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Vlastnosti kvapalín 
a plynov

Periodické deje

Magnetizmus

Sila a pohyb

Elektrina

Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta

ź Tematické učebnice fyziky s obsahom zhodným so 

štátnym vzdelávacím programom fyziky 

ź Obsahujú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva

ź Prepracované učebné texty

ź Moderné testy ku každej hodine pre overenie 

poznatkov

ź Množstvo výučbových digitálnych prezentácií

ź Podrobné návody na praktické cvičenia

ocenený Európskou fyzikálnou spoločnosťou 
za celoživotné dielo v roku 2017

autor: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.

Viac informácií na www.skola.sk

Sada 6 učebníc
ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS
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bez DPH
2460 €

Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačenej učebnice a získa prístup k digitálnemu 

obsahu učebnice. Škola taktiež obdrží prístupové kódy pre všetkých žiakov a učiteľov na škole. 

Zakúpením ŠKOLSKEJ LICENCIE  škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej PLUS

aj v digitálnej forme.

Fyzika pre gymnáziá a SOŠ, časť  Sila a pohyb PLUS ...............................................

Fyzika pre gymnáziá a SOŠ, časť  Vlastnosti kvapalín a plynov PLUS ...................

Fyzika pre gymnáziá a SOŠ, časť  Elektrina PLUS .....................................................

Fyzika pre gymnáziá a SOŠ, časť  Magnetizmus PLUS .............................................

Fyzika pre gymnáziá a SOŠ, časť  Periodické deje PLUS ..........................................

Fyzika pre gymnáziá a SOŠ, časť  Elektromagnetické žiarenie
                                                                    a častice mikrosveta PLUS ..................................

(Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Elektrina, Magnetizmus,
Periodické deje, Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta)

500 € bez DPH

500 € bez DPH

400 € bez DPH

400 € bez DPH 

400 € bez DPH

 500 € bez DPH  

bez DPH
1230 €

Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačenej učebnice a získa prístup k digitálnemu 

obsahu učebnice. Zakúpením ŠKOLSKEJ LICENCIE škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov 

školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.

Fyzika pre gymnáziá a SOŠ, časť  Sila a pohyb ........................................................

Fyzika pre gymnáziá a SOŠ, časť  Vlastnosti kvapalín a plynov ..............................

Fyzika pre gymnáziá a SOŠ, časť  Elektrina ...............................................................

Fyzika pre gymnáziá a SOŠ, časť  Magnetizmus .......................................................

Fyzika pre gymnáziá a SOŠ, časť  Periodické deje .....................................................

Fyzika pre gymnáziá a SOŠ, časť   

(Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Elektrina, Magnetizmus,
Periodické deje, Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta)

250 € bez DPH

250 € bez DPH

200 € bez DPH

200 € bez DPH 

200 € bez DPH 

250 € bez DPH  Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta ..

Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačených testov: Sila a 

pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické 

deje a Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta a získa prístup 

k digitálnemu obsahu učebnice. Zakúpením ŠKOLSKEJ LICENCIE škola 

získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy iba v tlačenej forme.

TESTY - ŠKOLSKÁ LICENCIA

ŠKOLSKÁ LICENCIA

ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS

Testy - Fyzika pre gymnáziá a SOŠ: ŠKOLSKÁ LICENCIA ....................................... 900 € bez DPH 
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Zakúpením školskej licencie dostane škola 1 kus tlačenej učebnice a získa prístup k digitálnemu 

obsahu učebnice. Škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme. 

Podľa vzdelávacieho štandardu si žiaci na aktivitách budú osvojovať vybrané (najčastejšie 

experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Množstvo návodov na praktické cvičenia 

obsiahnutých v publikácii umožňuje prípravu študentov na pokusy, merania a experimenty. A to vo 

forme pracovných (záznamových) listov s racionálnym využitím času na cvičeniach, maximálne 

venovanému požadovanej praktickej činnosti žiakov a s minimalizovaním ich domácej prípravy. Obsah: 

Mechanika, Energia okolo nás, Elektromagnetické žiarenie a fyzika mikrosveta.

bez DPH
600 €

(Mechanika, Energia okolo nás, Elektromagnetické žiarenie a fyzika mikrosveta)

Učebnica fyziky pre SOŠ 

Fyzika - Základný kurz pre SOŠ: ŠKOLSKÁ LICENCIA

ocenený Európskou fyzikálnou spoločnosťou 
za celoživotné dielo v roku 2017

autor: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.

Obsahuje odporúčaciu doložku 

      Ministerstva š
kolstva

FYZIKA - Základný kurz pre SOŠ
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Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: Sila a pohyb

Cena 15,40 € s DPH

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: Vlastnosti kvapalín a plynov

Cena 15,40 € s DPH

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: Elektrina

Cena 13,20 € s DPH

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: Magnetizmus

Cena 13,20 € s DPH

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: Periodické deje

Cena 13,20 € s DPH

Učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: Elektromagnetické žiarenie 

a častice mikrosveta

Cena 15,40 € s DPH
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tlačené

ocenený Európskou fyzikálnou spoločnosťou 
za celoživotné dielo v roku 2017

autor: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.

Učebnica fyziky pre SOŠ - Fyzika - Základný kurz 

pre SOŠ

Cena 16,50 € s DPH

Pri kúpe všetkých 6 tlačených učebníc ZĽAVA 10%

Každá učebnica obsahuje 

odporúčaciu doložku Ministerstva školst
va
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