vydal: Taktik International, s.r.o., Argentinská 38, 170 00 Praha 7

Všechna práva vyhrazena. Šíření či reprodukce obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem jsou 
bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázány.

www.etaktik.cz



PŘEDMLUVA 2

STRUKTURA PUBLIKACE 3

ÚVODNÍ INFORMACE 4

TEMATICKÉ CELKY

 ČÍSELNÉ OBORY 6
 ALGEBRAICKÉ VÝRAZY 16
 ROVNICE A NEROVNICE 26
 FUNKCE 39
 POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA 55
 PLANIMETRIE 64
 STEREOMETRIE 80
 ANALYTICKÁ GEOMETRIE 90
 KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA 102

DIDAKTICKÉ TESTY

 TEST 1 112
 TEST 2 123
 TEST 3 133
 TEST 4 145
 TEST 5 160

Obsah



Milí žáci,

těší nás, že jste si pro přípravu k maturitní zkoušce zvolili tuto publikaci, která je 
komplexním shrnutím veškerých požadavků k nové státní maturitní zkoušce schválené 
MŠMT. Publikace je koncipována tak, aby obsahově, typologicky i stylisticky odpovídala 
testům, které Vás u maturity čekají. Své odpovědi si pak můžete ověřit online. Při tvorbě 
publikace jsme se nechali inspirovat také osobními zkušenostmi a poznatky učitelů, 
které, jak doufáme, Vás dovedou k úspěšnému uzavření středoškolského studia.

Doufáme, že se necháte inspirovat výrokem německého osvícence Georga Christopha 
Lichtenberga „Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet.“ Přejeme Vám 
mnoho úspěchů v další etapě Vašeho života. 

Redakce vydavatelství TAKTIK
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STRUKTURA PUBLIKACE

STRUKTURA PUBLIKACE

I. TESTOVACÍ OKRUHY

✓	 Číselné	obory	

✓	 	Algebraické	výrazy

✓	 	Rovnice	a	nerovnice

✓	 Funkce

✓	 Posloupnosti	a	finanční	matematika

✓	 Planimetrie

✓	 Stereometrie

✓	 Analytická	geometrie

✓	 Kombinatorika,	pravděpodobnosti	a	statistika

Publikace	obsahuje	9 testovacích okruhů.	Před	každým	z	nich	naleznete	teoretické 
shrnutí učiva	dané	látky.	Po	tomto	výčtu	nejdůležitějších	pojmů	a	pouček	následuje	
několik	řešených vzorových příkladů,	vedle	nichž	jsou	typologicky	stejné	úlohy	bez	
řešení.	Každý	okruh	je	zakončen	několika	příklady k procvičení. 

II. DIDAKTICKÉ TESTY

Součástí	publikace	je	5 didaktických testů.	Pokud	jste	pečlivě	propočítali	příklady	
z	první	poloviny	knížky	a	nastudovali	shrnutí	testovacích	okruhů,	bude	pro	Vás	jejich	
vyřešení	hračka.	Didaktické	testy	jsou	připraveny	tak,	aby	co	nejvíce	simulovaly	ostré	
testy,	které	Vás	čekají	u	maturitní	zkoušky.	
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ALGEBRAICKÉ VÝRAZY
SHRNUTÍ UČIVA 

ALGEBRAICKÝ 
VÝRAZ

zápis	 tvořený	 z	 proměnných,	 konstant	 a	 znaků	 pro	 algebraické	 operace	 "+";	 "−";	 "∙";	 ":",	
zlomkovou	čarou	a	závorkami,	mocninami	a	odmocninami	

  nulový bod výrazu	 =	 hodnota	proměnné	 (zpravidla	 jediné),	 pro	niž	 výraz	nabývá	hodnotu	nula,	 tj.	 po	 jejímž	
dosazení	za	proměnnou	po	provedení	všech	operací	dostaneme	výsledek	0
  definiční obor výrazu	=	množina	všech	takových	čísel,	která	smíme	dosadit	za	proměnnou	tak,	abychom	dostali	
smysluplný	číselný	výraz

MNOHOČLEN

  součet	konečného	počtu	členů,	které	jsou	tvořeny	součinem	konstanty	a	jedné	nebo	více	
proměnných,	případně	mocnin	proměnných	

  3xy	+	2x	je	dvojčlen	se	dvěma	proměnnými	(x	a	y)
  2x3 - 3x2	−	6x	+7	je	čtyřčlen	s	jednou	proměnnou	(třetího	stupně)

MNOHOČLEN 
STUPNĚ n 
(NEBO n-TÉHO 
STUPNĚ)

  výraz	ve	tvaru	anx
n +	an	−	1x

n	−	1	+	…	+	a2x
2 +	a1x	+	a0,	v	němž	a0,	a1,	…,an	jsou	reálná	čísla	

(konstanty),	an ≠	0,	říkáme	jim	koeficienty	mnohočlenu
  5x4	−	2x3	+	x	−	3	je	mnohočlen	čtvrtého	stupně	(proměnné	x)	s	koeficienty	 
a4	=	5,	a3	=	−2,	a2	=	0,	a1	=	1	a	a0	=	−3

KVADRATICKÝ 
TROJČLEN

  trojčlen	stupně	2,	obvykle	ho	zapisujeme	ve	tvaru	ax2 +	bx +	c,	a ≠	0
  ax2	je	kvadratický	člen,	bx	je	lineární	člen,	c	je	konstantní	(absolutní)	člen
  reálná	čísla	a,	b,	c	jsou	koeficienty	kvadratického	trojčlenu
  pokud	b	=	0,	pak	mluvíme	o	kvadratickém	dvojčlenu

OPERACE 
S MNOHOČLENY

SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ
  sečíst	lze	členy,	které	obsahují	stejnou	proměnnou	ve	stejné	mocnině,	např.:	

(3x2	−	2x)	+	(4x3	+	x)	=	4x3	+	3x2	−	x 

(2x2y	−	4y)	+	(5xy	+	4x)	=	…	žádné	členy	nelze	sečíst	

NÁSOBENÍ
  každý	člen	jednoho	mnohočlenu	násobíme	postupně	každým	členem	druhého	mnohočlenu	
a	získané	součiny	(pokud	lze)	sčítáme,	např.:	

(2x	−	4)	∙	(x2 +	x)	=	2x ∙	x2	+	2x ∙	x	+	(	−4)	∙	x2	+	(	−4)	∙	x = 2x3	+	2x2	−	4x2	−	4x = 2x3	−	2x2	−	4x 

DĚLENÍ MNOHOČLENU JEDNOČLENEM
  každý	člen	jednoho	mnohočlenu	násobíme	postupně	každým	členem	druhého	mnohočlenu	
a	získané	součiny	(pokud	lze)	sčítáme,	např.:	

(6x3	−	3x2	+	9x)	:	(3x)	=	2x2	−	x	+	3 

DĚLENÍ MNOHOČLENU 
MNOHOČLENEM
  postupujeme	 analogicky	 jako	 při	
dělení	 víceciferných	 čísel;	 každý	
člen	 děleného	mnohočlenu	 dělíme	
nejvyšší	proměnnou	dělitele:

(u3	−	4u2	+	7u	−	6)	:	(u	−	2)	=	u2	−	2u	+	3
−	(u3	−	2u2)

−	2u2	+	7u	−	6
−	(−	2u2 +	4u)

3u	−	6
−	(3u	−	6)

0	(zbytek	po	dělení)

Dělení	má	smysl	pro	u	≠	2.

VZORCE PRO 
UMOCNĚNÍ 
MNOHOČLENU

(a	+	b)2 = a2	+	2ab	+	b2 

(a	−	b)2 = a2	−	2ab	+	b2 

(a	+	b)3 = a3	+	3a2b	+	3ab2	+	b3 

(a	−	b)3 = a3	−	3a2b	+	3ab2	−	b3 

(a	+	b	+	c)2 = a2	+	b2	+	c2	+	2ab	+	2ac	+	2bc 

VZORCE PRO 
ROZKLAD 
MNOHOČLENŮ 
NA SOUČIN

a2	+	2ab	+	b2	=	(a	+	b)2 

a2	−	2ab	+	b2	=	(a	−	b)2 

a2	−	b2	=	(a	+	b)	∙	(a	−	b)	

a3	+	3a2b	+	3ab2	+	b3	=	(a	+	b)3 

a3	−	3a2b	+	3ab2	−	b3	=	(a	−	b)3 

a3	+	b3	=	(a	+	b)	∙	(a2	−	ab	+	b2)	

a3	−	b3	=	(a	−	b)	∙	(a2	+	ab	+	b2)

ALGEBRAICKÉ	VÝRAZY
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ROZKLAD KVADRATICKÉHO TROJČLENU – VIÈTOVY VZORCE x2	+	px	+	q	=	(x	−	r)(x	−	s),	kde	r	+	s	=	−p	a	r ∙	s = q

ROZKLAD 
KVADRATICKÉHO 
TROJČLENU UŽITÍM 
DISKRIMINANTU

ax2	+	bx	+	c = a(x	−	x1)(x	−	x2),	

kde	x1,	x2	jsou	kořeny	kvadratické	rovnice	ax2	+	bx	+	c = 0,

tedy	x1,2 =																															,	pokud	b
2	−	4ac > 0.

ax2	+	bx	+	c = a(x	−	x1)
2,	kde	x1	=	−							,	pokud	b

2	−	4ac = 0.

Pokud	b2	−	4ac < 0,	nelze	trojčlen	v	ℝ	rozložit.

Číslo	b2	−	4ac	se	nazývá	diskriminant	kvadratické	rovnice,	značíme	D.

−b ± √b2 −	4ac
2a

b
2a

LOMENÉ VÝRAZY Lomeným	výrazem	zpravidla	rozumíme	zlomek,	jehož	čitatelem	i	jmenovatelem	je	mnohočlen.	
Před	úpravami	lomeného	výrazu	je	nutné	zapsat	definiční	obor	výrazu	–	jmenovatel	zlomku	nesmí	být	roven	nule.	

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ LOMENÝCH VÝRAZŮ
  lomené	výrazy	převádíme	na	společného	jmenovatele,	kterým	je	
(nejmenší)	společný	násobek	všech	jmenovatelů

NÁSOBENÍ LOMENÝCH VÝRAZŮ   násobíme	čitatele	čitatelem	a	jmenovatele	jmenovatelem

DĚLENÍ LOMENÝCH VÝRAZŮ   dělený	výraz	násobíme	převrácenou	hodnotou	zlomku,	kterým	dělíme

ALGEBRAICKÉ	VÝRAZY

VÝRAZY S MOCNINAMI

MOCNINY S 
PŘIROZENÝM 
EXPONENTEM

  pro	a	reálné	a	n	přirozené	je	an	rovno	součinu	n	stejných	činitelů,	z	nichž	každý	je	roven	a:	
an =                       

  a	je	základ	mocniny,	n	mocnitel,	exponent

PRAVIDLA 
PRO POČÍTÁNÍ 
S MOCNINAMI

  (a ∙	b)n = an ∙	bn,	neboli	mocnina	součinu	je	rovna	součinu	mocnin

  �   �
n

 = 						,	neboli	mocnina	podílu	je	rovna	podílu	mocnin

Pozor	–	pro	součet	ani	rozdíl	analogické	pravidlo	neplatí.
  an ∙	am = an	+	m,	neboli	při	násobení	mocnin	se	stejným	základem	se	exponenty	sčítají
  an	:	am = an	−	m,	neboli	při	dělení	mocnin	se	stejným	základem	se	exponenty	odčítají
  (an)m = an ∙	m,	neboli	při	umocňování	mocniny	se	exponenty	násobí

ODMOCNINA

  druhá odmocnina z	nezáporného	reálného	čísla	a	je	takové	nezáporné	reálné	  
číslo	x,	pro	které	platí	x2 = a	(√a = x ⇔ x2 = a)

Pravidla pro počítání s odmocninami 
  √a ∙	b	=	√a ∙	√b,	neboli	odmocnina	ze	součinu	je	rovna	součinu	odmocnin

         = 						,	neboli	odmocnina	z	podílu	je	rovna	podílu	odmocnin

  √a2 = |a|,	slovy	„odmocnina	z	druhé	mocniny	reálného	čísla	je	rovna	jeho	

absolutní	hodnotě“
  třetí odmocnina	z	nezáporného	reálného	čísla	a	 je	takové	nezáporné	reálné	číslo	x,	pro	
které	platí	x3 = a	(√a = x ⇔ x3 = a);	pro	třetí	odmocninu	je	stejným	způsobem	definována	
i	odmocnina	ze	záporného	čísla

√a ∙	b	=	√a ∙	√b                                           =        

  n-tá odmocnina	 z	nezáporného	reálného	čísla	a	 je	 takové	nezáporné	reálné	číslo	x,	pro	
které	platí	xn = a	(√a = x ⇔ xn = a)

√a ∙	b	=	√a ∙	√b                                           =                 

MOCNINA 
S CELOČÍSELNÝM 
EXPONENTEM

a−n =      pro	n ∈ ℕ,	a0 = 1	pro	a ≠	0,

speciálně	a−1 =    	pro	a ≠	0

MOCNINA 
S RACIONÁLNÍM 
EXPONENTEM

a = √ap	pro	a > 0	a	p ∈ ℤ,	q ∈ ℕ,

speciálně	a 	=	√a	pro	a	≥	0

a ∙	a ∙	…	∙	
n

a
b

an

bn

a
b

√a
√b

3

3 3 3 a
b

√a
√b

n n n a
b

√a
√b

n
n

n

n

1
an

1
a

p
q q

1
2
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DVOJICE NEŘEŠENÝCH A ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ

2

Řešte nerovnici v ℝ.

           >     �    x	+										�

           >     �    x	+										�      / ∙	6

x	−	1 > x	+	3 ∙	               / ∙	4

4x	−	4 > 4x	+	6	−	3x						/	+	4	−	x

3x	>	10			/	:	3

x >       

K = �     ;	+	∞�

2

Řešte nerovnici v ℝ.

				(5x	−	4)	≤	7x	−	1 3
2

10
3

x	−	1
6

1
2

1
3

2	−	x
4

x	−	1
6

1
2

1
3

2	−	x
4

2	−	x
4

10
3

3

V oboru ℝ stanovte podmínky a řešte rovnici.

																	+														=					

x	≠	0,	x	≠	3,	D = ℝ\{0;	3}

																	+														=					

																		+																	=										/ ∙	6x(x	−	3)

3(3	−	2x)	+	3x = 2x2	−	6x

9	−	6x	+	3x = 2x2	−	6x      /	−	2x2	+	6x 

2x2	−	3x	−	9 = 0 

D	=	9	+	72	=	81,x1,2 =           

x1 = 3 ∉ D,	x2 =	−	     

K = �	−	    �

3

Určete podmínky a řešte rovnici.

 										+																						=	13	−	2x
2x2	−	6x

1
2x −	6

1
3

3	−	2x
2x2	−	6x

1
2x −	6

1
3

3	−	2x
2x(x	−	3)

1
3

1
2(x	−	3)

3 ± 9
4

3
2

3
2

3
3	−	x

x2

x2	−	6x	+	9

1

Řešte nerovnici v ℝ, řešení zapište užitím intervalu. 

6x −	17	≥ −	     

x	≠	0,	D = ℝ	−	{0}

6x −	17	≥ −	           / +						

6x −	17	+							≥	0	

																													≥	0	

																						≥	0	

x ∈ (0;			� ∪ �		;	∞)	nebo	také	K	=	(0;			� ∪ �		;	∞)

1

Určete množinu všech řešení nerovnice x	−	2 >    .

A)		 (3;	∞)

B)		 (−1;	0)	∪ (3;	∞)

C)		 (−1;	3)

D)		 (−∞;	−1)	∪ (3;	∞)

E)	 (−∞;	−3)	∪ (1;	∞)

12
x

12
x

12
7

12
x

6x2 −	17x +	12
x

3
x

ROVNICE	A	NEROVNICE

6�x	−	3
2

��x	−	4
3

�

x
4
3

3
2

4
3

3
2
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5

Řešte rovnici:

27	−	[6	+	4x(2x	+	5)]	=	2x(−4x	−	3)

27	−	[6	+	4x(2x	+	5)]	=	2x(−4x	−	3)
27	−	6	−	8x2	−	20x=	−8x2	−	6x 

21 = 14x 

x =     

K = �    �

5

Najděte kořen rovnice:

2[x	−	(3x	+	7)]	−	(5x2	+	8x)	=	5x(2	−	x)	−	11

O každém tvrzení (I. – IV.) rozhodněte, zda je 
pravdivé (A), či nepravdivé (N).

I.	 	Kořen	rovnice	je	racionální	číslo.

II.	 	Kořen	rovnice	je	záporné	číslo.

III.	 	Kořen	rovnice	je	menší	než	1.

IV.	 	Kořen	rovnice	je	větší	než	−	      .

3
2

3
2

5
23

A								N

4

Irena a Mirka společně otrhají keř rybízu za 12 minut. 
Kdyby pracovaly každá sama, Irena by potřebovala k 
otrhání jednoho keře o 10 minut více než Mirka. Užitím 
rovnice nebo soustavy rovnic vypočítejte, kolik času 
potřebuje Irena k otrhání rybízového keře.

x	…	počet	minut,	které	potřebuje	Mirka	(x	>	0)
x	+	10	…	počet	minut,	které	potřebuje	Irena

Mirka	za	1	minutu	otrhá					keře

Irena	za	minutu	otrhá														keře

Společně	za	1	minutu	otrhají					+														keře

Společně	za	1	minutu	otrhají							keře

				+														=						

12(x	+	10)	+	12x = x(x	+	10)	
12x +	120	+	12x = x2 +	10x 

x2	−	14x	−	120 = 0 

D	=	196	+	480	=	676	

x1,2 =                

x1	=	20,	x2 =	−	6 < 0

x1	+	10	=	20	+	10	=	30	

Irena	otrhá	keř	za	30	minut.

4

Šest pracovníků plánovalo splnit určitý úkol za 
18 dní. Po dvanácti dnech práce dva z pracovníků 
onemocněli. Užitím rovnice nebo soustavy rovnic 
určete, po kolika dnech od začátku práce bude úkol 
splněn.

1
x
1

x +	10
1
x

1
x +	10

1
12

1
x

1
x +	10

1
12

14 ± 26
2

6

Určete reálné číslo k tak, aby rovnice
x2	−	6x	+	5k	−	1 = 0 měla dvojnásobný kořen.

Kvadratická	rovnice	má	dvojnásobný	kořen,	pokud	je	
její	diskriminant	roven	nule.

D = b2	−	4ac = 36	−	4 ∙	1 ∙	(5k	−	1)	=	40	−	20k 
D = 0 ⇔ k = 2 

6

Určete, které z uvedených čísel je větším z kořenů 
rovnice 2x2	=	7x	−	3.

A)  −3

B)  −0,5

C)		 0,5

D)  3

E) 6

ROVNICE	A	NEROVNICE
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NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

  funkce	daná	předpisem	f :	y =    ,	kde	k	je	nenulová	konstanta	
  grafem	funkce	je	hyperbola	se	středem	v	počátku	souřadnicové	soustavy	a	asymptotami	v	souřadnicových	osách,	
případně	její	část
  koeficient	k	určuje	„tvar“	hyperboly
  asymptota	 grafu	 funkce	 je	 taková	 přímka,	 jejíž	 vzdálenost	 od	 grafu	 se	 blíží	 k	 nule,	 když	 se	 jedna	 nebo	 obě	
souřadnice	blíží	k	nekonečnu,	tedy	přímka,	k	níž	se	graf	funkce	„přibližuje“	pro	velmi	velké	hodnoty	(případně	
„hodně	malé“	–	záporné	s	velkou	absolutní	hodnotou)	proměnné	x	nebo	y

Vlastnosti nepřímé úměrnosti
  definiční	obor:	Df = ℝ −	{0}
  obor	hodnot:	Hf = ℝ −	{0}
  monotonie:	f	je	klesající	v	(−∞;	0)	a	v	(0;	∞) 

f	je	rostoucí	v	(−∞;	0)	a	v	(0;	∞)
  průsečíky	se	souřadnicovými	osami	nejsou	
  důležité	body	grafu:	[1;	k],	[−1;	−k],	[k;	1];	[−k;	−1]

k
x

k > 0

x

y

x

y

k < 0

LINEÁRNÍ LOMENÁ FUNKCE

  je	funkce	určená	předpisem	f :	y =              ,	kde	a,	b,	c,	d ∈ ℝ,	c ≠	0,	ad	−	bc ≠	0,	a	každá	její	část	
  grafem	funkce	je	hyperbola,	jejíž	asymptoty	jsou	rovnoběžné	se	souřadnicovými	osami,	případně	její	část

  pro	sestrojení	grafu	převedeme	předpis	funkce	na	tvar	f :	y =														=												+	n
  střed	hyperboly	má	souřadnice	S[m,	n],	k	určuje	tvar	hyperboly

Vlastnosti lineární lomené funkce
  definiční	obor:	Df = ℝ −	{m}
 obor	hodnot:	Hf = ℝ −	{n}
 monotonie:	f	je	klesající	v	(−∞;	m)	a	v	(m;	∞) 

f	je	rostoucí	v	(−∞;	m)	a	v	(m;	∞)

 průsečíky	se	souřadnicovými	osami:	Px�−				;	0�,	Py�0;				�
 rovnice	asymptot:	a1	:	y = m,	a2	:	x = n

ax +	b
cx +	d

k > 0

x

y

x

y

k < 0

ax +	b
cx +	d

k
x	−	m

b
a

b
d

KVADRATICKÁ FUNKCE

  funkce	určená	předpisem	f	:	y = ax2	+	bx	+	c;	a,	b,	c ∈ ℝ,	a	≠	0,	a	každá	její	část
  grafem	kvadratické	 funkce	 je	parabola	s	osou	rovnoběžnou	se	souřadnicovou	osou	y	nebo	 její	část,	koeficient	
a	ovlivňuje	tvar	paraboly

  vrchol	paraboly	má	souřadnice	V � −						;																	�
Vlastnosti kvadratické funkce
  definiční	obor:	ℝ
  obor	hodnot:	a	>	0	:	Hf = �																;	∞); a	<	0:	Hf	=	(−∞;																	� 

  monotonie:	f	je	klesající	v	(−∞;	−      � a	rostoucí	v �−						;	∞);	

f	je	rostoucí	v	(−∞;	−      �	a	klesající	v	�−						;	∞) 

  průsečíky	 se	 souřadnicovými	 osami:	 Px:	 mohou	 existovat	 dva,	 jeden	 nebo	 žádný,	 jejich	 y-ová	 souřadnice	 je	
rovna	0,	x-ovou	souřadnici	určíme	řešením	kvadratické	rovnice	ax2	+	bx +	c = 0

  Py	[0,	c]

b
2a

4ac −	b2

4a

4ac −	b2

4a
4ac −	b2

4a
b

2a
b

2a
b

2a
b

2a

−1
1 2 3−1−2

1

2

3

4

−2

−3

−4

y

x

V[m;	n]

a > 0
−1

−2

1

2

3

4

5

−1

1 2 3

V[m;	n]

y

x

a < 0

EXPONENCIÁLNÍ FUNKCE

  je funkce	určená	předpisem	f	:	y = ax,	a > 0,	a	≠	1,	a	každá	její	část
  grafem	exponenciální	funkce	je	exponenciála,	souřadnicová	osa	x	je	její	asymptotou

FUNKCE
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LOGARITMICKÁ FUNKCE

  je inverzní	funkce	k	funkci	exponenciální,	zapisujeme	f :	y = logax,	a > 0,	a	≠	1,	a	každá	její	část
Vlastnosti logaritmické funkce
  definiční	obor:	Df =	(0;	∞)
  obor	hodnot:	ℝ
  monotonie:	f	je	rostoucí	v	ℝ;

f	je	klesající	v	ℝ
  průsečíky	se	souřadnicovými	osami:	Px [1,	0];	Py	není

  důležité	body	grafu:	[1;	0], [a;	1], �			;	−1� 1
a

−1

−1

1

1 2 3 4

a > 1

−1

−1

1

1 2 3 4
a < 1

y

x

y

x

LOGARITMUS

  logaritmus	čísla	r(r	>	0)	o	základu	a(a	>	0,	a	≠	1)	je	takové	číslo	v,	pro	které	platí	av = r
  logar = v ⇔ av = r

Pravidla pro počítání s logaritmy
  pro	a > 0,	a	≠	1,	r > 0,	s > 0	platí:

  loga(r ∙	 s)	 =	 logar	 +	 logas	 –	 logaritmus	 součinu	dvou	kladných	čísel	při	 libovolném	základu	 se	 rovná	 součtu	
logaritmů	těchto	čísel	při	tomtéž	základu

 loga�   � = logar −	logas	–	logaritmus	podílu	dvou	kladných	čísel	při	libovolném	základu	se	rovná	rozdílu 

 logaritmů	těchto	čísel	při	tomtéž	základu
  logar

n = n ∙	logar	–	logaritmus	n-té	mocniny	čísla	r	při	libovolném	základu	se	rovná	n	násobku	logaritmu	čísla	
r	při	tomtéž	základu

r
s

Vlastnosti exponenciální funkce
  definiční	obor:	ℝ
  obor	hodnot:	Hf	=	(0;	∞)
  monotonie:	f	je	rostoucí	v	ℝ;	f	je	klesající	v	ℝ
  průsečíky	se	souřadnicovými	osami:	Px	není;	Py	[0,	1]

  důležité	body	grafu:	[0;	1],	[1;	a],	�−1;	   �1
a

1
1 2 3

−1−2

2

3

4

−3−4

4

5

6

7

8
y

x

a > 1 1

1 2
−1−2−3−4−5

−1

2

3

4

5

6

7

8y

x

a < 1

GONIOMETRICKÉ FUNKCE

Orientovaný úhel
  orientovaný	 úhel	 AVB	 je	 uspořádaná	 dvojice	 polopřímek	 VA	 (počáteční	 rameno)	 a	 VB	 (koncové	 rameno)	 se	
společným	počátkem	V

  velikost	orientovaného	úhlu	měříme	od	počátečního	ramene	ke	koncovému,	kladný	směr	–	proti	směru	chodu	
hodinových	ručiček

Oblouková míra
  jednotkou	je	1	radián	–	1	radián	je	velikost	středového	úhlu,	který	přísluší	na	kružnici	
  s	poloměrem	1	oblouku	o	délce	1

Převod

Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku
Pravoúhlý trojúhelník

  odvěsny	a,	b	svírají	pravý	úhel
  přepona	c	leží	proti	pravému	úhlu

Velikost ve 
stupních 0 30 45 60 90 180 270 360

v radiánech 0
π
6

π
4

π
3

π
2 π 3π

2 2π

a

b
c

A

BC

α

β

FUNKCE
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DVOJICE NEŘEŠENÝCH A ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ

1

V trojúhelníku ABC platí 
|∡BAC|=46° a |∡ACB|=60°. Osa 
vnitřního úhlu ACB protíná 
kružnici trojúhelníku ABC 
opsanou v bodech C, D. 
Vypočítejte velikost úhlu 
φ=|∡CBD|.

|∡ABC| = 180° −	|∡BAC| −	|∡ACB| = 180° −	46° −	60°	=	74°	
|∡ACD| = 30° 
|∡ACD| = |∡ABD|	(obvodové	úhly	k	jednomu	oblouku)
φ = |∡ABC|	+	|∡ABD|	=	74°	+	30°	=	104°	

1

Pravoúhlému trojúhelníku ABC 
je opsána kružnice k a vepsána 
kružnice k1, bod M je střed 
kružnice k1. 
Vypočítejte velikost úhlu AMB.

B

C

A

D

φ

k

C

A

M
k1

B

S

2

Obsah trojúhelníku na 
obrázku je 20	cm2. 
Určete obvod obdélníku ABDE.

S = a(a −	6)
2  

20 = a(a −	6)
2

a2 −	6a −	40 = 0 
a = 10 ∨ a = −4 ∉ D 
o =	2	(a +	a −	6)	=	2 ∙	14	cm	=	28	cm	

2

Obvod obdélníku na obrázku je 
54	cm. 
Určete obsah trojúhelníku ABC.

A B

DCE

a −	6

a A B

C

a +	3

a

4

Délky stran trojúhelníku jsou 12,5	 cm, 10	 cm 
a 8,5	 cm. Rozdíl délek nejdelší a nejkratší strany 
jemu podobného trojúhelníku je 4,8	 cm. Určete 
délku prostřední strany tohoto trojúhelníku.

Hledané	délky	stran:
a =	12,5 ∙	y;	b = 10 ∙	y;	c =	8,5 ∙	y 
12,5y −	8,5y =	4,8	
y =	1,2	cm	
Prostřední	strana	b = 10 ∙	1,2	cm	=	12	cm.

4

Délky stran trojúhelníku jsou 12,5	cm, 10	cm a 8,5	cm. 
Nejdelší strana jemu podobnému trojúhelníku má 
délku 20	cm. Určete poměr obsahů obou trojúhelníků.

3

Obsah tupoúhlého trojúhelníku je 28,67	cm2. Délky 
jeho dvou kratších stran jsou a =	7	 cm, b =	10	 cm. 
Vypočítejte velikost tupého úhlu.

Tupý	úhel	leží	proti	nejdelší	straně	–	bude	to	úhel	γ	při	
vrcholu	C.

S = ab ∙	sin γ
2

 ⇒ sin γ = 2S
ab = 2 ∙	28,67

7 ∙	10
	=	0,8191	

γ ≐ 180° −	55° = 125° 

3

Trojúhelník ABC má obsah 8	cm2, strana AB má délku 
8	cm a úhel při vrcholu B velikost 30°. Vypočítejte délky 
zbylých stran.

PLANIMETRIE
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7

Jsou dány čtverce ABCD 
a BEFG (viz obrázek), 
|AB|	=	7	cm, |BE|=5	cm. 
Vypočítejte délku úsečky DE. 
Určete poměr délek úseček 
|BH|	:	|HG|.

Pythagorova	věta	pro	trojúhelník	AED:
|DE|2 = |AE|2	+	|AD|2 = 122	+	72	=	144	+	49	=	193	
|DE|	=	√193	cm	
∆AED ∼ ΔBEH ⇒ 

|AE|
|AD|

 = 
|BE|
|BH|

12
7  = 5

|BH|
 ⇒ |BH| = 35

12,	|HG| = 5 −	35
12 = 25

12

|BH|	:	|HG| = 35
12	:	

25
12	=	35	:	25	=	7	:	5	

7

Jsou dány čtverce ABCD a AEFG 
(viz obrázek), |AB|	=	7 cm, |AE|	=	5	cm. 
Vypočítejte délku úsečky DE. Určete 
poměr délek úseček |GH|	:	|HF|.A B

CD

H

G

E

F

A B

CD

HG

E

F

5

Na obrázku je plán stavební parcely s některými 
údaji. Vypočítejte vzdálenost bodů A a C.

Z	trojúhelníku	ACD:
|AC|2 = |AD|2	+	|CD|2 −	2|AD||CD| cos 120°

|AC|2 = 312	+	472 −	2 ∙	31 ∙	47 ∙	�−	12� =	4	627	
|AC| ≐ 68	m	

5

Určete velikost největšího úhlu v trojúhelníku, který má 
strany dlouhé 3	cm, 8	cm a 9	cm. Výsledek vyjádřete ve 
stupních s přesností na minuty.

A B

C

D

120°

40°

31	m

47	m

55	m

6

Dva úhly v trojúhelníku mají velikost α = 36° 
a β =	 75°, délka nejkratší strany trojúhelníku je 
10	 cm. Vypočítejte délku nejdelší strany daného 
trojúhelníku v centimetrech s přesností na jedno 
desetinné místo.

Vypočítáme	velikost	třetího	úhlu	v	daném	trojúhelníku:
γ = 180° −	(36°	+	75°)	=	69°	
Nejkratší	strana	trojúhelníku	je	tedy	strana	proti	úhlu	α,	
onačíme	ji	a. 
Nejdelší	strana	trojúhelníku	leží	proti	největšímu	úhlu,	
bude	to	strana	b	proti	úhlu	β. 

Podle	sinové	věty	pak	 a
sin α = b

sin β ⇒ b = a ∙	sin β
sin α  = 

= (10	∙	sin 75°)
sin 36°  ≐16,4	cm	

6

Délky stran trojúhelníku ABC jsou a =	12	cm, c =	9	cm, 
velikost úhlu jimi sevřeného β =	89°17´. Jak dlouhá je 
strana b (s přesností na jedno desetinné místo)?

A)		 14,0	cm

B)		 14,5	cm

C)		 15,0	cm

D)		 15,5	cm

E)	 16,0	cm

PLANIMETRIE
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6 V každé zobrazené situaci (3.1–3.3) je výška střechy rodinného domu znázorněna symbolem v.
Přiřaďte ke každé situaci (3.1–3.3) odpovídající výšku v střechy (A–E). 
Výsledky jsou zaokrouhleny na desetiny metru.

6.1

6.2

6.3

A)	 méně	než	5,5	m
B)	 5,6	m
C)	 5,9	m
D)	 6,1	m
E)	 6,3	m

6.1  
6.2  
6.3  

31°

52°

9 m

v

42° 42°

31°

52°

8 m
v

9 m

v

35°
5 m8 m

v

5 Jaký úhel svírá mezi mostem a vrcholem kopce silnice s vodorovnou rovinou? Výsledek je 
zaokrouhlen na celé stupně.

A)	 5°
B)	 6°
C)	 7°
D)	 8°
E)	 9°

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5
Silnice	překonává	potok	mostem	v	nadmořské	výšce	440	m	a	poté	stoupá	pod	úhlem	α	na	vrchol	kopce	
v	nadmořské	výšce	630	m.	Silniční	vzdálenost	mezi	mostem	a	vrcholem	kopce	je	2,1	km.
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7 Trojúhelník ABC je pravoúhlý s pravým úhlem při vrcholu C, strana a měří 6 cm. 
Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (7.1–7.4), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

7.1	 Je-li	α	=	30°,	pak	c	=	12	cm.	 	 	 	 	
7.2	 Je-li	b	=	4	cm,	pak	ta =	5	cm.		 	 	 	 	
7.3	 Je-li	b	=	4	cm,	pak	c	=	8	cm.		 	 	 	 	
7.4	 Je-li	β	=	50°,	pak	je	trojúhelník	ABC	rovnoramenný.

A								N

PLANIMETRIE

8 Jaká je výška smrku h? Výsledek je zaokrouhlen na celé metry.

A)	 21	m
B)	 25	m
C)	 30		m
D)	 34	m
E)	 39	m

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8
Chceme	změřit	výšku	smrku.	Místo	pozorování	P	 je	od	paty	kmene	smrku	vzdáleno	92	m,	od	vrcholu	smrku	
95	m.	Z	místa	pozorování	P	se	smrk	od	paty	kmene	po	jeho	vrchol	jeví	v	zorném	úhlu	21°.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9
Na	plánu	města	v	měřítku	1	:	7	500	je	zakresleno	arboretum	jako	obdélník	o	obsahu	3,84	cm2,	jehož	jedna	strana	
je	o	polovinu	delší	než	druhá.

9 9.1
Vypočítejte skutečnou rozlohu arboreta. Výsledek uveďte v ha (nezaokrouhlujte).

9.2
Vypočítejte, jaká je skutečná délka arboreta (delší strana obdélníku).

21°

95 m

92 m

h
P
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VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 5 
Železný	váleček	má	obvod	podstavy	28π	cm.	Dělník	do	válečku	vyvrtal	díru,	přičemž	vrták	byl	celou	dobu	kolmo	
k	podstavě.	Po	vyvrtání	otvoru	skrz	váleček	měl	daný	výrobek	o	35	%	menší	objem	než	původní	váleček.	

Vypočítejte povrch vzniklého výrobku, víte-li, že obvod otvoru v podstavě je roven výšce válečku.5

Je dán kolmý hranol, jehož podstavou je čtverec. Tělesová úhlopříčka tohoto hranolu má délku √41	cm 
a se čtvercovou podstavou svírá úhel φ = 28°.

6.1
Vypočtěte výšku hranolu.

6

6.2
Vypočtěte povrch hranolu.

STEREOMETRIE
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VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7 
Tři	totožné	sloupy	jsou	položeny	tak,	že	dva	sloupy	tvoří	dolní	vrstvu	a	třetí	sloup	leží	na	nich,	přitom	se	všechny	
sloupy	vzájemně	dotýkají.

Vypočítejte objem prostoru mezi sloupy, je-li poloměr podstavy každého sloupu 12 cm a délka každého 
sloupu 3 m.

7

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8 
Ve	studni	je	60	hl	vody,	což	představuje	74	%	jejího	objemu.	Na	hladině	plove	tenká	polystyrenová	deska	o	šířce	
50	cm	a	délce	120	cm,	která	se	svými	rohy	dotýká	stěn	studně.	

Vypočtěte celkovou hloubku studně a zaokrouhlete ji na jedno desetinné místo.

A)
B)
C)
D)
E)

8

6,1	m
6,4	m
6,9	m
7,2	m
jiná	možnost

u = d = 2r
50	cm

120	cm

STEREOMETRIE
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 7–9
Je	dán	bod	A[−1;	−1]	a	vektory	AB

 
= (4;	3)	a	AC

 
= (3;	4).

Znázorněte do obrázku trojúhelník ABC.7

Vypočítejte velikosti stran trojúhelníku ABC.8

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 10
Jsou	dány	body	A[1;	2],	B[5;	5],	C[2;	9]	a	D[−2;	6],	které	tvoří	vrcholy	čtverce.

Na které přímce leží úhlopříčka čtverce?

A)	 x = 1 + 4t 
 y = 2 + 3t;	t ∈ ℝ

B)	 4x + 3y −	35 = 0

C)	 x = 2 − 4t 
 y = 9 − 3t;	t ∈ ℝ

D)	 7x − y − 5 = 0 

E)	 x = −2 + 3t 
 y = 6 − 4t;	t ∈ ℝ

10

x

y

−1
−1

−2

−2

−4

−4

−5

−5

−6

−6

−3

−3

1

10

4

4

5

5

6

6

3

3

2

2

Vypočítejte velikost úhlu CAB. Výsledek zaokrouhlete na celé stupně.9

ANALYTICKÁ	GEOMETRIE
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VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 11
Je	dána	přímka	p	a	bod	A[0;	1].

Sestrojte přímku q kolmou k přímce p procházející bodem A a napište její obecnou rovnici.11

x

y

−1
−1

−2

−2

−4

−4

−5

−5

−6

−6

−3

−3

1

10

4

4

5

5

6

6

3

3

2

2

p

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12
Na	přímkách	a,	b	leží	odvěsny	rovnoramenného	pravoúhlého	trojúhelníku	ABC	s	vrcholy A[1;	5]	a	C[2;	2].

Znázorněte do obrázku bod B a napište rovnici přímky c, na které leží přepona trojúhelníku ABC.12

x

y

−1
−1

−2

−2

−4

−4

−5

−5

−6

−6

−3

−3

1

10

4

4

5

5

6

6

3

3

2

2

a

b

C

A
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12	%

KOMBINATORIKA,	PRAVDĚPODOBNOST	A	STATISTIKA
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TEST 1
1

2

3

4

Je dána množina ; ; ;M 6
17

3
7

7
2

7
5= - -& 0.

Vypočítejte součet všech těch prvků množiny M, které patří do intervalu ;2
5

3
2-b l.

Určete ve stupních velikost úhlu α, který je o 10
7 π radiánů menší než přímý úhel.

Určete všechny uspořádané dvojice [x; y]	∈ ℝ x	ℝ, které vyhovují soustavě rovnic:
𝑥 = 2𝑦 + 4
𝑦 = 2𝑥 + 7

Určete všechna t ∈ 〈0; 2π〉, pro která je cos t3
r +b l =	−1.

1	bod

1	bod

1	bod

1	bod

TEST 1
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7

8

Určete, kolik másla bude Katka potřebovat.

Určete 𝑚.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7
Do	těsta	na	vanilkové	rohlíčky	patří	máslo,	cukr,	mouka	a	ořechy	v	poměru	4	:	2	:	5	:	5.	Z	240	g	těsta	Ema	upekla	
60	rohlíčků.	Katka	plánuje	upéct	90	rohlíčků.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8
Posloupnost	2 2; 4; 𝑚; …, kde 𝑚 ∈ ℝ,	je	geometrická.

5

6

Určete pravděpodobnost, že vybrané vrcholy tvoří rovnostranný trojúhelník.

Vyjádřete pomocí intervalu množinu všech reálných čísel, která vyhovují nerovnici
 

x x2
1 3 2$- - + .

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 5
Je	dán	pravidelný	šestiúhelník	ABCDEF.	Vybereme	náhodně	tři	z	jeho	vrcholů.

A B

C

DE

F  

1	bod

1	bod

1	bod

1	bod



Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní 
zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- úvodní informace poskytují studentovi obecný přehled o didaktickém testu 

- druhá část obsahuje devět tematických oblastí, které jsou testovány u maturitní zkoušky; každá 
oblast začíná shrnutím učiva dané látky, pokračuje vzorovými řešenými příklady, vedle nichž 
jsou typologicky stejné úlohy bez řešení, a končí několika úlohami k procvičení

- ve třetí části si student své znalosti může procvičit pomocí pěti ukázkových didaktických testů

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly vytvořit si představu 
o  maturitních tematických oblastech z  matematiky a  o  typologii úloh didaktického testu. 
Publikace je vhodným pomocníkem pro komplexní přípravu k maturitní zkoušce z matematiky.

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz | www.vpohode.cz

Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů k přijímacímu řízení na vysoké školy, 
na nichž je třeba absolvovat test ze základů společenských věd. 

Cvičebnice je rozdělena na jedenáct částí: Filoso� e | Psychologie | Sociologie | Právo | 
Politologie | Ekonomie | Mezinárodní vztahy | České dějiny | Světové dějiny | Všeobecný 
přehled | 3 ostré testy

Jednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představu 
o typologii úloh, které se vyskytují u přijímaček na řadě vysokých školy v ČR. Patří mezi ně například:

• právnické fakulty
• fakulty sociálních studií
• fakulty humanitních studií
• � loso� cké fakulty
• pedagogické fakulty

• zdravotně sociální fakulty
• fakulty zdravotnických studií
• fakulty regionálního rozvoje
• fakulty veřejných politik, …

• tematicky řazené testové úlohy
• 3 testy ze základů společenských věd 

• kompletní online řešení s komentářem
• příprava na fakulty právnické, filosofické, 

pedagogické, zdravotně sociální, …

Přijímačky na VŠ

ŘEŠENÍ
ONLINE

Základy
společenských 

věd
Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
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• 418 tematicky řazených úloh
• 3 testy ze studijních předpokladů 

• Kompletní online řešení s komentářem
• Příprava na fakulty ekonomické, 

filosofické, pedagogické, právnické, …

ŘEŠENÍ
ONLINE

Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů k přijímacímu řízení na vysoké školy, 
na nichž je třeba absolvovat test ze studijních předpokladů.

Cvičebnice je rozdělena na pět částí: Jazyková část | Analytická část | Všeobecný přehled | 
Anglická část | 3 ostré testy

Jednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představu 
o typologii úloh, které se vyskytují u přijímaček na řadě vysokých školy v ČR. Patří mezi ně například:

• pedagogické fakulty
• � loso� cké fakulty
• právnické fakulty
• fakulty sociálních studií
• fakulty sociálních věd
• ekonomické fakulty
• přírodovědecké fakulty

• fakulty informatiky
• fakulty stavební
• fakulty podnikatelské
• fakulty strojní
• fakulty elektrotechnické
• fakulta lesnická a dřevařská
• fakulty architektury, ...

Přijímačky na VŠ

Studijní
předpoklady

TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz | www.vpohode.cz

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz | www.vpohode.cz

Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů k přijímacímu řízení na vysoké školy, na nichž je třeba absolvovat test ze základů společenských věd. 

Cvičebnice je rozdělena na jedenáct částí: Filoso� e | Psychologie | Sociologie | Právo | Politologie | Ekonomie | Evropská integrace | České dějiny | Světové dějiny | Všeobecný přehled | 3 ostré testy

Jednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představu o typologii úloh, které se vyskytují u přijímaček na řadě vysokých školy v ČR. Patří mezi ně například:

• právnické fakulty• fakulty sociálních studií• fakulty humanitních studií• � loso� cké fakulty• pedagogické fakulty

• zdravotně sociální fakulta• fakulta zdravotnických studií• fakulta regionálního rozvoje• fakulta veřejných politik

• 736 tematicky řazených úloh• 3 testy ze základů společenských věd • Kompletní online řešení s komentářem• Příprava na fakulty právnické, filosofické, pedagogické, zdravotně sociální, …

Přijímačky na VŠ

ŘEŠENÍ
ONLINE

Základy
společenských 

věd
Ucelená řada cvičebnic pro přípravu

K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

STUDIJNÍ PŘEDPOKL
ADY

PŘIJÍMAČKY NA VŠ V
 POHODĚ

• 418 tematicky řazených úloh• 3 testy ze studijních předpokladů • Kompletní online řešení s komentářem• Příprava na fakulty ekonomické, filosofické, pedagogické, právnické, …

ŘEŠENÍONLINE

Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů k přijímacímu řízení na vysoké školy, na nichž je třeba absolvovat test ze studijních předpokladů.Cvičebnice je rozdělena na pět částí: Jazyková část | Analytická část | Všeobecný přehled | Anglická část | 3 ostré testyJednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představu o typologii úloh, které se vyskytují u přijímaček na řadě vysokých školy v ČR. Patří mezi ně například:• pedagogické fakulty• � loso� cké fakulty• právnické fakulty• fakulta sociální studií• fakulta sociálních věd• ekonomické fakulty• přírodovědecké fakulty

• fakulty informatiky• fakulty stavební• fakulty podnikatelské• fakulty strojní• fakulty elektrotechnické• fakulta lesnická a dřevařská• fakulty architektury, ...

Přijímačky na VŠ

Studijnípředpoklady

TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz | www.vpohode.cz

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

Přijímačky na VŠZákladyspolečenských věd

MaturitaČeský

2018 2018

MaturitaMatematika

2018 2018

MaturitaAnglický

2018 2018

Maturita

ČESKÝ JAZYK A LITER
ATURA

MATURITA V POHOD
Ě

TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz

Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literatura• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

Maturita

Českýjazyk a literatura

20182018 2018

Maturita

Matematika

20182018 2018

Maturita

Anglickýjazyk

20182018 2018

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaMATURITA V POHOD
Ě

TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz

Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady k jeho řešení- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované u maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané do 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity v maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍ A KOMENTÁŘEONLINE

Matematika• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • kompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

MATEMATIKA

Maturita

Českýjazyk a literatura

20182018 2018

Maturita

Matematika

20182018 2018

Maturita

Anglickýjazyk

20182018 2018

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

Maturita

ANGLICKÝ JAZYK
MATURITA V POHODĚ

TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz

Cvičebnice obsahuje tři hlavní části, které se věnují jednotlivým maturitním zkouškám, gramatickou příručku a slovník.- Didaktický test: Procvičíte se ve schopnosti porozumět psanému a mluvenému slovu a vyzkoušíte si tři kompletní didaktické testy.- Písemná práce: Seznámíte se s náležitostmi slohových útvarů, se kterými se u maturity můžete setkat, naleznete zde vzorová chybná a vzorová správná vypracování a také deset cvičných zadání pro obě části písemné práce.- Ústní zkouška: Seznámíte se se všemi částmi ústní zkoušky, dozvíte se jak k nim přistupovat, jaké volit uvozovací fráze a pomocí třech kompletních zadání si můžete nanečisto procvičit svůj mluvený projev.Pomocí pečlivě připravené gramatické příručky si můžete kdykoli během přípravy na maturitu zopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, co můžete u maturity očekávat, a pomůže vám se se zkouškou dospělosti s úspěchem vypořádat. ŘEŠENÍ A NAHRÁVKYONLINE

Anglickýjazyk• didaktické testy • písemná práce • ústní zkouška • gramatická příručka a slovník

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

Maturita

Českýjazyk a literatura

20182018 2018

Maturita

Matematika

20182018 2018

Maturita

Anglickýjazyk

20182018 2018

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu 
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• 418 tematicky řazených úloh• 3 testy ze studijních předpokladů • Kompletní online řešení s komentářem• Příprava na fakulty ekonomické, filosofické, pedagogické, právnické, …

ŘEŠENÍ
ONLINE

Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů k přijímacímu řízení na vysoké školy, na nichž je třeba absolvovat test ze studijních předpokladů.

Cvičebnice je rozdělena na pět částí: Jazyková část | Analytická část | Všeobecný přehled | Anglická část | 3 ostré testy

Jednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představu o typologii úloh, které se vyskytují u přijímaček na řadě vysokých školy v ČR. Patří mezi ně například:

• pedagogické fakulty• � loso� cké fakulty• právnické fakulty• fakulta sociální studií• fakulta sociálních věd• ekonomické fakulty• přírodovědecké fakulty

• fakulty informatiky• fakulty stavební• fakulty podnikatelské• fakulty strojní• fakulty elektrotechnické• fakulta lesnická a dřevařská• fakulty architektury, ...

Přijímačky na VŠ

Studijní
předpoklady

TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz | www.vpohode.cz

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu 
K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz | www.vpohode.cz

Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů k přijímacímu řízení na vysoké školy, na nichž je třeba absolvovat test ze základů společenských věd. Cvičebnice je rozdělena na jedenáct částí: Filoso� e | Psychologie | Sociologie | Právo | Politologie | Ekonomie | Evropská integrace | České dějiny | Světové dějiny | Všeobecný přehled | 3 ostré testyJednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představu o typologii úloh, které se vyskytují u přijímaček na řadě vysokých školy v ČR. Jedná se například o:• právnické fakulty, • � loso� cké fakulty,• pedagogické fakulty, • zdravotně sociální fakulty, • fakultu sociálních studií, • fakultu zdravotnických studií, • fakultu humanitních studií…

• 736 tematicky řazených úloh• 3 testy ze základů společenských věd • Kompletní online řešení s komentářem• Příprava na fakulty právnické, filosofické, pedagogické, zdravotně sociální, …

Přijímačky na VŠ

ŘEŠENÍONLINE

Základyspolečenských věd

Ucelená řada cvičebnic pro studentyMATURITNÍCH ROČNÍKŮ:

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literatura• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady k jeho řešení- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované u maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané do 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity v maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍONLINE

Matematika• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • kompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ

2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA ･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ･
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy

- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky

Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍ
ONLINE

Český
jazyk a literatura

• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literatura• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA ･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ･
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady k jeho řešení- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované u maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané do 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity v maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • kompletní online řešení s komentáři
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady k jeho řešení

- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované u maturitní zkoušky

- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané do 4 ukázkových testů

Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity v maturitním didaktickém testu z matematiky.
ŘEŠENÍ A KOMENTÁŘE

ONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • kompletní online řešení s komentáři
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literatura• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady k jeho řešení- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované u maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané do 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity v maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • kompletní online řešení s komentáři
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice obsahuje tři hlavní části, které se věnují jednotlivým maturitním zkouškám, gramatickou příručku a slovník.

- Didaktický test: Procvičíte se ve schopnosti porozumět psanému a mluvenému slovu a vyzkoušíte si tři kompletní didaktické testy.

- Písemná práce: Seznámíte se s náležitostmi slohových útvarů, se kterými se u maturity můžete setkat, naleznete zde vzorová chybná a vzorová správná vypracování a také deset cvičných zadání pro obě části písemné práce.

- Ústní zkouška: Seznámíte se se všemi částmi ústní zkoušky, dozvíte se jak k nim přistupovat, jaké volit uvozovací fráze a pomocí třech kompletních zadání si můžete nanečisto procvičit svůj mluvený projev.

Pomocí pečlivě připravené gramatické příručky si můžete kdykoli během přípravy na maturitu zopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, co můžete u maturity očekávat, a pomůže vám se se zkouškou dospělosti s úspěchem vypořádat.

ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY
ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy • písemná práce • ústní zkouška • gramatická příručka a slovník
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literatura• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady k jeho řešení- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované u maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané do 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity v maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • kompletní online řešení s komentáři
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2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA ･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVA K MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ

2018PŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

MATEMATIKA

Maturita

Českýjazyk a literaturaUcelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE: 2018 20182018 2018201820182018 2018

Maturita Maturita

Maturita

AnglickýjazykUcelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE: 2018 20182018 2018201820182018 2018

Maturita

ANGLICKÝ JAZY
K

MATURITA V POH
ODĚ

TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz

Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu 
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-
ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy

- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých 
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky

Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit 
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.

ŘEŠENÍ
ONLINE

Český
jazyk a literatura

• tematicky řazené testové úlohy
 • 4 maturitní didaktické testy
 • vzorové, chybné a cvičné písemné práce

 • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu 
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-
ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy

- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých 
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky

Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit 
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.

ŘEŠENÍ
ONLINE

Český
jazyk a literatura

• tematicky řazené testové úlohy
 • 4 maturitní didaktické testy
 • vzorové, chybné a cvičné písemné práce

 • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

přijímací

řízení na

2018VÍCELETÁ

GYMNÁZIA

přijímací

řízení na

2018
SŠ

2018PŘ
IJÍM

ACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA
 ･

2018PŘ
IJÍM

ACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 
･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁ
ZIA

PŘI
JÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘÍPRAVA 

K MATURITĚ

2018

2018PŘÍPRAVA K MATURITĚ

2018
PŘÍPRAVA

K MATURITĚ

PŘÍPRAVA

K MATURITĚ

Maturita

MATURITA V
 POHODĚ

TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz

Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • kompletní online řešení s komentáři
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk
• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní 
zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady 
k jeho řešení

- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované 
u maturitní zkoušky

- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané 
do 4 ukázkových testů

Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované 
tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity 
v maturitním didaktickém testu z matematiky.

ŘEŠENÍ
ONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy
 • 4 maturitní didaktické testy
 • kompletní online řešení s komentáři
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literatura
• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk
• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA
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2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA ･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘÍPRAVA K MATURITĚ

2018

2018PŘÍPRAVA K MATURITĚ

2018PŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

Maturita

AN
GLI

CK
Ý J

AZY
K

MA
TUR

ITA 
V P

OH
OD

Ě

TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu 
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-
ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy

- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých 
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky

Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit 
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.
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jazyk

• typově řazené testové úlohy
 • 3 maturitní didaktické testy
 • vzorové, chybné a cvičné písemné práce

 • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní 
zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady 
k jeho řešení

- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované 
u maturitní zkoušky

- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané 
do 4 ukázkových testů

Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované 
tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity 
v maturitním didaktickém testu z matematiky.

ŘEŠENÍ A KOMENTÁŘE
ONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy
 • 4 maturitní didaktické testy
 • kompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu 
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-
ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy

- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých 
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky

Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit 
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.

ŘEŠENÍ
ONLINE

Český
jazyk a literatura

• tematicky řazené testové úlohy
 • 4 maturitní didaktické testy
 • vzorové, chybné a cvičné písemné práce

 • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • kompletní online řešení s komentáři
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk
• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní 
zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady 
k jeho řešení

- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované 
u maturitní zkoušky

- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané 
do 4 ukázkových testů

Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované 
tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity 
v maturitním didaktickém testu z matematiky.

ŘEŠENÍ
ONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy
 • 4 maturitní didaktické testy
 • kompletní online řešení s komentáři
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literatura
• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk
• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu 
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-
ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy

- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých 
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky

Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit 
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.

ŘEŠENÍ
ONLINE

Anglický
jazyk

• typově řazené testové úlohy
 • 3 maturitní didaktické testy
 • vzorové, chybné a cvičné písemné práce

 • komplexní příprava na ústní zkoušku
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TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz

Cvičebnice obsahuje tři hlavní části, které se věnují jednotlivým maturitním zkouškám, gramatickou 
příručku a slovník.

- Didaktický test: Procvičíte se ve schopnosti porozumět psanému a mluvenému slovu a vyzkoušíte 
si tři kompletní didaktické testy.

- Písemná práce: Seznámíte se s náležitostmi slohových útvarů, se kterými se u maturity můžete 
setkat, naleznete zde vzorová chybná a vzorová správná vypracování a také deset cvičných 
zadání pro obě části písemné práce.

- Ústní zkouška: Seznámíte se se všemi částmi ústní zkoušky, dozvíte se jak k nim přistupovat, jaké 
volit uvozovací fráze a pomocí třech kompletních zadání si můžete nanečisto procvičit svůj 
mluvený projev.

Pomocí pečlivě připravené gramatické příručky si můžete kdykoli během přípravy na maturitu 
zopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, co 
můžete u maturity očekávat, a pomůže vám se se zkouškou dospělosti s úspěchem vypořádat.

ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY
ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy
 • písemná práce
 • ústní zkouška

 • gramatická příručka a slovník

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz

Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu 
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-
ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy

- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých 
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky

Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit 
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.

ŘEŠENÍ
ONLINE

Český
jazyk a literatura

• tematicky řazené testové úlohy
 • 4 maturitní didaktické testy
 • vzorové, chybné a cvičné písemné práce

 • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • kompletní online řešení s komentáři
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk
• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA
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TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz

Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní 
zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady 
k jeho řešení

- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované 
u maturitní zkoušky

- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané 
do 4 ukázkových testů

Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované 
tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity 
v maturitním didaktickém testu z matematiky.

ŘEŠENÍ
ONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy
 • 4 maturitní didaktické testy
 • kompletní online řešení s komentáři
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literatura
• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA

přijímacířízení na2018SŠ

2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA ･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ･
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk
• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA

přijímacířízení na2018SŠ

2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA ･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ･
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TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz

Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu 
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-
ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy

- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých 
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky

Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit 
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.

ŘEŠENÍ
ONLINE

Anglický
jazyk

• typově řazené testové úlohy
 • 3 maturitní didaktické testy
 • vzorové, chybné a cvičné písemné práce

 • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
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• tematicky řazené testové úlohy
• 3 testy ze studijních předpokladů 

• kompletní online řešení s komentářem
• příprava na fakulty ekonomické, 

filosofické, pedagogické, právnické, …

ŘEŠENÍ
ONLINE

Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů k přijímacímu řízení na vysoké školy, 
na nichž je třeba absolvovat test ze studijních předpokladů.

Cvičebnice je rozdělena na pět částí: Jazyková část | Analytická část | Všeobecný přehled | 
Anglická část | 3 ostré testy

Jednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představu 
o typologii úloh, které se vyskytují u přijímaček na řadě vysokých školy v ČR. Patří mezi ně například:

• pedagogické fakulty
• � loso� cké fakulty
• právnické fakulty
• fakulty sociálních studií
• fakulty sociálních věd
• ekonomické fakulty
• přírodovědecké fakulty

• fakulty informatiky
• fakulty stavební
• fakulty podnikatelské
• fakulty strojní
• fakulty elektrotechnické
• fakulty lesnické a dřevařské
• fakulty architektury, ...

Přijímačky na VŠ
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TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz | www.vpohode.cz

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
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TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz | www.vpohode.cz

Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů k přijímacímu řízení na vysoké školy, 
na nichž je třeba absolvovat test ze základů společenských věd. 

Cvičebnice je rozdělena na jedenáct částí: Filoso� e | Psychologie | Sociologie | Právo | 
Politologie | Ekonomie | Mezinárodní vztahy | České dějiny | Světové dějiny | Všeobecný 
přehled | 3 ostré testy

Jednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představu 
o typologii úloh, které se vyskytují u přijímaček na řadě vysokých školy v ČR. Patří mezi ně například:

• právnické fakulty
• fakulty sociálních studií
• fakulty humanitních studií
• � loso� cké fakulty
• pedagogické fakulty

• zdravotně sociální fakulty
• fakulty zdravotnických studií
• fakulty regionálního rozvoje
• fakulty veřejných politik, …

• tematicky řazené testové úlohy
• 3 testy ze základů společenských věd 

• kompletní online řešení s komentářem
• příprava na fakulty právnické, filosofické, 

pedagogické, zdravotně sociální, …

Přijímačky na VŠ

ŘEŠENÍ
ONLINE

Základy
společenských 

věd
Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
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• 418 tematicky řazených úloh• 3 testy ze studijních předpokladů • Kompletní online řešení s komentářem• Příprava na fakulty ekonomické, filosofické, pedagogické, právnické, …

ŘEŠENÍ
ONLINE

Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů k přijímacímu řízení na vysoké školy, na nichž je třeba absolvovat test ze studijních předpokladů.

Cvičebnice je rozdělena na pět částí: Jazyková část | Analytická část | Všeobecný přehled | Anglická část | 3 ostré testy

Jednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představu o typologii úloh, které se vyskytují u přijímaček na řadě vysokých školy v ČR. Patří mezi ně například:

• pedagogické fakulty• � loso� cké fakulty• právnické fakulty• fakulty sociálních studií• fakulty sociálních věd• ekonomické fakulty• přírodovědecké fakulty

• fakulty informatiky• fakulty stavební• fakulty podnikatelské• fakulty strojní• fakulty elektrotechnické• fakulta lesnická a dřevařská• fakulty architektury, ...
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TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz | www.vpohode.cz

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz | www.vpohode.cz

Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů k přijímacímu řízení na vysoké školy, na nichž je třeba absolvovat test ze základů společenských věd. Cvičebnice je rozdělena na jedenáct částí: Filoso� e | Psychologie | Sociologie | Právo | Politologie | Ekonomie | Evropská integrace | České dějiny | Světové dějiny | Všeobecný přehled | 3 ostré testyJednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představu o typologii úloh, které se vyskytují u přijímaček na řadě vysokých školy v ČR. Patří mezi ně například:• právnické fakulty• fakulty sociálních studií• fakulty humanitních studií• � loso� cké fakulty• pedagogické fakulty • zdravotně sociální fakulta• fakulta zdravotnických studií• fakulta regionálního rozvoje• fakulta veřejných politik

• 736 tematicky řazených úloh• 3 testy ze základů společenských věd • Kompletní online řešení s komentářem• Příprava na fakulty právnické, filosofické, pedagogické, zdravotně sociální, …

Přijímačky na VŠ

ŘEŠENÍONLINE

Základyspolečenských vědUcelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

Přijímačky na VŠStudijnípředpoklady

MaturitaČeský2019

MaturitaMatematika2019

MaturitaAnglický2019

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:
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• 418 tematicky řazených úloh• 3 testy ze studijních předpokladů • Kompletní online řešení s komentářem• Příprava na fakulty ekonomické, filosofické, pedagogické, právnické, …

ŘEŠENÍONLINE

Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů k přijímacímu řízení na vysoké školy, na nichž je třeba absolvovat test ze studijních předpokladů.Cvičebnice je rozdělena na pět částí: Jazyková část | Analytická část | Všeobecný přehled | Anglická část | 3 ostré testyJednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představu o typologii úloh, které se vyskytují u přijímaček na řadě vysokých školy v ČR. Patří mezi ně například:• pedagogické fakulty• � loso� cké fakulty• právnické fakulty• fakulta sociální studií• fakulta sociálních věd• ekonomické fakulty• přírodovědecké fakulty

• fakulty informatiky• fakulty stavební• fakulty podnikatelské• fakulty strojní• fakulty elektrotechnické• fakulta lesnická a dřevařská• fakulty architektury, ...

Přijímačky na VŠ
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TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz | www.vpohode.cz

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:
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TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz

Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literatura• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaMATURITA V POHOD
Ě

TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz

Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady k jeho řešení- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované u maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané do 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity v maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍ A KOMENTÁŘEONLINE

Matematika• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • kompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

MATEMATIKA

Maturita

Českýjazyk a literatura

20182018 2018

Maturita
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20182018 2018
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Anglickýjazyk

20182018 2018

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019
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TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz

Cvičebnice obsahuje tři hlavní části, které se věnují jednotlivým maturitním zkouškám, gramatickou příručku a slovník.- Didaktický test: Procvičíte se ve schopnosti porozumět psanému a mluvenému slovu a vyzkoušíte si tři kompletní didaktické testy.- Písemná práce: Seznámíte se s náležitostmi slohových útvarů, se kterými se u maturity můžete setkat, naleznete zde vzorová chybná a vzorová správná vypracování a také deset cvičných zadání pro obě části písemné práce.- Ústní zkouška: Seznámíte se se všemi částmi ústní zkoušky, dozvíte se jak k nim přistupovat, jaké volit uvozovací fráze a pomocí třech kompletních zadání si můžete nanečisto procvičit svůj mluvený projev.Pomocí pečlivě připravené gramatické příručky si můžete kdykoli během přípravy na maturitu zopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, co můžete u maturity očekávat, a pomůže vám se se zkouškou dospělosti s úspěchem vypořádat. ŘEŠENÍ A NAHRÁVKYONLINE

Anglickýjazyk• didaktické testy • písemná práce • ústní zkouška • gramatická příručka a slovník

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz

Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy

- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky

Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍ
ONLINE

Český
jazyk a literatura

• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz

Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literatura• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA ･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ･
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TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz

Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady k jeho řešení- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované u maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané do 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity v maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • kompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA

přijímacířízení na2018SŠ

2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA ･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVA K MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ

2018PŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ
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TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz

Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA

přijímacířízení na2018SŠ

2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA ･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVA K MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ

2018PŘÍPRAVAK MATURITĚ
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PŘÍPRAVA
K MATURITĚ

2019

Maturita

MAT
URIT

A V 
POH

ODĚ

TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz

Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady k jeho řešení

- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované u maturitní zkoušky

- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané do 4 ukázkových testů

Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity v maturitním didaktickém testu z matematiky.
ŘEŠENÍ A KOMENTÁŘE

ONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • kompletní online řešení s komentáři
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literatura• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady k jeho řešení- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované u maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané do 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity v maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • kompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA

přijímacířízení na2018SŠ

2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA ･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVA K MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ

2018PŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

MATEMATIKA

Maturita

Českýjazyk a literaturaUcelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE: 2018 20182018 2018201820182018 2018

Maturita Maturita

Maturita

AnglickýjazykUcelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE: 2018 20182018 2018201820182018 2018

Maturita

ANGLICKÝ JAZY
K

MATURITA V POH
ODĚ

TAKTIK International, spol. s r.o.Argentinská 38, 170 00 Praha 7www.etaktik.cz

Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice obsahuje tři hlavní části, které se věnují jednotlivým maturitním zkouškám, gramatickou příručku a slovník.

- Didaktický test: Procvičíte se ve schopnosti porozumět psanému a mluvenému slovu a vyzkoušíte si tři kompletní didaktické testy.

- Písemná práce: Seznámíte se s náležitostmi slohových útvarů, se kterými se u maturity můžete setkat, naleznete zde vzorová chybná a vzorová správná vypracování a také deset cvičných zadání pro obě části písemné práce.

- Ústní zkouška: Seznámíte se se všemi částmi ústní zkoušky, dozvíte se jak k nim přistupovat, jaké volit uvozovací fráze a pomocí třech kompletních zadání si můžete nanečisto procvičit svůj mluvený projev.

Pomocí pečlivě připravené gramatické příručky si můžete kdykoli během přípravy na maturitu zopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, co můžete u maturity očekávat, a pomůže vám se se zkouškou dospělosti s úspěchem vypořádat.

ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY
ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy • písemná práce • ústní zkouška • gramatická příručka a slovník
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literatura• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady k jeho řešení- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované u maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané do 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity v maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • kompletní online řešení s komentáři
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu 
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-
ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy

- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých 
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky

Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit 
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.

ŘEŠENÍ
ONLINE

Český
jazyk a literatura

• tematicky řazené testové úlohy
 • 4 maturitní didaktické testy
 • vzorové, chybné a cvičné písemné práce

 • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu 
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-
ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy

- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých 
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky

Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit 
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.
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ONLINE
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• tematicky řazené testové úlohy
 • 4 maturitní didaktické testy
 • vzorové, chybné a cvičné písemné práce

 • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • kompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk
• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA

přijímacířízení na2018SŠ
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TAKTIK International, spol. s r.o.
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní 
zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady 
k jeho řešení

- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované 
u maturitní zkoušky

- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané 
do 4 ukázkových testů

Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované 
tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity 
v maturitním didaktickém testu z matematiky.

ŘEŠENÍ
ONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy
 • 4 maturitní didaktické testy
 • kompletní online řešení s komentáři
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literatura
• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA

přijímacířízení na2018SŠ
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk
• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu 
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-
ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy

- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých 
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky

Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit 
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.
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jazyk

• typově řazené testové úlohy
 • 3 maturitní didaktické testy
 • vzorové, chybné a cvičné písemné práce

 • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní 
zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady 
k jeho řešení

- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované 
u maturitní zkoušky

- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané 
do 4 ukázkových testů

Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované 
tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity 
v maturitním didaktickém testu z matematiky.

ŘEŠENÍ A KOMENTÁŘE
ONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy
 • 4 maturitní didaktické testy
 • kompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu 
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-
ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy

- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých 
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky

Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit 
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.

ŘEŠENÍ
ONLINE

Český
jazyk a literatura

• tematicky řazené testové úlohy
 • 4 maturitní didaktické testy
 • vzorové, chybné a cvičné písemné práce

 • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • kompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk
• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní 
zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady 
k jeho řešení

- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované 
u maturitní zkoušky

- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané 
do 4 ukázkových testů

Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované 
tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity 
v maturitním didaktickém testu z matematiky.

ŘEŠENÍ
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Matematika

• tematicky řazené testové úlohy
 • 4 maturitní didaktické testy
 • kompletní online řešení s komentáři
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literatura
• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk
• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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TAKTIK International, spol. s r.o.
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu 
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-
ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy

- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých 
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky

Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit 
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.

ŘEŠENÍ
ONLINE

Anglický
jazyk

• typově řazené testové úlohy
 • 3 maturitní didaktické testy
 • vzorové, chybné a cvičné písemné práce

 • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice obsahuje tři hlavní části, které se věnují jednotlivým maturitním zkouškám, gramatickou 
příručku a slovník.

- Didaktický test: Procvičíte se ve schopnosti porozumět psanému a mluvenému slovu a vyzkoušíte 
si tři kompletní didaktické testy.

- Písemná práce: Seznámíte se s náležitostmi slohových útvarů, se kterými se u maturity můžete 
setkat, naleznete zde vzorová chybná a vzorová správná vypracování a také deset cvičných 
zadání pro obě části písemné práce.

- Ústní zkouška: Seznámíte se se všemi částmi ústní zkoušky, dozvíte se jak k nim přistupovat, jaké 
volit uvozovací fráze a pomocí třech kompletních zadání si můžete nanečisto procvičit svůj 
mluvený projev.

Pomocí pečlivě připravené gramatické příručky si můžete kdykoli během přípravy na maturitu 
zopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, co 
můžete u maturity očekávat, a pomůže vám se se zkouškou dospělosti s úspěchem vypořádat.

ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY
ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy
 • písemná práce
 • ústní zkouška

 • gramatická příručka a slovník

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu 
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-
ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy

- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých 
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky

Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit 
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.

ŘEŠENÍ
ONLINE
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jazyk a literatura

• tematicky řazené testové úlohy
 • 4 maturitní didaktické testy
 • vzorové, chybné a cvičné písemné práce

 • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • kompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk
• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní 
zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady 
k jeho řešení

- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované 
u maturitní zkoušky

- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané 
do 4 ukázkových testů

Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované 
tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity 
v maturitním didaktickém testu z matematiky.

ŘEŠENÍ
ONLINE

Matematika

• tematicky řazené testové úlohy
 • 4 maturitní didaktické testy
 • kompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literatura
• tematicky řazené testové úlohy • 4 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyk
• typově řazené testové úlohy • 3 maturitní didaktické testy • vzorové, chybné a cvičné písemné práce • komplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA

přijímacířízení na2018SŠ

2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA ･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘÍPRAVA K MATURITĚ

2018

2018PŘÍPRAVA K MATURITĚ

2018PŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

Maturita

AN
GLI

CK
Ý J

AZY
K

MA
TUR

ITA 
V P

OH
OD

Ě

TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu 
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích. 

Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v matu-
ritním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy

- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých 
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky

Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit 
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.
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• typově řazené testové úlohy
 • 3 maturitní didaktické testy
 • vzorové, chybné a cvičné písemné práce

 • komplexní příprava na ústní zkoušku
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Český
jazyk a literatura

2021

• shrnutí učiva 
• dvojice neřešených a řešených příkladů

• tematicky řazené testové úlohy
• 5 maturitních didaktických testů

• vzorové, chybné a cvičné písemné práce
• kompletní příprava na ústní zkoušku

ŘEŠENÍ A KOMENTÁŘE
ONLINE

Matematika
• shrnutí učiva 

• dvojice neřešených a řešených příkladů
• tematicky řazené testové úlohy

• 5 maturitních didaktických testů
• kompletní online řešení s komentáři
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ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY
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Anglický
jazyk

• didaktické testy
 • písemná práce
 • ústní zkouška

 • gramatická příručka a slovník
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