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O nakladatelství

Nakladatelství Institutu vzdělávání SOKRATES patří mezi největší a nejprogresivnější v oblasti vydavatelské
činnosti týkající se přípravy studentů pro přijímací řízení na vysoké a střední školy. Každoročně aktualizované
publikace i novinky jsou zpracovány podle požadavků jednotlivých vysokých škol erudovanými
vysokoškolskými pedagogy nebo odborníky z praxe. Tyto knihy procházejí pravidelnými recenzemi. Publikace
obsahují nejen rozbor problematiky, ale také komplexní testy z přijímacích zkoušek včetně řešení nebo
komentáře.

Při zpracování se také vychází z poznatků získaných při výuce v rámci přípravných kurzů pro přijímací řízení na
vysoké školy, které již od minulého století probíhají v rámci celé České republiky a na Slovensku.

Publikace reagují na aktuální změny v přijímacím řízení, především v rámci nového trendu, kdy se velmi často
na jednotlivých vysokých a středních školách testují obecné studijní předpoklady, logika a SCIO testy.

Zmíněné publikace z „Edice pro přípravu na vysoké školy“ připraví studenty pro přijímací řízení na tyto fakulty:
právnická, lékařská, farmaceutická, veterinární, fakulta sociálních studií, fakulta sociálních věd, ekonomická,
filozofická, pedagogická, přírodovědecká, technická apod., všech českých vysokých škol a univerzit. V okruhu
největšího zájmu studentů je pak: Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého, Vysoká
škola ekonomická, Vysoká škola báňská, Ostravská univerzita, Slezská univerzita, Západočeská univerzita,
Jihočeská univerzita či Farmaceutická a veterinární univerzita.

Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.
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Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES

Studijní předpoklady a základy logiky 1.a 2. díl

Knihy jsou vynikající pomůckou sloužící k individuální přípravě jak na testy studijních předpokladů, které jsou
součástí přijímacího řízení na mnoha českých vysokých školách (zejm. Masarykově univerzitě v Brně), tak na
testy obecných studijních předpokladů (OSP), které jsou součástí Národních srovnávacích zkoušek a SCIO
testů. Připraví uchazeče o studium např. na Univerzitě Karlově v Praze, Masarykově univerzitě v Brně,
Univerzitě Palackého v Olomouci, Ostravské univerzitě, VŠB - TU v Ostravě, Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích, VUT v Brně, UTB ve Zlíně, Slezské univerzitě v Opavě, VŠE v Praze, Západočeské univerzitě v
Plzni, Univerzitě v Hradci Králové, Technické univerzitě v Liberci, UJEP v Ústí nad Labem, Vysoké škole
chemicko-technologické v Praze, MZLU v Brně nebo České zemědělské univerzitě v Praze. Teoreticky je
shrnuta problematika verbálního, numerického a analytického myšlení, včetně teoretického vysvětlení
základů výrokové a predikátové logiky. V neposlední řadě jsou rozebrány příklady z oblasti testování
symbolického a prostorového myšlení, úsudků, kritického myšlení, konfiguračních vztahů a kulturního
přehledu. V každé z publikací lze nalézt 300 testových otázek s řešením a komentářem. V 1. díle je navíc
teoreticky vysvětlena a shrnuta daná problematika, ve 2. díle pak navíc kompletní test studijních předpokladů.

Aktuální pro rok 2020!!!
MOC: 299 Kč/díl
Při objednávce 1. + 2. dílu SLEVA - cena pouze 449 Kč.
Cena 150 Kč/díl pro studenty našich kurzů
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Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství
SOKRATES dle typu VŠ
Právnická fakulta
Studijní předpoklady a základy logiky, 1. díl
Studijní předpoklady a základy logiky, 2. díl
Příprava na NSZ – Základy společenských věd (teorie)
Chcete se dostat na právnickou fakultu?, 1. díl (teorie+testové otázky)
Chcete se dostat na právnickou fakultu?, 2. díl (cvičebnice 1000 testů)

Studenti kurzů SOKRATES mají možnost zakoupit si tyto publikace za akční cenu 150 Kč/ks.
Podrobné informace o jednotlivých publikacích a cenách naleznete v zadní části katalogu.
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Lékařská fakulta
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 1. díl Chemie
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 2. díl Biologie
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 3. díl Fyzika
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – Cvičebnice testových otázek z biologie, fyziky a chemie

Studenti kurzů SOKRATES mají možnost zakoupit si tyto publikace za akční cenu 150 Kč/ks.
Podrobné informace o jednotlivých publikacích a cenách naleznete v zadní části katalogu.
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Sociální fakulta
Studijní předpoklady a základy logiky, 1. díl
Studijní předpoklady a základy logiky, 2. díl

Příprava na NSZ – Základy společenských věd (teorie)
Příprava na NSZ - Cvičebnice za základů společenských věd

Studenti kurzů SOKRATES mají možnost zakoupit si tyto publikace za akční cenu 150 Kč/ks.
Podrobné informace o jednotlivých publikacích a cenách naleznete v zadní části katalogu.
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Ekonomická fakulta
Studijní předpoklady a základy logiky, 1. díl
Studijní předpoklady a základy logiky, 2. díl
Matematika
Příprava na NSZ – Základy společenských věd (teorie)
Příprava na vysokou školu - Angličtina
Příprava na vysokou školu – Němčina

Studenti kurzů SOKRATES mají možnost zakoupit si tyto publikace za akční cenu 150 Kč/ks.
Podrobné informace o jednotlivých publikacích a cenách naleznete v zadní části katalogu.
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Filozofická fakulta
Studijní předpoklady a základy logiky, 1. díl
Studijní předpoklady a základy logiky, 2. díl
České dějiny
Světové dějiny
Příprava na NSZ – Základy společenských věd (teorie)
Příprava na NSZ - Cvičebnice za základů společenských věd
Příprava na vysokou školu - Angličtina
Příprava na vysokou školu – Němčina

Studenti kurzů SOKRATES mají možnost zakoupit si tyto publikace za akční cenu 150 Kč/ks.
Podrobné informace o jednotlivých publikacích a cenách naleznete v zadní části katalogu.

9

Pedagogická fakulta
Studijní předpoklady a základy logiky, 1. díl
Studijní předpoklady a základy logiky, 2. díl
České dějiny
Světové dějiny
Příprava na NSZ – Základy společenských věd (teorie)
Příprava na NSZ - Cvičebnice za základů společenských věd
Příprava na vysokou školu - Angličtina
Příprava na vysokou školu – Němčina

Studenti kurzů SOKRATES mají možnost zakoupit si tyto publikace za akční cenu 150 Kč/ks.
Podrobné informace o jednotlivých publikacích a cenách naleznete v zadní části katalogu.
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Farmaceutická fakulta
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 1. díl Chemie
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 2. díl Biologie
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 3. díl Fyzika
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – Cvičebnice testových otázek z biologie, fyziky a chemie

Studenti kurzů SOKRATES mají možnost zakoupit si tyto publikace za akční cenu 150 Kč/ks.
Podrobné informace o jednotlivých publikacích a cenách naleznete v zadní části katalogu.

Veterinární fakulta
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 1. díl Chemie
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 2. díl Biologie

Studenti kurzů SOKRATES mají možnost zakoupit si tyto publikace za akční cenu 150 Kč/ks.
Podrobné informace o jednotlivých publikacích a cenách naleznete v zadní části katalogu.
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Technické fakulty
Studijní předpoklady a základy logiky, 1. díl
Studijní předpoklady a základy logiky, 2. díl
Matematika
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 1. díl Chemie
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 2. díl Biologie
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 3. díl Fyzika
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – Cvičebnice testových otázek z biologie, fyziky a chemie

Studenti kurzů SOKRATES mají možnost zakoupit si tyto publikace za akční cenu 150 Kč/ks.
Podrobné informace o jednotlivých publikacích a cenách naleznete v zadní části katalogu.
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Přírodovědecká fakulta
Studijní předpoklady a základy logiky, 1. díl
Studijní předpoklady a základy logiky, 2. díl
Matematika
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 3. díl Fyzika
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 1. díl Chemie
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 2. díl Biologie
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – Cvičebnice testových otázek z biologie, fyziky a chemie

Studenti kurzů SOKRATES mají možnost zakoupit si tyto publikace za akční cenu 150 Kč/ks.
Podrobné informace o jednotlivých publikacích a cenách naleznete v zadní části katalogu.
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Národní srovnávací zkoušky
Studijní předpoklady a základy logiky, 1. díl
Studijní předpoklady a základy logiky, 2. díl
Příprava na NSZ – Základy společenských věd (teorie)
Příprava na NSZ - Cvičebnice za základů společenských věd
Matematika
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 1. díl Chemie
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 2. díl Biologie
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 3. díl Fyzika
Příprava na vysokou školu - Angličtina
Příprava na vysokou školu - Němčina

Studenti kurzů SOKRATES mají možnost zakoupit si tyto publikace za akční cenu 150 Kč/ks.
Podrobné informace o jednotlivých publikacích a cenách naleznete v zadní části katalogu.
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Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy
Příprava na NSZ - Základy společenských věd I.
Kniha slouží studentům při jejich přípravě na vysokou školu (resp. fakulty
právnického, sociálního, ekonomického, pedagogického a filozofického zaměření. Je
vhodnou pomůckou také při přípravě k maturitě. Publikace se skládá z pěti kapitol, z
nichž každá pojednává o jednom z tematických okruhů, které jsou vyžadovány u
přijímacích zkoušek ze základů společenských věd. Je neocenitelnou přípravou na
Národní srovnávací zkoušky i na další typy přijímacích zkoušek, u nichž je vyžadován
společenskovědní přehled. Pro komplexní přípravu na Národní srovnávací zkoušky
doporučujeme naše další publikace, zejména Testy obecných studijních předpokladů
a základy logiky. Určeno zejména k přípravě na Fakultu sociálních studií MU v Brně,
Fakultu humanitních studií UK v Praze, Fakultu humanitních studií UTB ve Zlíně,
Právnickou fakultu UK v Praze, Právnickou fakultu UP v Olomouci, Právnickou
fakultu ZČU v Plzni, Přírodovědně-humanitní a pedagogickou fakultu Technické
univerzity v Liberci apod.

Aktuální pro rok 2020!!
MOC: 299 Kč
Při objednávce 1. + 2. dílu SLEVA - cena pouze 449 Kč.
Cena 150 Kč pro studenty našich kurzů

Příprava na NSZ - Cvičebnice základů společenských věd

Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na fakultách sociálních
studií (věd), humanitních studií, právnické fakultě avšak i na fakulty filozofické a
pedagogické. Formou více jak 1000 testových otázek z přijímacích zkoušek ukazuje
potřebnou hloubku přípravy na uvedené vysoké školy. Zároveň obsahuje také
kompletní přijímací test, ve kterém si uchazeč o studium své schopnosti. Určeno
zejména k přípravě na Fakultu sociálních studií MU v Brně, Fakultu humanitních studií
UK v Praze, Fakultu humanitních studií UTB ve Zlíně, Právnickou fakultu UK v Praze,
Právnickou fakultu UP v Olomouci, Právnickou fakultu ZČU v Plzni, Přírodovědněhumanitní a pedagogickou fakultu Technické univerzity v Liberci apod.

Aktuální pro rok 2020!!
MOC: 299 Kč
Při objednávce 1. + 2. dílu SLEVA - cena pouze 449 Kč.
Cena 150 Kč pro studenty našich kurzů
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Chcete se dostat na právnickou fakultu? 1. díl - teorie
Všeobecný přehled a základy práva - kniha je jedinečnou pomůckou určenou
uchazečům o studium na právnických fakultách, obsahuje teoretické shrnutí
problematiky + 200 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením.
Zejména je vysvětlena problematika teorie státu a práva, ústavního, občanského,
pracovního, obchodního a trestního práva, stejně jako mezinárodních organizací,
politiky, politických stran apod. Určeno: Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta
UP v Olomouci, Právnická fakulta ZČU v Plzni. Publikaci je výhodné zkombinovat s 2.
dílem - cvičebnicí 1000 testových otázek.

Aktuální pro rok 2020!!
MOC: 299 Kč
Při objednávce 1. + 2. dílu SLEVA - cena pouze 449 Kč.
Cena 150 Kč pro studenty našich kurzů

Chcete se dostat na právnickou fakultu? 2. díl – cvičebnice
Všeobecný přehled a základy práva - kniha navazuje na velmi úspěšný 1. díl a formou
1000 testových otázek z přijímacích zkoušek ukazuje potřebnou hloubku přípravy na
uvedené vysoké školy. Zároveň obsahuje také kompletní přijímací test, ve kterém si
potenciální uchazeč o studium ověří své schopnosti. V knize jsou zohledněny všechny
oblasti přijímacích testů tvořící tzv. všeobecný přehled. Jedná se o oblast politologie,
základů práva, mezinárodní politiky a zeměpisu, mezinárodních organizací a
integrace, filozofie, sociologie a psychologie, ekonomie, kultury a historie. Určeno:
Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta UP v Olomouci, Právnická fakulta
ZČU v Plzni. Publikaci je výhodné zkombinovat s 1. dílem - teoretické vysvětlení
problematiky.

Aktuální pro rok 2020!!
MOC: 299 Kč
Při objednávce 1. + 2. dílu SLEVA - cena pouze 449 Kč.
Cena 150 Kč pro studenty našich kurzů
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Chcete se dostat na lékařskou fakultu - 1. díl Chemie
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na lékařských,
veterinárních, farmaceutických, zdravotně sociálních, přírodovědeckých fakultách,
fakultách zdravotnických studií a dalších fakultách, kde se skládají přijímací zkoušky
z chemie. Obsahuje teoretické shrnutí problematiky +220 testových otázek z
minulých přijímacích zkoušek s řešením, a to z chemie. Určeno: lékařské fakulty UK v
Praze, Plzni a Hradci Králové, Lékařská fakulta MU v Brně, Lékařská fakulta a Fakulta
zdravotnických studií UP v Olomouci, Lékařská fakulta OU v Ostravě, Veterinární a
farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Zdravotně sociální fakulta JČU v
Českých Budějovicích a další vysoké školy.

Aktuální pro rok 2020!!
MOC: 299 Kč
Při objednávce 1.-3. dílu SLEVA - cena pouze 699 Kč.
Při objednávce 1.-4. dílu SLEVA - cena pouze 799 Kč.
Cena 150 Kč pro studenty našich kurzů

Chcete se dostat na lékařskou fakultu - 2. díl Biologie
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na lékařských,
veterinárních, farmaceutických, zdravotně sociálních, přírodovědeckých fakultách,
fakultách zdravotnických studií a dalších fakultách, kde se skládají přijímací
zkoušky z biologie. Obsahuje teoretické shrnutí problematiky +220 testových
otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením, a to z biologie. Určeno: lékařské
fakulty UK v Praze, Plzni a Hradci Králové, Lékařská fakulta MU v Brně, Lékařská
fakulta a Fakulta zdravotnických studií UP v Olomouci, Lékařská fakulta OU
v Ostravě, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta v
Hradci Králové, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Zdravotně
sociální fakulta JČU v Českých Budějovicích, Fakulta zdravotnických studií ZČU v
Plzni, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Ústav zdravotnických
studií UJEP v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií TUL a další vysoké školy.

Aktuální pro rok 2020!!
MOC: 299 Kč
Při objednávce 1.-3. dílu SLEVA - cena pouze 699 Kč.
Při objednávce 1.-4. dílu SLEVA - cena pouze 799 Kč.
Cena 150 Kč pro studenty našich kurzů
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Chcete se dostat na lékařskou fakultu - 3. díl Fyzika
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na lékařských,
farmaceutických, zdravotně sociálních, elektrotechnických, technických, strojních,
stavebních fakultách, fakultách zdravotnických studií a dalších fakultách, kde se
skládají přijímací zkoušky z fyziky. Obsahuje teoretické shrnutí problematiky +220
testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením, a to z fyziky. Určeno:
lékařské fakulty UK v Praze, Plzni a Hradci Králové, Lékařská fakulta MU v Brně,
Lékařská fakulta a Fakulta zdravotnických studií UP v Olomouci, Lékařská fakulta
OU v Ostravě, Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Zdravotně sociální fakulta JČU v Českých
Budějovicích, Ústav zdravotnických studií TUL, Fakulta výrobních technologií UJEP v
Ústí nad |Labem, Elektrotechnická fakulta ZČU v Plzni, Technická fakulta ČZU v
Praze, Elektrotechnická, Strojní a Stavební fakulta ČVUT v Praze a další vysoké
školy.

Aktuální pro rok 2020!!
MOC: 299 Kč
Při objednávce 1.-3. dílu SLEVA - cena pouze 699 Kč.
Při objednávce 1.-4. dílu SLEVA - cena pouze 799 Kč.
Cena 150 Kč pro studenty našich kurzů

Chcete se dostat na lékařskou fakultu - Cvičebnice testových otázek z biologie, fyziky a
chemie
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na lékařských,
veterinárních, farmaceutických, zdravotně sociálních, elektrotechnických,
technických, strojních, stavebních fakultách, fakultách zdravotnických studií
obsahuje 740 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením, a to z
biologie, fyzika a chemie; určeno: lékařské fakulty UK v Praze, Plzni a Hradci
Králové, Lékařská fakulta MU v Brně, Lékařská fakulta a Fakulta zdravotnických
studií UP v Olomouci, Lékařská fakulta OU v Ostravě, Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy v Praze, Zdravotně sociální fakulta JČU v Českých Budějovicích,
Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni, Fakulta zdravotnických studií Univerzity
Pardubice, Ústav zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem, Ústav
zdravotnických studií TUL, Fakulta výrobních technologií UJEP v Ústí nad |Labem,
Elektrotechnická fakulta ZČU v Plzni, Technická fakulta ČZU v Praze,
Elektrotechnická, Strojní a Stavební fakulta ČVUT v Praze a další vysoké školy.

Aktuální pro rok 2020!!
MOC: 299 Kč
Při objednávce 1.-4. dílu SLEVA - cena pouze 799 Kč.
Cena 150 Kč pro studenty našich kurzů
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Matematika
Kniha je jedinečnou pomůckou, která má sloužit především středoškolským
studentům při jejich přípravě pro přijímací zkoušky na vysoké školy ekonomického a
technického směru, a to v oblasti matematiky. Neocenitelnou pomůckou je
publikace také při přípravě k maturitě. Publikace nabízí, kromě teoretického
vysvětlení dané problematiky a řešených vzorových příkladů, více jak 600 dalších
příkladů z přijímacích zkoušek včetně řešení. Je zde podrobně popsána
problematika čísel a algebraických výrazů, komplexních čísel, funkcí, rovnic a
nerovnic, posloupností a řad, kombinatoriky, analytické geometrie, kuželoseček
apod. Určeno: Vysoká škola ekonomická v Praze, Ekonomická a Elektrotechnická
fakulta ZČU v Plzni, Ekonomická fakulta JČU v Českých Budějovicích, Obchodněpodnikatelská fakulta SU Karviná, Ekonomicko-správní fakulta Univerzity
Pardubice, Provozně-ekonomická a Technická fakulta ČZU v Praze, Provozněekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Elektrotechnická, Strojní a
Stavební fakulta ČVUT v Praze, Fakulta mechatroniky, informatiky a
mezioborových studií Technické univerzity v Liberci, Fakulta informatiky a
managementu Univerzity Hradec, Fakulta aplikované informatiky Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v
Brně, Fakulta bezpečnostního inženýrství a Fakulta Elektrotechniky a informatiky a
Strojní fakulta VŠB v Ostravě a další vysoké školy ekonomického a technického směru.

Aktuální pro rok 2020!!
MOC: 199 Kč
Cena 150 Kč pro studenty našich kurzů

České dějiny
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na filozofických nebo
pedagogických fakultách. Svým charakterem je však určena také uchazečům o
studium na jiných fakultách, zejména právnických a sociálních. Neocenitelnou
pomůckou je publikace také při přípravě k maturitě. Obsahuje teoretické shrnutí
problematiky +166 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením.

Aktuální pro rok 2020!!
MOC: 199 Kč
Cena 150 Kč pro studenty našich kurzů
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Světové dějiny
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na filozofických nebo
pedagogických fakultách. Svým charakterem je však určena také uchazečům o
studium na jiných fakultách, zejména právnických a sociálních. Neocenitelnou
pomůckou je publikace také při přípravě k maturitě. Obsahuje teoretické shrnutí
problematiky +214 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením.

Aktuální pro rok 2020!!
MOC: 199 Kč
Cena 150 Kč pro studenty našich kurzů

Příprava na vysokou školu – Angličtina
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na vysokých
školách, kteří si chtějí zopakovat jednodušší i složitější gramatické či lexikální jevy a
tyto zábavnou formou testových otázek procvičit. Publikace se skládá ze dvou
konzistentních celků zahrnujících shrnutí gramatiky, včetně přehledných tabulek a
také 500 testových otázek s řešením. Určeno: Matematicko-fyzikální fakulta a
Fakulta humanitních studií UK v Praze, VŠE v Praze, Ekonomická fakulta ZČU v
Plzni, Provozně-ekonomická fakulta ČZU v Praze, Ekonomická fakulta JČU v
Českých Budějovicích, Provozně-ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně,
Ekonomicko-správní fakulta a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice,
Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně, Fakulta informatiky a managementu
Univerzity Hradec Králové a další vysoké školy.

Aktuální pro rok 2020!!
MOC: 299 Kč
Při objednávce Příprava na VŠ Angličtina + Němčina SLEVA - cena pouze 449 Kč.
Cena 150 Kč pro studenty našich kurzů
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Příprava na vysokou školu – Němčina
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na vysokých školách,
kteří si chtějí zopakovat jednodušší i složitější gramatické či lexikální jevy a tyto
zábavnou formou testových otázek procvičit. Publikace se skládá ze dvou
konzistentních celků zahrnujících shrnutí gramatiky, včetně přehledných tabulek a
také 500 testových otázek s řešením. Určeno: Matematicko-fyzikální fakulta a
Fakulta humanitních studií UK v Praze, VŠE v Praze, Ekonomická fakulta ZČU v
Plzni, Provozně-ekonomická fakulta ČZU v Praze, Ekonomická fakulta JČU v
Českých Budějovicích, Provozně-ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně,
Ekonomicko-správní fakulta a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice,
Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně, Fakulta informatiky a managementu
Univerzity Hradec Králové a další vysoké školy.

Aktuální pro rok 2020!!
MOC: 299 Kč
Při objednávce Příprava na VŠ Angličtina + Němčina SLEVA - cena pouze 449 Kč.
Cena 150 Kč pro studenty našich kurzů

Jak se dostat na vysokou školu?
Publikace slouží především středoškolským studentům při jejich přípravě pro
přijímací řízení na vysoké školy. Seznámí studenty s problematikou veřejného,
státního a soukromého vysokého školství a také s jednotlivými studijními programy
a obory. Klíčovým se jeví zejména popis všech stádií přijímacího řízení, včetně
strategie vyplňování testů a ukázek z nich. Nedílnou součástí je popis samotného
vysokoškolského studia, včetně možnosti přerušení či studia v zahraničí. Přílohou je
také seznam vysokých škol.

Aktuální pro rok 2020!!
MOC: 199 Kč
Cena 150 Kč pro studenty našich kurzů
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Nabídka z edice Přijímací zkoušky na střední školy

Testy studijních předpokladů pro střední školy
Kniha je vynikající pomůckou sloužící především potenciálním středoškolským
studentům při jejich přípravě pro přijímací řízení na střední školy. Lze ji využít jako
praktického průvodce přijímacím řízením. Seznámí studenty s problematikou
přijímacích testů z obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka,
včetně mnoha praktických příkladů s řešením a komentářem.

Aktuální pro rok 2020!!
MOC: 299 Kč
Cena 150 Kč pro studenty našich kurzů
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Výběr dalších publikací z nakladatelství SOKRATES
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Slevový program pro publikace z nakladatelství SOKRATES

Můžete využít další slevy v rámci zvýhodněných balíčků:
Studijní předpoklady a základy logiky, 1. díl
Studijní předpoklady a základy logiky, 2. díl
Cena obou dílů pouze 449 Kč

Příprava na NSZ – Základy společenských věd (teorie)
Příprava na NSZ - Cvičebnice ze základů společenských věd
Cena obou dílů pouze 449 Kč

Chcete se dostat na právnickou fakultu? 1. díl (teorie+testové otázky)
Chcete se dostat na právnickou fakultu? 2. díl (cvičebnice 1000 testů)
Cena obou dílů pouze 449 Kč

Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 1. díl Chemie
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 2. díl Biologie
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 3. díl Fyzika
Cena tří dílů pouze 699 Kč

Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 1. díl Chemie
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 2. díl Biologie
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 3. díl Fyzika
Chcete se dostat na lékařskou fakultu - Cvičebnice testových otázek z biologie, fyziky a chemie
Cena čtyř dílů pouze 799 Kč

Příprava na vysokou školu - Angličtina
Příprava na vysokou školu - Němčina
Cena obou dílů pouze 449 Kč
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