
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

2022

Maturita
ŘEŠENÍ
ONLINE

Český
jazyk a literatura

2022

• 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

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:
- první kapitola obsahuje shrnutí učiva potřebného k úspěšnému splnění didaktického testu, 

dvojice vzorových řešených úloh a typologicky stejných neřešených úloh, tematicky řazené 
testové úlohy a 5 kompletních didaktických testů

- na písemnou práci se student připraví prostřednictvím shrnutí učiva daných slohových útvarů 
a pomocí vzorových, chybných a cvičných písemných prací

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

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace je vhodným pomocníkem pro komplexní přípravu 
k maturitě z českého jazyka a literatury.

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

K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

STUDIJ
NÍ PŘE

DPOKL
ADY

PŘIJÍM
AČKY 

NA VŠ
 V POH

ODĚ

• 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 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 7www.etaktik.cz | www.vpohode.cz

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

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 úloh3 testy ze základů společenských věd Kompletní online řešení s komentářemPříprava na fakulty právnické, filosofické, pedagogické, zdravotně sociální, …

Přijímačky na VŠŘEŠENÍONLINE

Základyspolečenských vědUcelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:MaturitaČeský Maturita MaturitaAnglický

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

 418 tematicky řazených úloh3 testy ze studijních předpokladů Kompletní online řešení s komentářemPříprava 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

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:Maturitačeský Maturita MaturitaAnglický

MaturitaCvičebnice 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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaCvičebnice 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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaCvičebnice 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

Anglickýjazykdidaktické testypísemná práceústní zkouškagramatická příručka a slovník

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019
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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. ŘEŠENÍONLINE

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:

Maturita
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ra
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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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK MATURITĚ
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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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK 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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ 2018PŘÍPRAVAK MATURITĚPŘÍPRAVAK MATURITĚ
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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 KOMENTÁŘEONLINE

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

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
k Maturitní zkoušCe:

MATEM
ATIKA

Maturita

český jazyk a literatu
ra

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

českýjazyk a literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ 2018PŘÍPRAVAK MATURITĚPŘÍPRAVAK MATURITĚ
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MaturitaAnglický

2018 2018

MaturitaMATURITA V POHODĚ

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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ 2018PŘÍPRAVAK MATURITĚPŘÍPRAVAK MATURITĚ
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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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ 2018PŘÍPRAVAK MATURITĚPŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

2019
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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

Anglický
jazyk

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

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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ra

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

českýjazyk a literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ 2018PŘÍPRAVAK MATURITĚPŘÍPRAVAK MATURITĚ
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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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ 2018PŘÍPRAVAK MATURITĚPŘÍPRAVAK MATURITĚ
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2018 2018

MaturitaAnglický
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ANGLICKÝ jAzyK
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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ 2018PŘÍPRAVAK MATURITĚPŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

2019
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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

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 | 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

ŘEŠENÍONLINE

Základy
společenských 

věd
Ucelená řada cvičebnic pro přípravu

K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

 418 tematicky řazených úloh3 testy ze studijních předpokladů Kompletní online řešení s komentářemPříprava 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• 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

StudijnípředpokladyUcelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:MaturitaČeský Maturita MaturitaAnglický

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

MaturitaCvičebnice 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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaCvičebnice 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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaCvičebnice 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

Anglickýjazykdidaktické testypísemná práceústní zkouškagramatická příručka a slovník

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019
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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. ŘEŠENÍONLINE

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:

Maturita

český jazyk a literatu
ra

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

českýjazyk a literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní 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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní 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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní 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 KOMENTÁŘEONLINE

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
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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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní 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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní 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 NAHRÁVKYONLINE

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
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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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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2018 2018

MaturitaAnglický

2018 2018

Maturita

ANGLICKÝ jAzyK
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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ 2018PŘÍPRAVAK MATURITĚPŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

2019

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu 
K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

Maturita
ŘEŠENÍ
ONLINE

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

Maturita

2021
ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY

ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy
• písemná práce

• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník

Maturita

2021

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu 
K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:
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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

2022
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

2022

Maturita
ŘEŠENÍ
ONLINE

Český
jazyk a literatura

2022

• 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

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:
- první kapitola obsahuje shrnutí učiva potřebného k úspěšnému splnění didaktického testu, 

dvojice vzorových řešených úloh a typologicky stejných neřešených úloh, tematicky řazené 
testové úlohy a 5 kompletních didaktických testů

- na písemnou práci se student připraví prostřednictvím shrnutí učiva daných slohových útvarů 
a pomocí vzorových, chybných a cvičných písemných prací

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

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace je vhodným pomocníkem pro komplexní přípravu 
k maturitě z českého jazyka a literatury.

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

K MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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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 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 7www.etaktik.cz | www.vpohode.cz

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

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 úloh3 testy ze základů společenských věd Kompletní online řešení s komentářemPříprava na fakulty právnické, filosofické, pedagogické, zdravotně sociální, …

Přijímačky na VŠŘEŠENÍONLINE

Základyspolečenských vědUcelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:MaturitaČeský Maturita MaturitaAnglický

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

 418 tematicky řazených úloh3 testy ze studijních předpokladů Kompletní online řešení s komentářemPříprava 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

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:Maturitačeský Maturita MaturitaAnglický

MaturitaCvičebnice 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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaCvičebnice 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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaCvičebnice 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

Anglickýjazykdidaktické testypísemná práceústní zkouškagramatická příručka a slovník

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019
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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. ŘEŠENÍONLINE

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:

Maturita

český jazyk a literatu
ra

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

českýjazyk a literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní 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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní 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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní 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 KOMENTÁŘEONLINE

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
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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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní 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
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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 NAHRÁVKYONLINE

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
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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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní 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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku
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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, ...
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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

ŘEŠENÍONLINE

Základy
společenských 

věd
Ucelená řada cvičebnic pro přípravu

K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

 418 tematicky řazených úloh3 testy ze studijních předpokladů Kompletní online řešení s komentářemPříprava 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• 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

StudijnípředpokladyUcelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:MaturitaČeský Maturita MaturitaAnglický

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

MaturitaCvičebnice 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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaCvičebnice 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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaCvičebnice 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

Anglickýjazykdidaktické testypísemná práceústní zkouškagramatická 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 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. ŘEŠENÍONLINE

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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní 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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní 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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní 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 KOMENTÁŘEONLINE

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
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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
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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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku
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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

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 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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní 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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku
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K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:
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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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• ústní zkouška
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ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY
ONLINE

Anglický
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• didaktické testy
• písemná práce

• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník

Maturita

2022

ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY
ONLINE

Anglický
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• didaktické testy
• písemná práce

• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník

Maturita

2022

ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY
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Anglický
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• didaktické testy
• písemná práce

• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník

Maturita

2022
ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY

ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy
• písemná práce

• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník

Maturita

2022

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

2022

Maturita
ŘEŠENÍ
ONLINE

Český
jazyk a literatura

2022

• 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

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:
- první kapitola obsahuje shrnutí učiva potřebného k úspěšnému splnění didaktického testu, 

dvojice vzorových řešených úloh a typologicky stejných neřešených úloh, tematicky řazené 
testové úlohy a 5 kompletních didaktických testů

- na písemnou práci se student připraví prostřednictvím shrnutí učiva daných slohových útvarů 
a pomocí vzorových, chybných a cvičných písemných prací

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

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace je vhodným pomocníkem pro komplexní přípravu 
k maturitě z českého jazyka a literatury.

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, …

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 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 7www.etaktik.cz | www.vpohode.cz

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

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 úloh3 testy ze základů společenských věd Kompletní online řešení s komentářemPříprava na fakulty právnické, filosofické, pedagogické, zdravotně sociální, …

Přijímačky na VŠŘEŠENÍONLINE

Základyspolečenských vědUcelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:MaturitaČeský Maturita MaturitaAnglický

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

 418 tematicky řazených úloh3 testy ze studijních předpokladů Kompletní online řešení s komentářemPříprava 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

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:Maturitačeský Maturita MaturitaAnglický

MaturitaCvičebnice 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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaCvičebnice 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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaCvičebnice 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

Anglickýjazykdidaktické testypísemná práceústní zkouškagramatická 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 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. ŘEŠENÍONLINE

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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ 2018PŘÍPRAVAK MATURITĚPŘÍPRAVAK MATURITĚ

MaturitaMatematika

2018 2018

MaturitaAnglický

2018 2018

MaturitaMATURITA V POHODĚ

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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní 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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní 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 KOMENTÁŘEONLINE

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

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
k Maturitní zkoušCe:

MATEM
ATIKA

Maturita

český jazyk a literatu
ra

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
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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
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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
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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 NAHRÁVKYONLINE

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
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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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ 2018PŘÍPRAVAK MATURITĚPŘÍPRAVAK MATURITĚ

MATEMATIKA

Maturitačeský

2018 2018

MaturitaAnglický

2018 2018

Maturita

ANGLICKÝ jAzyK
MATURITA V POHODĚ
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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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ 2018PŘÍPRAVAK MATURITĚPŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ
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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

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
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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

ŘEŠENÍONLINE

Základy
společenských 

věd
Ucelená řada cvičebnic pro přípravu

K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

 418 tematicky řazených úloh3 testy ze studijních předpokladů Kompletní online řešení s komentářemPříprava 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• 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

StudijnípředpokladyUcelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:MaturitaČeský Maturita MaturitaAnglický

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

MaturitaCvičebnice 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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaCvičebnice 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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaCvičebnice 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

Anglickýjazykdidaktické testypísemná práceústní zkouškagramatická příručka a slovník

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019
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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. ŘEŠENÍONLINE

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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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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ 2018PŘÍPRAVAK MATURITĚPŘÍPRAVAK MATURITĚ

MaturitaMatematika

2018 2018

MaturitaAnglický

2018 2018

MaturitaMATURITA V POHODĚ
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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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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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 KOMENTÁŘEONLINE

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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní 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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní 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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní 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 NAHRÁVKYONLINE

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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní 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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní 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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku
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Ucelená řada cvičebnic pro přípravu 
K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:
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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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• didaktické testy
• písemná práce

• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník
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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

2022
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

2022

Maturita
ŘEŠENÍ
ONLINE

Český
jazyk a literatura

2022

• 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

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:
- první kapitola obsahuje shrnutí učiva potřebného k úspěšnému splnění didaktického testu, 

dvojice vzorových řešených úloh a typologicky stejných neřešených úloh, tematicky řazené 
testové úlohy a 5 kompletních didaktických testů

- na písemnou práci se student připraví prostřednictvím shrnutí učiva daných slohových útvarů 
a pomocí vzorových, chybných a cvičných písemných prací

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

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace je vhodným pomocníkem pro komplexní přípravu 
k maturitě z českého jazyka a literatury.

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, …

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 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 7www.etaktik.cz | www.vpohode.cz

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

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 úloh3 testy ze základů společenských věd Kompletní online řešení s komentářemPříprava na fakulty právnické, filosofické, pedagogické, zdravotně sociální, …

Přijímačky na VŠŘEŠENÍONLINE

Základyspolečenských vědUcelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:MaturitaČeský Maturita MaturitaAnglický

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

 418 tematicky řazených úloh3 testy ze studijních předpokladů Kompletní online řešení s komentářemPříprava 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

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:Maturitačeský Maturita MaturitaAnglický

MaturitaCvičebnice 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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaCvičebnice 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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaCvičebnice 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

Anglickýjazykdidaktické testypísemná práceústní zkouškagramatická příručka a slovník

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019
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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. ŘEŠENÍONLINE

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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní 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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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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 KOMENTÁŘEONLINE

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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní 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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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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

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 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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku
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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

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
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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

ŘEŠENÍONLINE

Základy
společenských 

věd
Ucelená řada cvičebnic pro přípravu

K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

 418 tematicky řazených úloh3 testy ze studijních předpokladů Kompletní online řešení s komentářemPříprava 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• 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

StudijnípředpokladyUcelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:MaturitaČeský Maturita MaturitaAnglický

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

MaturitaCvičebnice 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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaCvičebnice 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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaCvičebnice 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

Anglickýjazykdidaktické testypísemná práceústní zkouškagramatická příručka a slovník

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019
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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. ŘEŠENÍONLINE

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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní 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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní 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

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní 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 KOMENTÁŘEONLINE

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
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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
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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
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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 NAHRÁVKYONLINE

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
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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
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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
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• 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

Maturita

2021
ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY

ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy
• písemná práce

• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník

Maturita

2021
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K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

Č
ES

KÝ
 J

A
ZY

K 
A

 L
IT

ER
A

TU
RA

M
A

TU
RI

TA
 V

 P
O

H
O

D
Ě

ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY
ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy
• písemná práce

• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník

Maturita

2022

ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY
ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy
• písemná práce

• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník

Maturita

2022

ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY
ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy
• písemná práce

• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník

Maturita

2022
ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY

ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy
• písemná práce

• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník

Maturita

2022

SŠ

ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY
ONLINE

Anglický
jazyk

Anglický
jazyk

Anglický

2022

ŘEŠENÍ A KOMENTÁŘEOMENTÁŘEOMENT
ONLINE

Matematika
• shrnutí učiva 

• dvojice neřešených a řešených příkladů
• tematicky řazené testové úlohy

• 5 maturitních didaktických testů
• kompletní online řešení s komentáři

Maturita

2022

Maturita
ŘEŠENÍ
ONLINE

Český
jazyk a literatura
Český

jazyk a literatura
Český

2022

• 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 NAHRÁVKY
ONLINE

Anglický
jazyk

Anglický
jazyk

Anglický
• didaktické testy

• písemná práce
• ústní zkouška

• gramatická příručka a slovník

Maturita

2022

ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY
ONLINE

Anglický
jazyk

Anglický
jazyk

Anglický
• didaktické testy

• písemná práce
• ústní zkouška

• gramatická příručka a slovník

2022

SŠ
NOVÁ LITERATURA

ČESKÝ JAZYK

NOVÁ ČÍTANKA

ČESKÝ JAZYK PRO SOŠ

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 
PRO SOŠ

MATURITA V POHODĚ

PŘIJÍMAČKY NA VŠ 
V POHODĚ 

• 5 maturitních didaktických testů
• kompletní online řešení s komentáři

Maturita www.etaktik.cz

SŠ
Maturita

SŠ
KATALOG PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

2021/2022
Vydavatelství Taktik
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dovolujeme si Vás seznámit s ti tuly vydavatelství Takti k pro střední školy. Nahlédněte do naší nabídky 
učebnic, cvičebnic a pracovních sešitů. Pro školní rok 2021/2022 jsme pro Vás a Vaše žáky připravili 
několik zajímavých novinek.

Vydavatelství Tak� k

Naše vydavatelství již řadu let úspěšně působí v oblasti  školství a vzdělávání. V této oblasti  se 
společnost vyprofi lovala na osvědčeného partnera učitelů i žáků. V současnosti  spolupracujeme 
s téměř 5 000 školami v rámci celé ČR a rozšiřujeme portf olio ti tulů pro střední školy.

Jak to děláme?

Do portf olia společnosti  patří moderní učebnice a pracovní sešity, pokrývající široké spektrum 
předmětů, jakož i mezipředmětové učební a vzdělávací pomůcky pro žáky základních škol a gymnázií. 
Naše produkty vytváříme s českými specialisty, akademiky a především úzce spolupracujeme 
se zkušenými a renomovanými pedagogy z praxe, kteří se akti vně podílejí na tvorbě obsahu 
vydávaných učebních a vzdělávacích pomůcek. Díky tomu je naše portf olio ušité na míru českým 
pedagogům.

Katalog 2021/2022 pro střední školy

V katalogu naleznete kompletní řadu Nová literatura pro střední školy i s popisem metodických 
příruček. Novou literaturu jsme rozšířili o čítanky pro střední školy.

K výuce českého jazyka vyšla kompletní řada učebnic a pracovních sešitů pro SŠ.

Velkou novinkou jsou učebnice a pracovní sešity pro SOŠ Český jazyk a Základy společenských věd.

Inovovali jsme řadu cvičebnic českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matemati ky, které jsou 
určeny k přípravě na maturitu, a ti tuly pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ, u nichž je třeba 
absolvovat test ze studijních předpokladů nebo základů společenských věd.

Objednejte si ukázky našich � tulů bezplatně

Všechny sešity i učebnice je možné bezplatně objednat a vyzkoušet. Tituly, které Vás zajímají, si tak 
můžete v klidu prolistovat a přesvědčit se, že Vaši výuku obohatí . Přepravu zásilky/objednávky na Vaši 
školu za Vás samozřejmě uhradíme.

Pro objednání bezplatných ukázkových ti tulů využijte naše webové stránky www.etakti k.cz nebo 
požádejte našeho obchodního zástupce o prezentaci učebnic a sešitů přímo na Vaší škole.

Rychlé seznámení se všemi našimi ti tuly a krátké ukázky z nich najdete na našem webu www.etakti k.cz.

Zpětná vazba od Vás, učitelů, je pro nás důležitým prostředkem, jak se stále zlepšovat. Těšíme se 
na Vaše reakce, nápady a postřehy při užívání produktů vydavatelství Takti k.

VÁŽENÍ UČITELÉ,

KONTAKT
TAKTIK Internati onal, s.r.o.
Argenti nská 38
170 00  Praha 7

takti k@etakti k.cz
www.etakti k.cz+420 226 256 081

Obchodní zástupce:
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•  Edice Nová literatura je vhodná také k přípravě na maturitu.
•  Na její tvorbě se podílel kolektiv zkušených autorů a pedagogů za odborné spolupráce 
    s doc. Mgr. Radkem Malým, Ph.D.
•  Respektuje různé typy škol.
•  Využívá literární teorii k analýze textu a jeho interpretaci.
•  Obsahuje slovník literárních pojmů a přehled žánrů.
•  Je propojena s filmem, hudbou, architekturou i malířstvím.

učebnice pracovní sešit

NOVÁ LITERATURA
Nová edice učebnic a pracovních sešitů reaguje na poptávku pedagogů po sestavení učebních 
materiálů, které by odpovídaly jejich požadavkům a praxi. Zohledňuje potřeby studentů najít 
odpovídající publikace, které studium literatury usnadní a zatrak� vní.

Učebnice obsahuje výkladový text a zajímavos�  ze života spisovatelů. Je bohatá na ukázky vybraných
literárních děl i otázky usnadňující jejich rozbor. Grafi cké zpracování ulehčuje orientaci v učebních 
materiálech a napomáhá lepšímu zapamatování probírané látky. Každá kapitola je ukončena shrnu� m
a opakovacím testem k prověření znalostí .

Všechny ti tuly z nové řady učebnic literatury jsou zpracovány podle Rámcového vzdělávacího programu.

Ke každým 15 zakoupeným kusům publikace poskytujeme 1 kus pro učitele ZDARMA.

• Umění a literatura
• Starověká literatura
• Starověká antická literatura
• Středověká evropská literatura
• Středověká česká literatura
• Renesance a humanismus
• Baroko
• Klasicismus, osvícenství 

a preromantismus

120 barevných stran A4 112 barevných stran A4

NOVÁ LITERATURA 1 
Pro 1. ročník střední školy 
v souladu s RVP

od 149 Kč
skladem skladem

od 129 Kč

KATALOG_SS_2021-2022-final.indd   3KATALOG_SS_2021-2022-final.indd   3 25.06.2021   14:55:0025.06.2021   14:55:00



4 www.etaktik.cz

120 barevných stran A4

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

120 barevných stran A4

120 barevných stran A4

112 barevných stran A4

112 barevných stran A4

112 barevných stran A4

• Světová poezie na počátku 20. století
• Česká moderna a dekadence
• Generace buřičů
• Světová próza a drama od první 

do konce druhé světové války
• Česká poezie od první do konce   

druhé světové války
• Česká próza a drama od první do     

konce druhé světové války

• Světová literatura od konce 
2. světové války do současnosti

• Česká poezie od konce 2. sv. války     
do konce 50. let 20. století

• Česká próza od konce 2. sv. války     
do konce 50. let 20. století

• Česká literatura od 60. let 20. století     
do roku 1989

• Česká próza a poezie od roku 1989 
do současnosti

NOVÁ LITERATURA 2 
Pro 2. ročník střední školy 
v souladu s RVP

NOVÁ LITERATURA 3 
Pro 3. ročník střední školy 
v souladu s RVP

NOVÁ LITERATURA 4 
Pro 4. ročník střední školy 
v souladu s RVP

• Národní obrození – obranná 
a ofenzivní fáze

• Romantismus ve světové literatuře
• Národní obrození – vrcholná 

a revoluční fáze
• Májovci, ruchovci a lumírovci
• Realismus a naturalismus ve světové     

literatuře
• Realismus v české próze a dramatu     

80. a 90. let
• Literární moderna – impresionismus,     

symbolismus a dekadence

od 149 Kč

od 149 Kč

od 149 Kč

od 129 Kč

od 129 Kč

od 129 Kč

skladem

skladem

skladem

skladem

skladem

skladem
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120 barevných stran A4120 barevných stran A4 120 barevných stran A4

120 barevných stran A4

NOVÁ LITERATURA 1
METODICKÁ PŘÍRUČKA
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Metodická příručka obsahuje:

• Řešení úkolů z pracovního sešitu

• Odpovědi na opakovací otázky z učebnice

• Náměty pro činnost v hodinách, mezipředmětové vztahy a motivační texty

• Kopírovatelné strany s kompletním rozborem uměleckého textu k maturitě

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů:

LITERATURA4LITERATURA4LITERATURA
NOVÁNOVÁ

Metodická příručka pro učitele 
k učebnici a pracovnímu sešitu pro 4. ročník

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Všechny tituly z řady učebnic NOVÁ LITERATURA 
jsou zpracovány podle Rámcového vzdělávacího 
programu.

Metodická příručka NOVÁ LITERATURA 4

Metodická příručka je určena pro pedagogy středních škol a gymnázií, kte-
rým má usnadnit výuku v hodinách literatury. Kromě řešení otázek a úloh 
z učebnice i pracovního sešitu obsahuje příručka řadu doplňujících informací 
(kulturně-společenský kontext, definice pojmů, typické literární žánry, 
slavné literární postavy aj.), díky nimž může pedagog svůj výklad rozšířit 
a obohatit. Nabízí také přesah do jiných mezipředmětových a mezioborových 
oblastí (např. historie, filozofie, hudby, dějin divadla a dalších). Příručka ob-
sahuje rovněž řadu motivačních textů, které mají studenty inspirovat k dis-
kuzi, práci ve dvojicích nebo ve skupinách či k samostatným projektům. Díky 
přehlednému členění textu příručka umožňuje snadnou a rychlou orientaci. 

ISBN: 978-80-7563-317-0

189 Kč 189 Kč 189 Kč

189 Kč

NOVÁ LITERATURA 2
METODICKÁ PŘÍRUČKA

NOVÁ LITERATURA 3
METODICKÁ PŘÍRUČKA

NOVÁ LITERATURA 4
METODICKÁ PŘÍRUČKA

Metodická příručka vznikla s cílem usnadnit Vám, pedagogům, vý uku v hodinách literatury. Publikace 
je sestavena tak, aby se v ní snadno a rychle orientovalo. Zvolili jsme přehledné grafické zpracování
a členění textu dle tematického zaměření jednotlivý ch bloků. Při její tvorbě jsme kladli důraz na její 
praktické použití v hodinách literatury, proto na každé straně naleznete řešení cvičení z pracovního 
sešitu a odpovědi na opakovací otázky z učebnice.

Příručka obsahuje řadu doplňujících informací, díky nimž můžete 
svůj vý klad obohatit a uvést do souvislostí. Důraz je kladen také na pře-
sah do dalších mezipředmětový ch a mezioborový ch oblastí. Pokud 
se jedná o specifický  literární žánr, kterému se autor věnoval, najdete 
jeho definici v odstavci, který se váže k literárnímu žánru. Podobně jsou 
zpracovány i stylistické a jazykové 
prostředky, jež jsou pro daného 
autora typické, nebo charakte-
ristický  typ hrdiny, který  autor 
uvedl do literatury.

Tato příručka se rovněž věnuje  
konkrétním literárním dílům, 
případně tomu, jaký  vliv měla 
tato díla na další umělce. V pří-
ručce naleznete dále řadu mo-
tivačních textů, které mají stu-
denty inspirovat k zamyšlení, 
k samostatné práci nebo ke 
spolupráci s dalšími studenty.

skladem skladem skladem

skladem

NOVÁ LITERATURA – METODICKÉ PŘÍRUČKY
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Čítanka navazuje na ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů z edice NOVÁ LITERATURA. Obsahuje 
další rozšířené ukázky z literárních děl od nejvýznamnějších památek starověku až po tvorbu prero-
mantických autorů. Jejich smyslem je ještě více prohloubit učivo a dát studentům možnost podrobně 
se seznámit s tvorbou probíraných autorů. 
Jednotlivé texty jsou doplněny otázkami a náměty, jež mají studentům usnadnit orientaci v textu 
a podnítit je k samostatnému kritickému myšlení. Zároveň je mají upozornit na nejdůležitější rysy 
tvorby konkrétního autora. 
Čítanka je v souladu s katalogem požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky. Součás-
tí čítanky jsou také texty s přesahy do oblasti mediální výchovy, literární kritiky, teorie a histo-
rie. Na tvorbě čítanky se opět podílel kolektiv zkušených autorů a pedagogů za odborné spolupráce 
s  doc. Mgr. Radkem Malým, Ph.D.

Čítanka obsahuje kapitoly:
• Starověká literatura
• Starověká antická literatura
• Středověká evropská literatura
• Středověká česká literatura
• Renesance a humanismus
• Baroko
• Klasicismus, osvícenství a preromantismus

Kromě těchto kapitol, seznamujících studenty s díly nejvý-
znamnějších autorů daného období, obsahuje čítanka dalších 
deset kapitol, jež mají za cíl inspirovat studenty k tomu, aby 
uvažovali nad literaturou v širším kontextu.

učebnice

88 barevných stran A4

od 89 Kč
skladem

NOVÁ ČÍTANKA

NOVÁ ČÍTANKA 1 
Pro 1. ročník střední školy 
v souladu s RVP

• Analýza čtenářského výzkumu
• Literární kritika
• Čtení s porozuměním
• Historická podoba češtiny
• Překlad literárního díla
• Literární komparatistika
• Aktuálnost literárního díla
• Mediální výchova
• Parafráze literárního díla
• Typ literární postavy
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NOVÁ ČÍTANKA 2 
Pro 2. ročník střední školy 
v souladu s RVP

• Národní obrození  – obranná a ofenzivní fáze
• Romantismus ve světové literatuře
• Národní obrození – vrcholná a porevoluční fáze
• Májovci, ruchovci a lumírovci
• Realismus a naturalismus ve světové literatuře
• Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let
• Literární moderna – impresionismus, symbolismus a dekadence

• Světová poezie na začátku 20. století
• Česká moderna a dekadence
• Generace buřičů
• Světová próza a drama od první do konce druhé světové války
• Česká poezie od první do konce druhé světové války
• Česká próza a drama od první do konce druhé světové války

NOVÁ ČÍTANKA 3 
Pro 3. ročník střední školy 
v souladu s RVP

• Světová literatura od konce 2. světové války do současnosti
• Česká poezie od konce 2. světové války do konce 50. let 20. století
• Česká próza od konce 2. světové války do konce 50. let 20. století
• Česká literatura od 60. let 20. století do roku 1989
• Česká próza a poezie od roku 1989 do současnosti

NOVÁ ČÍTANKA 4 
Pro 4. ročník střední školy 
v souladu s RVP

učebnice

od 89 Kč
skladem

96 barevných stran A4učebnice

od 89 Kč

96 barevných stran A4

skladem

učebnice
NOVÁ ČÍTANKA 4

Čítanka z edice NOVÁ LITERATURA má za úkol prohloubit probírané učivo a umož-
nit tak studentům podrobněji se seznámit s literární tvorbou jednotlivých autorů. 
Kromě rozsáhlého množství textů, v nichž jsme se snažili co nejlépe vystihnout 
styl každého autora, obsahuje čítanka také doplňující otázky. Ty mají studenty 
motivovat k vlastnímu kritickému myšlení, samostatnému formulování závěrů, 
zařazování poznatků do širších souvislostí i rozvíjením mezipředmětových vztahů. 
U některých autorů mají studenti možnost zhodnotit jejich dílo v různých etapách 
jejich uměleckého vývoje nebo porovnat jejich tvorbu prostřednictvím odlišných 
literárních žánrů, kterým se věnovali. Čítanka také umožňuje zmapovat některá 
zásadní společenská témata napříč literární historií.

• Edice Nová literatura je vhodná také k přípravě na maturitu.

• Na její tvorbě se podílel kolektiv zkušených autorů a pedagogů 
za odborné spolupráce s doc. Mgr. Radkem Malým, Ph.D.

• Respektuje různé typy škol.

• Využívá literární teorii k analýze textu a jeho interpretaci.

• Obsahuje slovník literárních pojmů a přehled žánrů.

9 788075 631947

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxx

ČÍTANKA44ČÍTANKA4ČÍTANKA
NOVÁNOVÁ

k výuce literatury pro 4. ročník

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

od 89 Kč

96 barevných stran A4

skladem

novinka

novinka
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ČESKÝ JAZYK
Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů byla sestavena odbornými pedagogy na základě jejich 
zkušeností s výukou na středních odborných školách a gymnáziích. Probíraná látka je přehledně 
rozdělena na 2 části – jazykové vzdělávání a slohové vzdělávání. Uspořádání učiva klade důraz na sys-
tematické budování jazykových znalostí a dovedností. Všechny tituly z nové řady učebnic Český jazyk 
pro střední školy jsou zpracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

72 barevných stran A4

88 barevných stran A4

72 barevných stran A4

88 barevných stran A4

ČESKÝ JAZYK 1 
Pro 1. ročník střední školy 

OPAKOVÁNÍ
 1. Pravopis
 2. Útvary národního jazyka
 3. Čtenářská gramotnost
I. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
 1. Úvod do studia jazyka
 2. Jazykové příručky a práce s nimi
 3. Čeština a příbuzné jazyky
 4. Útvary národního jazyka
 5. Úvod do fonetiky
 6. Vý voj českého pravopisu
 7. Písmo
 8. Vybrané kapitoly z pravopisu
 9. Interpunkce ve větě jednoduché
 10. Interpunkce v souvětí
II. SLOHOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
 1. Komunikační situace
 2. Základy stylistiky
 3. Funkční styly
 4. Slohové postupy a slohové útvary
 5. Slohové útvary prostě sdělovací
 6. Dopisy
 7. Vypravování

ČESKÝ JAZYK 2
Pro 2. ročník střední školy 

OPAKOVÁNÍ – základní pojmy
I. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
 1. Nauka o slovní zásobě (lexikologie)
 2. Tvarosloví
 3. Zdokonalování pravopisu
II. SLOHOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
 1. Odborný  styl
 2. Administrativní styl
 3. Útvary používané v souvislosti 
 s přijetím do zaměstnání
 4. Popis
 5. Charakteristika

od 139 Kč

od 139 Kč

od 119 Kč

od 119 Kč

skladem

skladem

skladem

skladem
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učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

ČESKÝ JAZYK 3
Pro 3. ročník střední školy 

I. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1. Věta

 2. Větné členy
 3. Druhy vět podle složení
 4. Polovětné útvary
 5. Nepravidelnosti větné stavby
 6. Vyjadřování postojové modality
 7. Zvuková stránka věty
 8. Pořádek slov v české větě
 9. Souvětí
 10. Souvětí podřadné
 11. Souvětí souřadné
II. SLOHOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

1. Útvary odborného stylu
 2. Zpracování informací
 3. Referát
 4. Výklad
 5. Publicistický styl

ČESKÝ JAZYK 4
Pro 4. ročník střední školy 

I. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1. Instituce zabývající se českým 

 jazykem
 2. Jazykověda a její disciplíny
 3. Vývoj hláskoslovného systému, 
 vývoj mluvnických kategorií u jmen 
 a sloves, vývoj syntaxe
 4. Současná spisovná čeština
 5. Základy valenční syntaxe
 6. Nauka o textu
II. SLOHOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
 1. Úvaha
 2. Kritika a recenze
 3. Umělecký styl
 4. Vypravování s uměleckými prvky
 5. Literatura faktu
III. PŘÍPRAVA K MATURITĚ

V každé kapitole je graficky 
odlišené nadstandardní učivo, 
za tematickými celky je shrnutí 

a opakování učiva.

Výklad učební látky je 
doplněn zajímavostmi, 

otázkami a úkoly, i s ohledem 
na mezipředmětové vztahy.

Texty doprovázejí 
barevné fotografie, 

kresby a mapky.

novinka

od 139 Kč

od 139 Kč

skladem

72 barevných stran A4

skladem

od 119 Kč

od 119 Kč

skladem

skladem

72 barevných stran A4 68 barevných stran A4

64 barevných stran A4
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ČESKÝ JAZYK – PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Učebnice a pracovní sešit českého jazyka pro střední odborné školy jsou jednodílné souhrnné 
publikace, které odpovídají požadavkům středoškolských pedagogů. Učivo je strukturováno, 
proloženo úlohami zaměřenými na ukotvení poznatků, osvěženo zajímavostmi a také doplněno 
o příklady z praxe či života středoškolského studenta.

Do publikací jsou pro přehlednost zařazeny i myšlenkové mapy. Další předností  těchto učebních 
materiálů jsou kapitoly, které začínají akti vizační úlohou. Otázky jsou formulovány tak, aby posilovaly 
mezipředmětové vztahy, kulturní povědomí, komunikační kompetenci i mediální gramotnost.

ČESKÝ JAZYK 
Pro střední odborné školy 

JAZYK
• Obecný výklad o jazyce

Jazyk, řeč a komunikace; Jazykověda 
a její disciplíny; Evropské a světové 
jazyky, jazykové skupiny; Národní 
jazyk a jeho útvary

• Zvuková stránka jazyka
Fonetika a fonologie; Systém 
českých hlásek; Slovo a věta; 
Spisovná výslovnost

• Grafická stránka jazyka
Písmo a písemný projev; Principy 
českého pravopisu

• Slovní zásoba
Slovo a slovníky; Slovo a jeho 
význam; Slovní zásoba a její vrstvy; 
Obohacování slovní zásoby

• Tvoření slov
Slovo a jeho stavba; Odvozování;
Skládání; Zkracování

• Tvarosloví
Třídění slov na slovní druhy; Jména
a jejich mluvnické kategorie;
Podstatná jména; Přídavná jména;
Zájmena; Číslovky; Slovesa;
Příslovce; Předložky; Spojky;
Částice; Citoslovce

• Skladba
Větná skladba; Základní větné členy;
Rozvíjející větné členy; Odchylky od
pravidelné vět. stavby; Typy souvětí;
Interpunkce ve větě jednoduché
a v souvětí

učebnice

ČESKÝ 
JAZYK
Učebnice pro střední odborné školy

V souladu s RVP

Č
es

k
ý 

ja
zy

k
U

če
b

ni
ce

• Byla sestavena odbornými pedagogy na základě jejich zkušeností 
s výukou na středních odborných školách a gymnáziích.

• Celkem 200 stran obsahu je rozděleno na dvě hlavní části (Jazykové 
vzdělávání a Slohové vzdělávání) a 17 kapitol, které jsou doplněny 
seznamem odborné literatury a rejstříkem pojmů.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu stu-
dentů.

• Texty doprovázejí barevné fotografie, kresby a mapky.

• V každé kapitole je graficky odlišené nadstandardní učivo, za tema-
tickými celky je shrnutí a opakování učiva.

• Výklad učební látky je doplněn zajímavostmi, otázkami a úkoly,
i s ohledem na mezipředmětové vztahy.

Český jazyk
pro střední odborné školy

Učebnice

ISBN: 978-80-7563-240-1

SO
U
H
RN

N
Ý
PŘEHLED

M
LU

V
N
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E
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O
H
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M
UN
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E

od 259 Kč
09/2021

192 barevných stran A4

pracovní sešit

ČESKÝ 
JAZYK
Pracovní sešit pro střední odborné školy

V souladu s RVP

Č
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• Byla sestavena odbornými pedagogy na základě jejich zkušeností 
s výukou na středních odborných školách a gymnáziích.

• Celkem 200 stran obsahu je rozděleno na dvě hlavní části (Jazykové 
vzdělávání a Slohové vzdělávání) a 17 kapitol, které jsou doplněny 
seznamem odborné literatury a rejstříkem pojmů.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu stu-
dentů.

• Texty doprovázejí barevné fotografie, kresby a mapky.

• V každé kapitole je graficky odlišené nadstandardní učivo, za tema-
tickými celky je shrnutí a opakování učiva.

• Výklad učební látky je doplněn zajímavostmi, otázkami a úkoly,
i s ohledem na mezipředmětové vztahy.

Český jazyk
pro střední odborné školy

Pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-240-1

M
LU

V
N
IC

E
SL

O
H

KO
M
UN

IK
AC

E

Ř
EŠEN

Í O
NLINE

09/2021

od 199 Kč

160 barevných stran A4

Kromě tradičních cvičení obsahuje pracovní sešit i úlohy k práci s textem (porozumění a korektura), úlohy 
k podpoře samostatného myšlení, formulování vlastního názoru a rozvoji slovní zásoby.

Příloha obsahuje přehled gramati ky, souhrnné testy a přípravu na didakti cký test k maturitě. Klíč je dostupný 
on-line, proto je sešit vhodný také k domácí přípravě nebo k ověření znalostí  při zkoušení.

SLOH
Nauka o slohu; Text a jeho 
struktura; Text a informace; 
Slohové postupy; Styl projevů 
mluvených a písemných; 
Styl prostěsdělovací; Styl 
administrativní; Styl publicistický; 
Styl odborný; Styl umělecký; Styl 
řečnický

KOMUNIKACE
Základy mezilidské komunikace; 
Komunikační situace a strategie; 
Komunikace v práci; Komunikace 
interkulturní; Komunikace masová; 
Masová média; Reklama

PŘÍLOHY
Slovníček jazykovědných pojmů; 
Souhrn gramatiky; Souhrnná 
gramatická cvičení; Příprava k 
maturitě; Formální zásady při psaní 
textů; Klíč ke cvičením; Rejstřík; 
Seznam doporučené a odborné 
literatury
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ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
– PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Učebnice a pracovní sešit základů společenských věd pro střední odbroné školy jsou jednodílné 
souhrnné publikace, které refl ektují požadavky většiny středoškolských pedagogů. Učivo je struk-
turováno, proloženo myšlenkovými mapami, schématy, zajímavostmi ze života, kontrolními úlohami 
a koncipováno tak, aby inspirovalo k otázkám či námětům k diskuzi. 

Úlohy a otázky podporují zájem o učivo, samostatné myšlení a rozvoj sociálních i občanských kom-
petencí. Součástí  jsou QR kódy s odkazy na videa, rozšiřující učivo, grafy a aktuální zdroje informací.

učebnice

Z
ák

la
d

y 
sp

o
le

če
n

sk
ýc

h
 v

ěd
U

če
b
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ce

• Byla sestavena odbornými pedagogy na základě jejich zkušeností 
s výukou na středních odborných školách a gymnáziích.

• Celkem 200 stran obsahu je rozděleno na dvě hlavní části (Jazykové 
vzdělávání a Slohové vzdělávání) a 17 kapitol, které jsou doplněny 
seznamem odborné literatury a rejstříkem pojmů.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu stu-
dentů.

• Texty doprovázejí barevné fotografie, kresby a mapky.

• V každé kapitole je graficky odlišené nadstandardní učivo, za tema-
tickými celky je shrnutí a opakování učiva.

• Výklad učební látky je doplněn zajímavostmi, otázkami a úkoly,
i s ohledem na mezipředmětové vztahy.

Český jazyk
pro střední odborné školy

Učebnice

ISBN: 978-80-7563-240-1

SO
UHRNNÝ PŘEHLED

P
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C
H
O
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G
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S
O
C
IO
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G
IE
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E
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OMIE
FILOZOFIE

ZÁKLADY 
SPOLEČENSKÝCH 
VĚD
Učebnice pro střední odborné školy

V souladu s RVP

M
E
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Á
R
O
D
N
Í V

Z
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H
Y
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Á
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N
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MÉDIA

od 259 Kč
připravujeme

280 barevných stran A4

pracovní sešit

Z
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• Byla sestavena odbornými pedagogy na základě jejich zkušeností 
s výukou na středních odborných školách a gymnáziích.

• Celkem 200 stran obsahu je rozděleno na dvě hlavní části (Jazykové 
vzdělávání a Slohové vzdělávání) a 17 kapitol, které jsou doplněny 
seznamem odborné literatury a rejstříkem pojmů.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu stu-
dentů.

• Texty doprovázejí barevné fotografie, kresby a mapky.

• V každé kapitole je graficky odlišené nadstandardní učivo, za tema-
tickými celky je shrnutí a opakování učiva.

• Výklad učební látky je doplněn zajímavostmi, otázkami a úkoly,
i s ohledem na mezipředmětové vztahy.

Český jazyk
pro střední odborné školy

Učebnice

ISBN: 978-80-7563-240-1

ŘEŠENÍ ONLINE
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ZÁKLADY 
SPOLEČENSKÝCH 
VĚD
Pracovní sešit pro střední odborné školy

V souladu s RVP
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MÉDIA

od 199 Kč

172 barevných stran A4

Základy společenských věd
Pro střední odborné školy 

PSYCHOLOGIE
Já, člověk; Charakteristika člověka; 
Etapy lidského života; Vztah těla a 
duše: Nervová soustava a poruchy; 
Životní krize a její řešení; Duševní 
hygiena

SOCIOLOGIE
Lidská společnost; Sociální učení; 
Porozumění ostatním; Kultura; Svět 
jako místo pro všechny

POLITOLOGIE
Občan a stát; Demokracie; Občanská 
společnost; Státní moc; Politické 
strany a volební systémy; Lidská 
práva

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Mezinárodní politika; EU; OSN; 
NATO; Globální problémy

PRÁVO
Právo a spravedlnost; Pracovní 
právo; Rodinné právo; Občanské 
právo; Veřejná správa; Trestní právo

EKONOMIE
Ekonomické pojmy; Trh; 
Hospodaření rodiny; Rozpočet a 
sociální zabezpečení rodiny; Majetek 

a rozhodování o finančních 
záležitostech; Bankovní systém v 
ČR; Daně

RELIGIONISTIKA/NÁBOŽENSTVÍ
Církve, náboženská hnutí a sekty; 
Fundamentalismus

FILOZOFIE
Láska k moudrosti; Filozofick
antropologie; Poznání; Věděn
věda, pravda a platnost; Jednání
svoboda a tolerance; Lidsk
existence 

ETIKA
Pojem a smysl etiky; Morálka, 
láska, svoboda a svědomí; Etika a 
polis; Dobro a zlo; Profesní etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Média; Působení a vliv médií; 
Využití médií; Jak poznat fake news 
nebo hoax?; Život na sociálních 
sítích 

PŘÍLOHY 
Slovníček pojmů a cizích slov; Klíč 
k úlohám; Formální zásady pro 
psaní seminárních prací; Rozbor
maturitních témat; Rejstřík

Pracovní sešit obsahuje kreati vní úlohy zaměřené na procvičení získaných 
dovedností , propojení s potřebami studenta, posílení komunikačních 
i sociálních dovedností  a také na to, aby uměl řešit životní situace či 
problémy.

Příloha obsahuje souhrnné testy. Klíč k jejich řešení je dostupný on-line, proto je sešit vhodný k domácí 
přípravě nebo k ověření znalostí  při zkoušení.

připravujeme
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MATURITA
Ucelená řada cvičebnic Maturita v pohodě je určena pro přípravu žáků středních škol a gymnázií 
ke státní maturitní zkoušce. Cvičebnice jsou koncipovány na základě katalogu požadavků Centra 
pro zjišťování výsledků vzdělávání. Promyšlená struktura cvičebnic vychází ze struktury maturitní 
zkoušky a je také konzultována s předními českými didaktiky maturitních předmětů (český jazyk 
a literatura, anglický jazyk, matematika).

V jednotlivých cvičeních jsou žáci vedeni k samostatné práci a přemýšlení, a tudíž k trvalejšímu 
zapamatování učiva. Cvičebnice obsahují různé komentáře a vysvětlení tak, aby měl každý žák 
možnost pochopit problematiku daného učiva. Cílem této řady cvičebnic nazvané Maturita v pohodě 
je poskytnout žákům kompletní podklady pro přípravu na maturitní zkoušku.

Ke každým 15 zakoupeným kusům publikace poskytujeme 1 publikaci pro učitele ZDARMA.

Ke každému zakoupenému kusu:  K cvičebnicím jsme pro Vás jako bonus připravili nahrávky, 
odpovědi, komentáře a správné řešení úloh, které naleznete na etaktik.cz/maturita. 

Vše potřebné pro přihlášení k účtu najdete na 3. straně obálky publikací.

Maturita v pohodě
ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA

 formát A4  formát A4  formát A4

ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY
ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy
 • písemná práce

• ústní zkouška
 • gramatická příručka a slovník

Maturita

2022

Maturita
ŘEŠENÍ
ONLINE

Český
jazyk a literatura

2022

• 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

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:
- první kapitola obsahuje shrnutí učiva potřebného k úspěšnému splnění didaktického testu, 

dvojice vzorových řešených úloh a typologicky stejných neřešených úloh, tematicky řazené 
testové úlohy a 5 kompletních didaktických testů

- na písemnou práci se student připraví prostřednictvím shrnutí učiva daných slohových útvarů 
a pomocí vzorových, chybných a cvičných písemných prací

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

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace je vhodným pomocníkem pro komplexní přípravu 
k maturitě z českého jazyka a literatury.

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:

ZÁKLADYSPOLE
ČENSKÝCHVĚD

PŘIJÍMAČKYNA
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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 představuo 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

ZákladyspolečenskýchvědUcelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

Přijímačky na VŠStudijnípředpoklady

MaturitaČeskýjazyk a literatura2019

MaturitaMatematika2019

MaturitaAnglickýjazyk2019

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK 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 představuo 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 přípravuK PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

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 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 literaturaucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 20182018 2018

20182018 2018
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MatematikaUcelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 20182018 2018

20182018 2018

Maturita Maturita

Maturita

AnglickýjazykUcelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 20182018 2018

20182018 2018

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019
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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 maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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:
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českýjazyk a literaturaucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 20182018 2018
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AnglickýjazykUcelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 20182018 2018

20182018 2018
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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, gramatickoupříručku 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 cvičnýchzadání 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 svůjmluvený projev.Pomocí pečlivě připravené gramatické příručky si můžete kdykoli během přípravy na maturituzopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, comůžete 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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20182018 2018

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

Maturita

ČES
KÝ

JAZ
YK

AL
ITER

ATU
RA

MA
TUR

ITA
VP

OH
OD

Ě

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
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 přípravužáků 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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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 maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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:
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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 neuměleckýchtextů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představuo všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE
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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 představuo 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 maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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
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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
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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 maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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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• 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

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
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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

K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

STUDIJNÍPŘEDPO
KLADY

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 představuo 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

Studijnípředpoklady

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

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

Přijímačky na VŠZákladyspolečenskýchvěd

Přijímačky na VŠStudijnípředpoklady
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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 neuměleckýchtextů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představuo všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravitk 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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20182018 2018
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AnglickýjazykUcelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 20182018 2018

20182018 2018

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipovanétak, 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:
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AnglickýjazykUcelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 20182018 2018

20182018 2018
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Cvičebnice obsahuje tři hlavní části, které se věnují jednotlivým maturitním zkouškám, gramatickoupříručku 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 maturituzopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, comůžete 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
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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
k 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:

přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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:

přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA

přijímacířízení na2018SŠ

2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

2018

2018PŘÍPRAVA K MATURITĚ

2018PŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ

2019

Maturita

MA
TUR

ITA
VP

OH
OD

Ě

TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
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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
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Maturita

MATURITAV
POHODĚ

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 maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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 NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

2018

2018PŘÍPRAVA K MATURITĚ
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českýjazyk a literaturaucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 20182018 2018201820182018 2018

Maturita MaturitaAnglický

Maturita

AnglickýjazykUcelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 20182018 2018201820182018 2018
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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 NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

2018

2018PŘÍPRAVA K MATURITĚ

2018PŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ

2019
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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:

Maturita

českýjazy
kaliteratu

ra
MaturitaV

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

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 NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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Maturita

MatematikaUcelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 20182018 2018201820182018 2018

Maturita

AnglickýjazykUcelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 20182018 2018201820182018 2018

Maturita

MATURITAV
POHODĚ
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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 NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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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 NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

2018

2018PŘÍPRAVA K MATURITĚ

2018PŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ

2019

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

Maturita
ŘEŠENÍ
ONLINE

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

Maturita

2021
ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY

ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy
• písemná práce

• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník

Maturita

2021

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:
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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

2022

od 179 Kčod 299 Kč

ČESKÝ JAZYK

od 179 Kč
09/2021 09/2021 09/2021
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PŘIJÍMAČKY NA VŠ 
Nová edice cvičebnic Přijímačky na VŠ jsou výsledkem důkladné analýzy českých modelů přijímacích  
řízení a testových otázek na většině vysokých škol v České republice. Na publikacích se podílelo 
mnoho odborníků a pedagogických pracovníků, jejichž společným cílem bylo seznámit studenty 
s nejfrekventovanějšími typy úloh a postupy řešení.

Ke každému zakoupenému kusu:  Jako bonus jsme pro Vás ke každé úloze z cvičebnic připravili správná 
řešení s KOMENTÁŘI A VÝKLADY, která naleznete na etaktik.cz/prijimackynavs. 

Vše potřebné pro přihlášení k účtu najdete na 3. straně obálky publikací.

•   Jazyková část
•   Analytická část
•   Všeobecný přehled
•   Anglická část
•   3 ukázkové testy

•   pedagogické fakulty
•   filozofické 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...

152 barevných stran A4

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

Přijímačky na VŠ v pohodě 
– Studijní předpoklady

•  tematicky řazené testové úlohy
•  3 testy ze studijních předpokladů 

•  

•  příprava na fakulty ekonomické, 
�loso�cké, pedagogické, právnické, …

ŘEŠENÍ
ONLINE

Přijímačky na VŠ

Studijní
předpoklady

od 249 Kč
skladem

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

Přijímačky na VŠ v pohodě 
– Základy společenských věd

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

•  

•  příprava na fakulty právnické, �loso�cké, 
pedagogické, zdravotně sociální, …

Přijímačky na VŠ

ŘEŠENÍ
ONLINE

Základy
společenských 

věd

od 249 Kč
skladem

•   Filozofie 
•   Psychologie 
•   Sociologie 
•   Právo 
•   Politologie
•   Ekonomie 
•   Mezinárodní vztahy 
    a integrace 
•   České dějiny 
•   Světové dějiny 
•   Všeobecný přehled
•   3 ukázkové testy

144 barevných stran A4

•   právnické fakulty
•   fakulty sociálních studií
•   fakulty humanitních studií
•   filozofické fakulty
•   pedagogické fakulty
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ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY

+

+

+

+
Maturita

ŘEŠENÍ
ONLINE

Český
jazyk a literatura

2022

• 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

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:
- první kapitola obsahuje shrnutí učiva potřebného k úspěšnému splnění didaktického testu, 

dvojice vzorových řešených úloh a typologicky stejných neřešených úloh, tematicky řazené 
testové úlohy a 5 kompletních didaktických testů

- na písemnou práci se student připraví prostřednictvím shrnutí učiva daných slohových útvarů 
a pomocí vzorových, chybných a cvičných písemných prací

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

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace je vhodným pomocníkem pro komplexní přípravu 
k maturitě z českého jazyka a literatury.

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
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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 testy

Jednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představuo 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 7www.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 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 představuo 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 úloh3 testy ze základů společenských věd Kompletní online řešení s komentářemPříprava na fakulty právnické, filosofické, pedagogické, zdravotně sociální, …

Přijímačky na VŠ

ŘEŠENÍONLINE

ZákladyspolečenskýchvědUcelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

Přijímačky na VŠ

MaturitaČeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

STUDIJNÍPŘEDPOKLADY
PŘIJÍMAČKY NAVŠVPO

HODĚ

 418 tematicky řazených úloh3 testy ze studijních předpokladů Kompletní online řešení s komentářemPříprava 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 představuo 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 přípravuK PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:

Přijímačky na VŠ

Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický
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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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský

2018 2018

MaturitaMatematika

2018 2018

MaturitaAnglický

2018 2018

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaMATURITA V POHODĚ

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 maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:
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Maturita
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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, gramatickoupříručku 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 maturituzopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, comůžete u maturity očekávat, a pomůže vám se se zkouškou dospělosti s úspěchem vypořádat. ŘEŠENÍ A NAHRÁVKYONLINE

Anglickýjazykdidaktické testypísemná práceústní zkouškagramatická příručka a slovník
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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. ŘEŠENÍONLINE

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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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
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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 maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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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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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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 maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky

- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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 KOMENTÁŘEONLINE

Matematika
• tematicky řazené testové úlohy• 4 maturitní didaktické testy• kompletní online řešení s komentáři
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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
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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, gramatickoupříručku 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 maturituzopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, comůžete u maturity očekávat, a pomůže vám se se zkouškou dospělosti s úspěchem vypořádat.

ŘEŠENÍ A NAHRÁVKYONLINE

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 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 maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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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přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ

2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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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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• 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

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
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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 představuo 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

ŘEŠENÍONLINE
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Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
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 418 tematicky řazených úloh3 testy ze studijních předpokladů Kompletní online řešení s komentářemPříprava 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 představuo 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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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 literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři
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Cvičebnice obsahuje tři hlavní části, které se věnují jednotlivým maturitním zkouškám, gramatickoupříručku 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 maturituzopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, comůžete u maturity očekávat, a pomůže vám se se zkouškou dospělosti s úspěchem vypořádat. ŘEŠENÍ A NAHRÁVKYONLINE

Anglickýjazykdidaktické testypísemná práceústní zkouškagramatická 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 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. ŘEŠENÍONLINE

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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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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 – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky

- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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 KOMENTÁŘEONLINE

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 maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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 NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ

2018PŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

MATEMATIKA

Maturita

českýjazyk a literaturaucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 2018

20182018 2018

Maturita

AnglickýjazykUcelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 2018

20182018 2018

Maturita

ANGLICKÝjAzyK
MATURITAVPOHOD

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

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, gramatickoupříručku 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 maturituzopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, comůžete u maturity očekávat, a pomůže vám se se zkouškou dospělosti s úspěchem vypořádat.

ŘEŠENÍ A NAHRÁVKYONLINE
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• didaktické testy• písemná práce• ústní zkouška• gramatická příručka a slovník

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

Maturita

český jazykalit
eratura

MaturitaVPOHO
DĚ

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:

přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ

2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ

2018PŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

Maturita

MatematikaUcelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 2018
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AnglickýjazykUcelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 2018

20182018 2018

MaturitaMATURITAVPOHO
DĚ

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 maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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 NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ

2018PŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

MATEMATIKA

Maturita

českýjazyk a literaturaucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 2018

20182018 2018
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AnglickýjazykUcelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 2018
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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 NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ

2018PŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

2019

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

Maturita
ŘEŠENÍ
ONLINE

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

Maturita

2021
ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY

ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy
• písemná práce

• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník

Maturita

2021

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
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ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY
ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy
• písemná práce

• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník

Maturita

2022
ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY

ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy
 • písemná práce

• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník

Maturita

2022

Maturita
ŘEŠENÍ
ONLINE

Český
jazyk a literatura

2022

• 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

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:
- první kapitola obsahuje shrnutí učiva potřebného k úspěšnému splnění didaktického testu, 

dvojice vzorových řešených úloh a typologicky stejných neřešených úloh, tematicky řazené 
testové úlohy a 5 kompletních didaktických testů

- na písemnou práci se student připraví prostřednictvím shrnutí učiva daných slohových útvarů 
a pomocí vzorových, chybných a cvičných písemných prací

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

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace je vhodným pomocníkem pro komplexní přípravu 
k maturitě z českého jazyka a literatury.

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

K MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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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 testy

Jednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představuo 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 7www.etaktik.cz | www.vpohode.cz

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

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 | Všeobecnýpřehled | 3 ostré testyJednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představuo 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 úloh3 testy ze základů společenských vědKompletní online řešení s komentářemPříprava na fakulty právnické, filosofické,pedagogické, zdravotně sociální, …

Přijímačky na VŠŘEŠENÍONLINE

ZákladyspolečenskýchvědUcelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:MaturitaČeský Maturita MaturitaAnglický

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

 418 tematicky řazených úloh3 testy ze studijních předpokladůKompletní online řešení s komentářemPříprava 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 představuo 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

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:Maturitačeský Maturita MaturitaAnglický

MaturitaCvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravužáků 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 neuměleckýchtextů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představuo všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravitk maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

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

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

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

Anglickýjazykdidaktické testypísemná práceústní zkouškagramatická příručka a slovník

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
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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. ŘEŠENÍONLINE
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipovanétak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použityv maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍONLINE
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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 KOMENTÁŘEONLINE

Matematika
• tematicky řazené testové úlohy• 4 maturitní didaktické testy• kompletní online řešení s komentáři
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Cvičebnice obsahuje tři hlavní části, které se věnují jednotlivým maturitním zkouškám, gramatickoupříručku 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 maturituzopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, comůžete u maturity očekávat, a pomůže vám se se zkouškou dospělosti s úspěchem vypořádat. ŘEŠENÍ A NAHRÁVKYONLINE

Anglický
jazyk

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

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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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 představuo 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

ŘEŠENÍONLINE

Základy
společenských

věd
Ucelená řada cvičebnic pro přípravu

K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

 418 tematicky řazených úloh3 testy ze studijních předpokladůKompletní online řešení s komentářemPříprava 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 představuo 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

StudijnípředpokladyUcelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:MaturitaČeský Maturita MaturitaAnglický

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

MaturitaCvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravužáků 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 neuměleckýchtextů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představuo všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravitk maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

MaturitaCvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitnízkoušce na středních školách a gymnáziích. Cvičebnice je rozdělena na tři části:- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní radyk jeho řešení- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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 použityv maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍ A KOMENTÁŘEONLINE

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019

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

Anglickýjazykdidaktické testypísemná práceústní zkouškagramatická příručka a slovník

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:Maturitačeský MaturitaMatematika MaturitaAnglický

PŘÍPRAVAK MATURITĚ2019
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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 představuo všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

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 přípravužáků 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 neuměleckýchtextů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představuo všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravitk maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

českýjazyk a literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipovanétak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity v maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍONLINE

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravužáků 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 neuměleckýchtextů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představuo všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravitk maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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 KOMENTÁŘEONLINE

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 přípravužáků 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 neuměleckýchtextů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představuo všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravitk maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

českýjazyk a literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipovanétak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použityv maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍONLINE

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravužáků 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 neuměleckýchtextů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představuo všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravitk maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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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, gramatickoupříručku 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 maturituzopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, comůžete u maturity očekávat, a pomůže vám se se zkouškou dospělosti s úspěchem vypořádat. ŘEŠENÍ A NAHRÁVKYONLINE

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 přípravužáků 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 neuměleckýchtextů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představuo všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravitk maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

českýjazyk a literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipovanétak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použityv maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍONLINE

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

Ucelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: přijímacířízení na2018VÍCELETÁGYMNÁZIA přijímacířízení na2018SŠ2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravužáků 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 neuměleckýchtextů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představuo všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravitk maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Anglickýjazyktypově řazené testové úlohy3 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku
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Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

Maturita
ŘEŠENÍ
ONLINE

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

Maturita

2021
ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY

ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy
• písemná práce

• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník
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Maturita
ŘEŠENÍ
ONLINE

Český
jazyk a literatura

2022

• 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

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:
- první kapitola obsahuje shrnutí učiva potřebného k úspěšnému splnění didaktického testu, 

dvojice vzorových řešených úloh a typologicky stejných neřešených úloh, tematicky řazené 
testové úlohy a 5 kompletních didaktických testů

- na písemnou práci se student připraví prostřednictvím shrnutí učiva daných slohových útvarů 
a pomocí vzorových, chybných a cvičných písemných prací

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

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly vytvořit si ucelenou představu 
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace je vhodným pomocníkem pro komplexní přípravu 
k maturitě z českého jazyka a literatury.

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
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společenských
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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, …

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 testy

Jednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představuo 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 7www.etaktik.cz | www.vpohode.cz
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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 | Všeobecnýpřehled | 3 ostré testyJednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představuo 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 úloh3 testy ze základů společenských věd Kompletní online řešení s komentářemPříprava na fakulty právnické, filosofické,pedagogické, zdravotně sociální, …

Přijímačky na VŠ

ŘEŠENÍONLINE

ZákladyspolečenskýchvědUcelená řada cvičebnic pro přípravuK MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

STUDIJNÍPŘEDPOKLADY
PŘIJÍMAČKY NAVŠVPO

HODĚ

 418 tematicky řazených úloh3 testy ze studijních předpokladů Kompletní online řešení s komentářemPříprava 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 představuo 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, ...
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Ucelená řada cvičebnic pro přípravuK PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravužáků 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 představuo všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravitk maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku
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MaturitaMATURITA V POHODĚ
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitnízkoušce na středních školách a gymnáziích.Cvičebnice je rozdělena na tři části:- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní radyk jeho řešení- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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 použityv maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍ A KOMENTÁŘEONLINE

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři
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Cvičebnice obsahuje tři hlavní části, které se věnují jednotlivým maturitním zkouškám, gramatickoupříručku 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 můžetesetkat, naleznete zde vzorová chybná a vzorová správná vypracování a také deset cvičnýchzadání pro obě části písemné práce.- Ústní zkouška: Seznámíte se se všemi částmi ústní zkoušky, dozvíte se jak k nim přistupovat, jakévolit uvozovací fráze a pomocí třech kompletních zadání si můžete nanečisto procvičit svůjmluvený projev.Pomocí pečlivě připravené gramatické příručky si můžete kdykoli během přípravy na maturituzopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, comůžete u maturity očekávat, a pomůže vám se se zkouškou dospělosti s úspěchem vypořádat. ŘEŠENÍ A NAHRÁVKYONLINE

Anglickýjazykdidaktické testypísemná práceústní zkouškagramatická 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 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. ŘEŠENÍONLINE

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 přípravužáků 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 neuměleckýchtextů 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 maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipovanétak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použityv 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 neuměleckýchtextů 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 maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky

- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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 KOMENTÁŘEONLINE

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 neuměleckýchtextů 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 VÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･

2018NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍPŘÍPRAVAK MATURITĚ

20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ

2018PŘÍPRAVAK MATURITĚ

PŘÍPRAVAK MATURITĚ

Maturita

MatematikaUcelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 2018

20182018 2018

Maturita

AnglickýjazykUcelená řada cvičebnic pro přípravuk Maturitní zkoušCe: 2018 2018

20182018 2018

MaturitaMATURITAVPOHO
DĚ

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 maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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 použityv 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 neuměleckýchtextů 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, gramatickoupříručku 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 můžetesetkat, 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 maturituzopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, comůžete u maturity očekávat, a pomůže vám se se zkouškou dospělosti s úspěchem vypořádat.

ŘEŠENÍ A NAHRÁVKYONLINE

Anglický
jazyk

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

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
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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 přípravužáků 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 neuměleckýchtextů 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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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 maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipovanétak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použityv maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍONLINE

Matematika
• tematicky řazené testové úlohy• 4 maturitní didaktické testy• kompletní online řešení s komentáři
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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 přípravužáků 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 neuměleckýchtextů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představuo 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 NAVÍCELETÁGYMNÁZIA･ 2018PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NASTŘEDNÍŠKOLY･
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20182018PŘÍPRAVA K MATURITĚ
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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

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
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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 | Mezinárodní vztahy | České dějiny | Světové dějiny | Všeobecný přehled | 3 ostré testy

Jednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představuo 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

ŘEŠENÍONLINE

Základy
společenských

věd
Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
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418 tematicky řazených úloh3 testy ze studijních předpokladůKompletní online řešení s komentářemPříprava 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 představuo 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

Studijnípředpoklady

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

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 neuměleckýchtextů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkouškyJednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představuo všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravitk maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky. ŘEŠENÍONLINE

Českýjazyk a literaturatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testyvzorové, chybné a cvičné písemné prácekomplexní příprava na ústní zkoušku
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MaturitaMATURITA V POHODĚ

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 maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipovanétak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použityv maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍ A KOMENTÁŘEONLINE

Matematikatematicky řazené testové úlohy4 maturitní didaktické testykompletní online řešení s komentáři

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 obsahuje tři hlavní části, které se věnují jednotlivým maturitním zkouškám, gramatickoupříručku a slovník.- Didaktický test: Procvičíte se ve schopnosti porozumět psanému a mluvenému slovu a vyzkoušítesi 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 cvičnýchzadání pro obě části písemné práce.- Ústní zkouška: Seznámíte se se všemi částmi ústní zkoušky, dozvíte se jak k nim přistupovat, jakévolit 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 maturituzopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, comůžete u maturity očekávat, a pomůže vám se se zkouškou dospělosti s úspěchem vypořádat. ŘEŠENÍ A NAHRÁVKYONLINE

Anglickýjazykdidaktické testypísemná práceústní zkouškagramatická příručka a slovník
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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. ŘEŠENÍONLINE

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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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 přípravužáků 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 neuměleckýchtextů 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 maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipovanétak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použityv maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍONLINE
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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 neuměleckýchtextů 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 připravitk 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 maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky

- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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 KOMENTÁŘEONLINE

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 neuměleckýchtextů 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
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 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 použityv maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍONLINE
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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 neuměleckýchtextů 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, gramatickoupříručku 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 maturituzopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, comůžete u maturity očekávat, a pomůže vám se se zkouškou dospělosti s úspěchem vypořádat.

ŘEŠENÍ A NAHRÁVKYONLINE

Anglický
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• 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 neuměleckýchtextů 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
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitnízkoušce 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 testovanéu maturitní zkoušky- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádanédo 4 ukázkových testůJednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipovanétak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použityv maturitním didaktickém testu z matematiky. ŘEŠENÍONLINE
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravužáků 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 neuměleckýchtextů 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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• 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

Maturita

2021
ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY

ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy
• písemná práce

• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník

Maturita

2021

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

Č
ES
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ZY
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A
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H
O
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ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY
ONLINE

Anglický
jazyk

• didaktické testy
 • písemná práce

• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník

Maturita

2022

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

2022
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

2022

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

2022

Balíček Maturita v pohodě: 
Český jazyk a literatura 
a Anglický jazyk

Balíček Maturita v pohodě:
Anglický jazyk
a Matematika

Balíček Přijímačky na VŠ 
v pohodě:
Studijní předpoklady 
a Základy společenských věd

Balíček Maturita v pohodě:
Český jazyk a literatura 
a Matematika

Balíček Maturita v pohodě:
Český jazyk a literatura, 
Anglický jazyk 
a Matematika

od 399 Kč

od 399 Kč

od 399 Kč

od 299 Kč
od 478 Kč

od 478 Kč

od 498 Kč

od 358 Kč

od 657 Kč 
od 559 Kč

+ +
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Škola má možnost si každý titul před zakoupením bezplatně vyzkoušet. Bezplatné ukázky 
si můžete objednat v našem e-shopu, stačí jen zaškrtnout, že o tuto službu máte 
zájem. Další možností je obrátit se na našeho obchodního zástupce, který může realizovat 
prezentaci našeho portfolia přímo u Vás ve škole.11
Při každé objednávce publikace Maturita v pohodě získáváte řešení v digitální podobě.  
Řešení  naleznete jako součást svého účtu na našich stránkách v bonusových materiálech  
nebo na etaktik.cz/maturita. Všechny potřebné informace  pro přihlášení k účtu zasíláme 
na e-mail při objednávce. Pokud nemůžete dohledat své přístupové údaje, neváhejte se  
na nás obrátit.22
Jestliže si objednáte 15 výtisků jednoho titulu, dostanete navíc jeden výtisk daného titulu 
pro učitele zdarma. Zároveň tak dosáhnete na sníženou cenu za jeden kus. Zvýhodněnou 
cenu získáte také při nákupu balíčků.33
Při nákupu prostřednictvím našeho e-shopu nabízíme nejvýhodnější ceny, doplněné 
o všechny bonusy a výhody, proto je vždy nejlepší objednávat přímo v našem e-shopu.  
Stejné výhody i ceny Vám také nabídnou obchodní zástupci vydavatelství Taktik.44

Na základě rozhovorů ve školách jsme sestavili přehled několika faktů, které učitelé často neznali:

VĚDĚLI JSTE, ŽE...?
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