Februar 2020

MATURA 2020
Vabljeni v knjigarno Center Oxford,
kjer je na voljo kakovosten program dodatnih gradiv za pripravo na maturo.
Priporočamo:

FIRST FOR SCHOOLS EXAM TRAINER, založba OUP





7 praktičnih testov: 6 testov v učbeniku in 1 online test.
Online test s takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti odgovorov ter možnost
uporabe slovarja Oxford Advanced Learner's Dictionary za pomoči pri reševanju testa.
Slušni posnetki testov na priložene avdio CDju in MP3.
Priloženi DVD s prikazom primera poteka testa ter njegovo analizo.

OXFORD ADVANCED LEARNER`S DICTIONARY, 10. izdaja +ONLINE, založba OUP






NOVO

Nova - že 10. izdaja - najbolj priznanega in priljubljenega angleško-angleškega slovarja,
standard tudi za pripravo na maturo, prinaša lahko razumljive razlage besed, življenjske
primere rabe in osnovno besedišče, ki naj bi ga vsak uporabnik na tej ravni znanja poznal
(B2 - C2).
S »pomočniki« za pripravo na izpite (Oxford Speaking Tutor, Oxford iSpeaker, Oxford
Writing Tutor, Oxford iWriter) bo priprava na maturo neprimerno lažja kot brez slovarja.
1-letni dostop do slovarja na spletu ter aplikacijo za rabo slovarja tudi brez internetne
povezave
preko 1000 povsem novih besed in pomenov

OXFORD ENGLISH GRAMMAR COURSE, založba OUP







POSODOBLJENO

Kratke razlage s primeri iz prakse, ki so lahko razumljivi.
Veliko slik in grafičnih prikazov za lažje razumevanje.
Slovnice nudijo stotine nalog za utrjevanje slovnice in besedišča
Dostop do e-knjige z interaktivnimi slovničnimi vajami in besedišča (»listen,
record, compare, repeat«)
Za pripravo na maturo priporočamo stopnji Intermediate in Advanced.
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OXFORD WORD SKILLS, založba OUP

.






Sistematično, logično in povezano učenje besedišča.
Preko 2000 novih besed in fraz v vsaki stopnji.
Pomoč (ilustracije, razlage, slovar, primeri) pri razumevanju.
Naloge z rešitvami so v vadnici, na priloženem interaktivnem CD-ROMu
in na spletu.
Za pripravo na maturo priporočamo stopnji Intermediate in Advanced.



GROSSES UBUNGSBUCH DEUTSCH GRAMMATIK A2/B, založba Hueber




Vadnica ponuja več kot 500 vaj za urjenje znanja slovnice in besedišča
Vsebuje jasne in preproste razlage slovničnih pravil.
Vadnica je odličen pripomoček pri pripravah na maturo iz nemščine.

LINGUA ITALIANA E LE SUE REGOLE A1/B2, založba Loescher





Slovnična pravila so razložena jasno in razločno.
Lekcije so razčlenjene na dva dela: osnovne strukture in njihovo nadgradnjo.
Velik poudarek na spoznavanju novega besedišča in pravilni rabi v kontekstu.
Rešitve in slušni posnetki brezplačno na spletni strani založbe.

GRAMMAIRE ESSENTIELLE DU FRANCAIS B1, založba Didier





Vadnica z jasnimi razlagami in več kot 550 vajami za utrjevanje.
Priložene rešitve in Mp3 CD s posnetki dialogov in vaj.
Vključuje preglednici spregatev in glagolov s predlogi.
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GRAMATICA EXPLICADA A1/B2, založba enClave ELE





Za vsa štiri leta srednje šole v eni knjige.
raznolik nabor nalog za utrjevanje: od začetnih do zahtevnejših nalog.
Veliko število primerov s slikami in razlagami, ki učencu pomagajo razumeti
pravilno uporabo.
Rešitve priložene.

NAROČILNICA

EAN

NASLOV

Redna cena
z DDV

9780194115209

FIRST FOR SCHOOLS EXAM TRAINER

43,90€

9780194798488

OXF. ADVANCED LEARNER`S DICTIONARY,10.IZD – NOVO

46,00€

9780194414876

OXF. ENGL GRAMMAR COURSE INTERMEDIATE with E-book

31,20€

9780194414937

OXF ENGL GRAMMAR COURSE ADVANCED with E-book

31,20€

9780194620079

OXFORD WORD SKILLS INTERMEDIATE

32,50€

9783191317218

DEUTSCH UBUNGSBUCH GRAMMATIK A2/B2

20,10€

9788858316405

LINGUA ITALIANA E LE SUE REGOLE A1/B2

29,30€

9782278081035

GRAMMAIRE ESSENTIELLE DU FRANCAIS B1

32,90€

9788415299424

GRAMATICA EXPLICADA A1/B2

31,10€

Št.naročenih
izvodov

Vse cene vključujejo DDV in veljajo za trenutno zalogo.

Člani Modrega kluba lahko pri naročilu uveljavljajo 15% članski popust.
PODATKI O NAROČNIKU:
Naziv/Ime in Priimek:
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Naslov:……………………………………………………………………………………………………………………………………
pošta:…………………………………………………………………………………tel.št……………………………………………
Podpis:…………………………………………………………………………………datum:…………………………………………
S podpisom dovoljujem, da Mladinska knjiga Založba d.d. in Mladinska knjiga Trgovina d.d. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega
razmerja in neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo z mojimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje, ter posredujejo te podatke
za te namene druga drugi. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004).
Kadarkoli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja,
ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo na naše stroške. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02640/00, osnovni
kapital znaša 4.059.443,16 EUR. Predsednik uprave je Peter Tomšič.

Knjigarna Center Oxford
Kopitarjeva 2
1000 Ljubljana
Tel.01/3603-789; Fax: 01/3603-787
e-pošta: knjigarna.oxford@mk-trgovina.si
www.centeroxford.com
Obiščite nas med tednom od 8h do 19h in v soboto od 9h do 13h
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