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A Maxim Könyvkiadó kiadványai
megbízható segítséget nyújtanak a
tanulóknak és tanáraiknak egyaránt.
Segédkönyveink és feladatgyűjteményeink eredményes felkészülést
biztosítanak az érettségire, az országos kompetenciamérésre és a

Számos

szakterületet

bemutató,

nyelvvizsgákra. Szerzőink, lektoraink

idegen nyelvi kiadványaink segítik a

gyakorló szaktanárként, illetve vizs-

szakma idegen nyelvi szókincsének

gáztatóként jól ismerik a különböző

megismerését. A kiadónk gondozá-

vizsgatípusokat és azok különböző

sában megjelenő Grimm Szótárak az

szintjeit, így a köteteinkben kínált

első lépésektől egészen a felsőfokú

feladatsorok, tételsorok valós képet

tanulmányokig támogatják az ide-

nyújtanak a majdani vizsgáról. Min-

gen nyelv elsajátítását.

den kiadványunk megfelel a Nat
2012 és a Nat 2020, valamint a hoz-

Katalógusunk segítségével ismerje

zájuk kapcsolódó kerettanterveknek,

meg tankönyveink, segédtanköny-

illetve a 2017-től érvényes érettségi

veink, nyelvkönyveink és szótáraink

követelményrendszernek is. A szak-

folyamatosan bővülő kínálatát!

mailag igényes kötetek széles körű
módszertani eszköztárral rendelkez-

Minden kedves Olvasónknak

nek, ezáltal kreatív gondolkodásra,

hasznos időtöltést, eredményes

aktív tanulásra késztetnek.
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segédkönyvek
tantárgyak

Érettségire fel
készítő kötetek:
írásbeli

Érettségire fel
készítő kötetek:
szóbeli

Feladatgyűjte
mények, tanuló
kártyák

Elméleti össze
foglaló kötetek

Érettségi feladatgyűjtemény 9-10. és
11-12.
Kisérettségi feladatsorok matematikából
Készüljünk a kompetenciamérésre! 10.
évfolyam (Szövegértés és matematika)
Feladattornyok
matematikából
Dolgoz(z)atok matematikából 9. és 10.

Mindentudás
zsebkönyvek: Matematikai tételek és
összefüggések
Érettségi ös�szefüggések és
mintafeladatok
matematikából
középszinten

Matematika

Érettségi mintafeladatsorok matematikából (középszint)
Érettségi mintafeladatsorok matematikából (emelt szint)
15 próbaérettségi
matematikából
(középszint)
15 próbaérettségi
matematikából
(emelt szint)

Biológia

Érettségi min
tafeladatsorok
biológiából
(középszint)
Érettségi min
tafeladatsorok
biológiából
(emelt szint)

Színes érettségi
tételek biológiából (középszint)
130 tétel biológiából (emelt
szint)

Tanulókártyák
biológiából

Érettségi
témakörök vázlata biológiából
(közép- és emelt
szinten)
3333 fogalom
biológiából

Fizika

Érettségi minta
feladatsorok fizikából (középszint)
Érettségi minta
feladatsorok
fizikából (emelt
szint)

Érettségi mintatételek fizikából (középszint)

Tematikus feladatgyűjtemény
fizikából

Érettségi témakörök vázlata
fizikából (középés emelt szinten)

Földrajz

Érettségi
mintafeladatsorok földrajzból
(középszint)
12 próbaérettségi földrajzból
(középszint)

Érettségi mintatételek földrajzból
(középszint)

Tanulókártyák
földrajzból
– Hazánk és
Európa
– A nagyvilág

Érettségi témakörök vázlata
földrajzból (középés emelt szinten)

Informatika

Érettségi minta
feladatsorok
informatikából
(középszint)

Érettségi mintatételek informatikából (közép- és
emelt szint)
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segédkönyvek
tantárgyak

Kémia

Közgazdaságtan
Testnevelés

Érettségire fel
készítő kötetek:
írásbeli

Érettségire fel
készítő kötetek:
szóbeli

Érettségi minta
feladatsorok kémiából (középszint)
Érettségi minta
feladatsorok kémiából (emelt szint)

Érettségi mintatételek kémiából
(középszint)
Érettségi mintatételek kémiából
(emelt szint)

Érettségi minta
feladatsorok közgazdaság ismeretekből (középszint)

Érettségi
mintatételek és
témakörök vázlata
testnevelésből
(közép- és emelt
szinten)

Feladatgyűjte
mények, tanuló
kártyák

Érettségi témakörök vázlata
kémiából (középés emelt szinten)

Mindentudás zsebkönyvek:
Természettudományos fogalomtár
Természettudományos mini függvénytáblázat

Természettudomány

Magyar
nyelv és
irodalom

Történelem

Elméleti össze
foglaló kötetek

Érettségi mintafeladatsorok magyar
nyelv és irodalomból
(középszint)
Érettségi mintafeladatsorok magyar
nyelv és irodalomból
(emelt szint)

12 próbaérettségi
történelemből (középszint)
10 próbaérettségi
történelemből (emelt
szint)

e-mail: info@maxim.co.hu

2020. évi érettségi
tételek magyar
nyelv és irodalomból
(emelt szint)
160 tétel magyar
nyelv és irodalomból
(középszint)

Érettségi mintatételek történelemből
(középszint)
2020. évi érettségi
tételek történelemből (emelt szint)

web: www.maximkiado.hu

Kisérettségi feladatsorok magyar nyelv és
irodalomból
75 szövegértés, érvelés
és gyakorlati szöveg
magyar nyelv és irodalomból (középszint)
70 szövegalkotási
feladat magyar nyelv és
irodalomból (középszint)
Tanulókártyák művészetekből
– Régi korok művészete
– Modern művészetek

1500 fogalom
magyar nyelv és irodalomból
Érettségi témakörök
vázlata irodalomból
Érettségi témakörök
vázlata magyar nyelvből
Mindentudás zsebkönyvek:
Magyar szólások és
közmondások
Magyar helyesírás

Komplex esszéfeladatok történelemből (emelt szint)
Tanulókártyák
történelemből
– Az őskortól 1848-ig
– 1848-tól napjainkig

Érettségi témakörök vázlata történelemből (középszint)
Érettségi témakörök vázlata történelemből (közép- és
emelt szint)
Érettségi adattár
történelemből 9-12.
1111 fogalom történelemből
Mindentudás zsebkönyvek:
Történelmi évszámok gyűjteménye

www.olvas.hu
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matematika

Érettségi mintafeladat
sorok matematikából

15 próbaérettségi
matematikából

12 írásbeli középszintű és emelt 
szintű feladatsor 

középszint és emelt szint – írásbeli

Fröhlich Lajos, Dr. Ruff János, Tóth Julianna

Dr. Ruff János, Dr. Szamosköziné Méri
Ilona, Tóth Julianna, Dr. Máder Attila,
Matos Zoltán
Érettségi mintafeladatsorokat tartalmazó sorozatunk kötetei a 2017-ben életbe lépett, új érettségi követelményrendszer elvárásai, valamint a
hivatalos mintafeladatsorok alapján készültek.
A kipróbált feladatsorok a valódi vizsgahelyzetet modellezik, minden érettségi feladattípust
és témakört érintenek, ezáltal összefoglalásra és
ismétlésre is alkalmasak. Szerzőink nagy hangsúlyt fektettek a követelményrendszer újdonságainak kiemelésére, így hatékony segítséget
nyújtanak a felkészüléshez és felkészítéshez. 12
középszintű, valamint 12 emelt szintű írásbeli
érettségi mintafeladatsort tartalmazó kötetünkben minden feladat megoldása és lehetséges
értékelése megtalálható. Tanórai használatra és
otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk.
12 írásbeli középszintű feladatsor (MX-1107)

Bolti ár:
2680 Ft

15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

15 középszintű, valamint 15 emelt szintű írásbeli
próbaérettségi feladatsort tartalmazó köteteinket a 2017-ben életbe lépett érettségi követelményrendszer alapján dolgoztuk át. Kiadványaink minden érettségi feladattípust és témakört
érintenek, ezáltal összefoglalásra és ismétlésre is
alkalmasak. Szerzőink nagy hangsúlyt fektettek
a követelményrendszer újdonságainak kiemelésére, így hatékony segítséget nyújtanak a felkészüléshez és felkészítéshez. A kötetekben minden feladat megoldása és lehetséges értékelése
megtalálható. Tanórai használatra és otthoni
gyakorlásra egyaránt ajánljuk.
Középszint – írásbeli (MX-1158)

Bolti ár:
2280 Ft

15% kedv.:
1940 Ft

20% kedv.:
1825 Ft

Emelt szint – írásbeli (MX-1157)

Bolti ár:
2480 Ft

15% kedv.:
2110 Ft

20% kedv.:
1985 Ft

25% kedv.:
1710 Ft
25% kedv.:
1860 Ft

25% kedv.:
2010 Ft

12 írásbeli emelt szintű feladatsor (MX-1108)

Bolti ár:
2680 Ft
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15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

25% kedv.:
2010 Ft
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matematika

Érettségi feladatgyűj
temény matematikából
9–10. és 11–12. évfolyam 

Fuksz Éva, Riener Ferenc, Dr. Ruff János,
Schultz János
Tematikus feladatgyűjteményeinket a Nat 2012
és a 2017-ben életbe lépett érettségi követelményrendszer alapján dolgoztuk át, illetve egészítettük ki új feladatokkal és elméleti bevezetőkkel. A kötetek a tanítási órákhoz kötődve
segítik a tananyag önálló munkával vagy tanári
irányítással történő begyakorlását. A fejezetek
az érettségi követelményekhez illeszkednek.
A kötetekben nagy számban fordulnak elő a
mindennapi életben felmerülő matematikai
problémákkal kapcsolatos feladatok. Számos
hosszabb, összetettebb szövegű példát is tartalmaznak a gyűjtemények, ezáltal a kompetenciaalapú gondolkodást is segítik. Minden esetben közöljük, hogy az adott feladat közép- vagy
emelt szintű, illetve ezen belül könnyű vagy nehéz besorolású. A feladatok részletes megoldása a kiadó honlapjáról tölthető le.
9–10. évfolyam (MX-1159)

Bolti ár:
2480 Ft

15% kedv.:
2110 Ft

20% kedv.:
1985 Ft

11–12. évfolyam (MX-1160)

Bolti ár:
2480 Ft

15% kedv.:
2110 Ft

20% kedv.:
1985 Ft

25% kedv.:
1860 Ft

Érettségi összefüggések
és mintafeladatok
matematikából
középszinten

Dr. Máder Attila
Kiadványunk összefoglalja azokat az elméleti
ismereteket, amelyeket a vizsgázónak tudnia
kell matematikából a sikeres érettségi vizsgához. Mivel a hangsúly ezek alkalmazásán, a feladatmegoldáson van, ezért az egyes elméleti
elemeket – legyen szó fogalmakról, tételekről,
vagy egyéb szükséges rutinokról, eljárásokról
– példákkal és kidolgozott érettségi mintafeladatokkal szemléltetjük. Minden feladathoz a
középszintű érettségi vizsga javítási-értékelési
útmutatójához hasonló megoldást adunk, melyeket iránymutatásul arányos pontszámmal
is elláttunk. Összefoglaló táblázatok, ábrák és
tárgymutató segítik az ismeretek rendszerezését. Könyvünket ajánljuk az érettségi előtt állóknak, illetve az alsóbb évfolyamok tanulóinak is
önellenőrzésre és az adott témakör áttekintésére.
Érettségi összefüggések és mintafeladatok matematikából (MX-1216)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

25% kedv.:
1860 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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matematika

Matematikai tételek és
összefüggések
Mindentudás zsebkönyvek

Matos Zoltán
Kötetünk azokat a matematikai összefüggéseket, tételeket és definíciókat tartalmazza, melyek
a középiskolai kerettantervek, valamint a közép-,
illetve az emelt szintű érettségi követelmények
részeként a matematika feladatok megoldásához szükségesek. Kiadványunk tematikája az
érettségi követelményrendszerét követi. A kötet
az emelt szintű ismereteket a középszinttől jól
megkülönböztethető módon jelöli. Példák, ábrák, táblázatok, helyenként hasznos tanácsokat
megfogalmazó megjegyzések és figyelmeztetések erősítik az ismeretek rendszerezését.
Matematikai tételek és összefüggések
(Mindentudás zsebkönyvek) (MX-1137)

Bolti ár:
1680 Ft

15% kedv.:
1430 Ft

20% kedv.:
1345 Ft

25% kedv.:
1260 Ft

Kisérettségi feladatsorok
matematikából
9–10. évfolyam 

Riener Ferenc
A 2017-ben életbe lépett érettségi követelményrendszer alapján átdolgozott kötetünk segít a
diákoknak eldönteni, hogy 11. évfolyamon emelt
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vagy középszinten folytassák-e tanulmányaikat
matematikából. A kötetben tizenkét, a középszintű érettségihez hasonló felépítésű feladatsor található, amelyek a 9. és a 10. évfolyam tananyagát
ölelik fel, valamint kiegészül egy emelt szintű feladatokat tartalmazó résszel. A könyv a feladatok
részletes, magyarázatokkal bővített megoldásai
mellett tartalmaz egy módszertani bevezetőt,
ezáltal önálló tanulásra is alkalmas.
Kisérettségi feladatsorok matematikából
9–10. évfolyam (MX-1166)

Bolti ár:
2280 Ft

15% kedv.:
1940 Ft

20% kedv.:
1825 Ft

25% kedv.:
1710 Ft

Feladattornyok matematikából
Dobcsányi János, Sörös Katalin
Feladatgyűjteményünk a feladatokat tematikusan csoportosítva és egymásra épülő feladattornyokba rendezve tartalmazza. Mind a 143 torony 7–7 növekvő nehézségű feladatból épül fel,
melyek lehetőséget biztosítanak a gyakorlástól
a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára való
készülésen át a versenyekre való felkészüléshez is.
Egy-egy torony feladatai nem haladják meg egy
adott tanév tananyagát, a tornyok tematikai sorrendje pedig követi a középiskolában megszokott
tárgyalási sorrendet. A feladatok részletes megoldásait a CD-melléklet tartalmazza.
Feladattornyok matematikából
(CD-melléklettel) (MX-556)

Bolti ár:
2580 Ft

15% kedv.:
2195 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

20% kedv.:
2065 Ft

25% kedv.:
1935 Ft

Telefon: +36 62 548 444

matematika

Dolgo[z]zatok
matematikából

tizedikeseknek (CD melléklettel)
(MX-1217)

Bolti ár:
2480 Ft

kilencedikeseknek és
tizedikeseknek

Sörös Katalin, Tarcsay Tamás
Ki ne álmodozott volna arról, hogy milyen jó
lenne előre tudni a nyerő lottószámokat, vagy
legalább azt sejteni, hogy milyen feladatok lesznek a következő matematikadolgozatban? Ha a
lottószámokat nem is tudjuk megjósolni, de a
várható dolgozatokra mutatunk néhány példát.
Újszerű, feladatgyűjteményeink célja ugyanis az,
hogy a tanulók minél eredményesebben birkózzanak meg a matematikadolgozatokkal. A feladatsorokat különböző típusokba soroltuk céljuk szerint, például röpdolgozat, kis témazáró,
témazáró, félévi dolgozat, év végi dolgozat. Minden témához és típushoz négy-négy feladatsort
állítottunk össze. Akik sikerrel oldják meg az
összes feladatsort, azok az adott témában eredményesen szerepelhetnek a tanítási órán és a
dolgozatíráson is. A könyvek összes feladatának
részletes megoldása CD-mellékleten érhető el.
kilencedikeseknek (CD melléklettel)
(MX-441)

Bolti ár:
2480 Ft

15% kedv.:
2110 Ft

20% kedv.:
1985 Ft

25% kedv.:
1860 Ft

15% kedv.:
2110 Ft

20% kedv.:
1985 Ft

25% kedv.:
1860 Ft

Készüljünk a
kompetenciamérésre!
 Szövegértés és matematika,
10. évfolyam 

P. Veres Ildikó, Víghné Tisótzki Tünde
A kompetenciamérésre készülő diákok, valamint felkészítő tanáraik munkáját kiadónk egy
olyan kiadvánnyal szeretné segíteni, amelyben a
hivatalos kompetenciamérést tükröző mérősorokkal találkozhatnak az olvasók. Kiadványunk
két teljes mérést tartalmaz szövegértésből és
matematikából. A javítókulcsok a helyes megoldás közlése mellett részletes magyarázatot
is tartalmaznak, amelyek a diákok gyakorlását,
hatékony felkészülését segítik elő. Nemcsak iskolai, hanem otthoni gyakorlásra is ajánljuk. A kiadványt módszertani bevezetővel tettük még
értékesebbé.
10. évfolyam (MX-297)

Bolti ár:
970 Ft

15% kedv.:
825 Ft

20% kedv.:
775 Ft

25% kedv.:
730 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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biológia

Érettségi mintafeladat
sorok biológiából

10 írásbeli középszintű és emelt 
szintű feladatsor 

Berger Józsefné, Czédulás Katalin, Dr. Szalainé
Tóth Tünde, Dr. Szűcsné Kerti Anita
Érettségi mintafeladatsoraink a 2017-ben életbe
lépett érettségi követelményrendszer alapján
készültek. A feladatsorok a valódi vizsgahelyzetet modellezik, minden érettségi feladattípust
és témakört érintenek, ezáltal összefoglalásra és
ismétlésre is alkalmasak. Nagy hangsúlyt fektettünk a követelményrendszer újdonságainak kiemelésére. Kötetünkben minden feladat megoldása és lehetséges értékelése megtalálható.
10 írásbeli középszintű feladatsor (MX-1109)

Bolti ár:
2680 Ft

15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

25% kedv.:
2010 Ft

10 írásbeli emelt szintű feladatsor (MX-1128)

Bolti ár:
2680 Ft

15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

25% kedv.:
2010 Ft

Színes érettségi tételek
biológiából
Juhász Katalin, Vargáné Lengyel Adrien
60 A és 60 B középszintű szóbeli érettségi mintatételt, valamint 2 kidolgozott minta-projektfeladatot tartalmazó kötetünket a 2017-ben életbe
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lépett, új érettségi követelményrendszer alapján
dolgoztuk át. Kiadványunk minden érettségi feladattípust és témakört érint, ezáltal összefoglalásra és ismétlésre is alkalmas. Nagy hangsúlyt
fektettünk a követelményrendszer újdonságainak
kiemelésére, így hatékony segítséget nyújtunk a
felkészüléshez. A kötetben minden tétel kidolgozása és lehetséges értékelése megtalálható.
Színes érettségi tételek biológiából
(középszint – szóbeli) (MX-1123)

Bolti ár:
2680 Ft

15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

25% kedv.:
2010 Ft

130 tétel biológiából
emelt szint – szóbeli

Juhász Katalin, Vargáné Lengyel Adrien
70 A és 60 B  emelt szintű szóbeli érettségi
mintatételt tartalmazó kötetünket a 2017-ben
életbe lépett, új érettségi követelményrendszer alapján dolgoztuk át. Kiadványunk minden
érettségi feladattípust és témakört érint, ezáltal
összefoglalásra és ismétlésre is alkalmas. Nagy
hangsúlyt fektettünk a követelményrendszer
újdonságainak kiemelésére, így hatékony segítséget nyújtunk a felkészüléshez és a felkészítéshez. A kötetben minden tétel kidolgozása és
lehetséges értékelése megtalálható.
130 tétel biológiából (emelt szint – szóbeli)
(MX-1124)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Telefon: +36 62 548 444

biológia

Érettségi témakörök
vázlata biológiából
közép- és emelt szinten

Juhász Katalin, Vargáné Lengyel Adrien
Kötetünket a 2017-ben életbe lépett, új érettségi követelményrendszer alapján dolgoztuk át.
Összefoglalja azokat az elméleti ismereteket,
amelyeket a vizsgázónak a sikeres érettségi vizsgához tudnia kell. A középszintű ismeretektől
jól megkülönböztethető módon tartalmazza az
emelt szintű tananyagot is. Teljes mondatokból
álló szöveg formájában, mégis vázlatszerűen tagolva tárgyaljuk a kisebb egységekre lebontott
érettségi témaköröket. Összefoglaló táblázatok,
ábrák segítik az ismeretek rendszerezését. Könyvünket ajánljuk az érettségi előtt állóknak, illetve
alsóbb évfolyamok tanulóinak is önellenőrzésre
és az adott témakör áttekintésére.
Érettségi témakörök vázlata biológiából
(közép- és emelt szinten) (MX-1125)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

3333 fogalom biológiából
Gutai Zita
Kiadványunk minden olyan biológiai szakkifejezés magyarázatát tartalmazza, amely az új kerettantervű középiskolai biológia-tananyag, vala-

mint a kétszintű érettségi követelményrendszer
része. A tananyaghoz szorosan nem kötődő, ám
a tantárgyi alapműveltséghez nélkülözhetetlen
fogalmak magyarázatával kiegészítve a középiskolások mellett a felsőoktatásban továbbtanulók számára is hasznos.
3333 fogalom biológiából (MX-602)

Bolti ár:
2680 Ft

15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

25% kedv.:
2010 Ft

Tanulókártyák
biológiából

360 db színes kártya 

Nagyné Páll Edit
A biológia tanulókártyák segítségével játékos
formában ismerhetjük meg nemcsak azokat
a növényeket és állatokat, amelyekkel kirándulásaink és tanulmányaink során vagy a lakóhelyünk körül találkozhatunk, hanem azokat is,
amelyek egzotikus élőhelyeken élnek. A szerző
felvillantja küllemüket, mozgásukat, táplálkozásukat és szaporodásuk sajátosságait. Kiadványunk a szórakoztatás mellett akár az érettségire való felkészülésben is segíthet. A doboz része
a kártyákhoz tartozó megoldókönyv és a játéktábla. Minden korosztálynak ajánljuk.
Tanulókártyák biológiából (MX-604)

Bolti ár:
4480 Ft

15% kedv.:
3810 Ft

20% kedv.:
3585 Ft

25% kedv.:
3360 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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fizika

Érettségi mintafeladat
sorok fizikából

Érettségi mintatételek
fizikából

10 írásbeli középszintű és emelt 
szintű feladatsor 

80 középszintű tétel

Győri István, Dr. Mező Tamás

Dr. Mező Tamás, Dr. Molnár Miklós,
Dr. Nagy Anett
Érettségi mintafeladatsorokat tartalmazó sorozatunk kötetei a 2017-ben életbe lépett, új érettségi követelményrendszer elvárásai, valamint a
hivatalos mintafeladatsorok alapján készültek.
A kipróbált feladatsorok a valódi vizsgahelyzetet modellezik, minden érettségi feladattípust
és témakört érintenek, ezáltal összefoglalásra és
ismétlésre is alkalmasak. Szerzőink nagy hangsúlyt fektettek a követelményrendszer újdonságainak kiemelésére, így hatékony segítséget
nyújtanak a felkészüléshez és felkészítéshez.
10 középszintű, valamint 10 emelt szintű írásbeli
érettségi mintafeladatsort tartalmazó kötetünkben minden feladat megoldása és lehetséges
értékelése megtalálható. Tanórai használatra és
otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk.

Érettségi mintatételeket tartalmazó sorozatunk
kötetei a 2017-ben életbe lépett, új érettségi
követelményrendszer, valamint a hivatalos mintatételek alapján készültek. Kipróbált tételeink
a valódi vizsgahelyzetet modellezik, minden
érettségi feladattípust és témakört érintenek,
ezáltal összefoglalásra és ismétlésre is alkalmasak. 80 középszintű szóbeli érettségi mintatételt tartalmazó kötetünkben minden tétel
kidolgozása és lehetséges értékelése megtalálható. Tanórai használatra és otthoni gyakorlásra
egyaránt ajánljuk.
Érettségi mintatételek fizikából
(80 középszintű tétel) (MX-1106)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

10 írásbeli középszintű feladatsor
(MX-1105)

Bolti ár:
2680 Ft

15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

25% kedv.:
2010 Ft

10 írásbeli emelt szintű feladatsor
(MX-1129)

Bolti ár:
2680 Ft
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15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

25% kedv.:
2010 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

Telefon: +36 62 548 444

fizika

Érettségi témakörök
vázlata fizikából
közép- és emelt szinten

Dr. Molnár Miklós
Kiadványunk összefoglalja azokat az elméleti
ismereteket, amelyeket a vizsgázónak tudnia
kell fizikából a sikeres érettségi vizsgához. Teljes mondatokból álló szöveg formájában, mégis
vázlatszerűen taglalva tárgyaljuk a kisebb egységekre lebontott érettségi témaköröket. A kötet
egymástól megkülönböztethető módon tartalmazza a közép- és emelt szintű tananyagot. A
könyv részletesen bemutatja a 2017-ben életbe
lépett érettségi vizsgakövetelmények témaköreit, a fogalmak meghatározását, illetve az új
kerettantervben megadott kulcsfogalmak is hiánytalanul megjelennek. Összefoglaló táblázatok, ábrák segítik az ismeretek rendszerezését.
Könyvünket ajánljuk az érettségi előtt állóknak,
illetve az alsóbb évfolyamok tanulóinak is önellenőrzésre és az adott témakör áttekintésére.
Érettségi témakörök vázlata fizikából
közép- és emelt szinten) (MX-1126)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Tematikus feladatgyűjtemény fizikából
 megoldásokat tartalmazó
CD-melléklettel

Csiszár Imre, Dr. Farkas Zsuzsanna,
Győri István, Dr. Mező Tamás, Dr. Molnár
Miklós, Dr. Nagy Anett
Kötetünk 1100 szöveges és 400 tesztfeladata elsősorban a tankönyvi ismeretek megerősítését
szolgálja, de a kétszintű érettségire való felkészülést is segíti, így éveken keresztül használható. A feladatokat öt fejezetbe csoportosítottuk,
és az egyes alfejezeteken belül nehézség szerint
rendeztük sorba. Azt is jelöltük, hogy melyek a
közép-, illetve az emelt szintű érettségi feladatok. A kötet végén minden szöveges feladat
végeredménye megtalálható. CD-melléklet tartalmazza a feladatok mintegy felének részletes
megoldását, a tesztek végeredményét, valamint
fejezetenként egy-egy interaktív tesztfeladatsort
is. Nehézség szerinti differenciált felépítése miatt alkalmas tanórai használatra, házi feladatok
kijelölésére, önálló gyakorlásra, korrepetálásra és
tehetséggondozásra egyaránt, de dolgozatfeladatok is választhatók belőle. A kötetet a 2017ben életbe lépett érettségi követelmények alapján felülvizsgáltuk és pontosítottuk.
Tematikus feladatgyűjtemény fizikából
(CD-melléklettel) (MX-365)

Bolti ár:
3950 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

20% kedv.:
2620 Ft

25% kedv.:
2460 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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földrajz

Érettségi mintafeladat
sorok földrajzból

szült. Kiadványunk minden érettségi feladattípust
és témakört érint, melyek kidolgozását és értékelését megadtuk.

10 írásbeli középszintű feladatsor

Bába Károly, Sáriné dr. Gál Erzsébet
Érettségi mintafeladatsoraink a 2017-ben életbe lépett érettségi követelményrendszer alapján
készültek. A feladatsorok a valódi vizsgahelyzetet
modellezik, minden érettségi feladattípust és témakört érintenek. A feladatok megoldását és lehetséges értékelését megadtuk.
10 írásbeli középszintű feladatsor (MX-1131)

Bolti ár:
2680 Ft

15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

25% kedv.:
2010 Ft

Érettségi mintatételek
földrajzból
120 középszintű tétel

Barta Ágnes, Dr. Barta Erika
60–60 természet- és társadalomföldrajzi közép
szintű szóbeli mintatételünk a 2017-ben életbe
lépett érettségi követelményrendszer alapján ké-
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120 középszintű tétel (MX-1122)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Érettségi témakörök
vázlata földrajzból
közép- és emelt szinten

Horváth Csaba, Sáriné dr. Gál Erzsébet
A 2017-ben életbe lépett érettségi követelmények
alapján átdolgozott kötetünk összefoglalja azokat
az elméleti ismereteket, amelyeket a vizsgázónak
a sikeres érettségi vizsgához tudnia kell. A középszintű ismeretektől jól megkülönböztethető
módon tartalmazza az emelt szintű tananyagot
is. Vázlatszerűen tagolva tárgyaljuk a kisebb egységekre lebontott érettségi témaköröket. Ös�szefoglaló táblázatok, ábrák segítik az ismeretek
rendszerezését.
Közép- és emelt szinten (MX-1153)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Telefon: +36 62 548 444

földrajz

12 próbaérettségi földrajzból
középszint – írásbeli

Barta Ágnes, Dr. Barta Erika
A 2017-ben életbe lépett érettségi követelmények alapján átdolgozott kötetünk segítségével
hatékonyan felkészülhet a középszintű érettségi
vizsga írásbeli részére. Aktualizáltuk a felhasznált szövegeket, frissítettük a tartalmat ezért új
feladatok is helyet kaptak a könyvben. A kötet
végén minden feladat megoldása és értékelése
megtalálható.
Középszint – írásbeli (MX-1152)

Bolti ár:
2480 Ft

15% kedv.:
2110 Ft

20% kedv.:
1985 Ft

25% kedv.:
1860 Ft

Tanulókártyák földrajzból

Hazánk és Európa – 180 db színes
kártya 
A nagyvilág – 180 db színes kártya

elfoglaltsága. A földrajz tanulókártyák segítségével játékos formában fedezhetjük fel Hazánk és
Európa, valamint a nagyvilág ismert és kevéssé
ismert tájait, természeti, társadalmi és gazdasági jelenségeit, turisztikai célpontjait, hagyományait, gasztronómiáját, történelmi gyökereit.
Szinte minden általános és középiskolában tanult földrajzi témakörhöz készültek kártyák, de
számos magyar földrajztudóst, világutazót és
természetjárót is bemutatunk. Kedvcsinálóként
érdekességeket olvashatunk róluk, így tovább
búvárkodhatunk, keresgélhetünk, hogy még
többet tudjunk meg a bennünket körülvevő izgalmas világról. A kártyákat úgy alakítottuk ki,
hogy feladatok megoldásával próbára tehessük
tudásunkat, és versenyre is kihívhassuk egymást.
A helyes válaszok a megoldókönyvben találhatók, ahol a válaszok mellett további érdekességek is olvashatók az adott témához kapcsolódóan. A dobozokban elhelyezett eseménykártyák
és a játéktábla a társasjátékként való felhasználást teszik lehetővé. Minden korosztálynak ajánljuk.
Hazánk és Európa (MX-1214)

Alexa Mercédesz, Alexa Péter

Bolti ár:
3280 Ft

Kártyázni nagyon sokan szeretnek és a természetjárás, utazás, ásványgyűjtés is sokak kedvelt

Bolti ár:
3280 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

20% kedv.:
2620 Ft

A nagyvilág (MX-1215)
15% kedv.:
2790 Ft

20% kedv.:
2620 Ft

25% kedv.:
2460 Ft
25% kedv.:
2460 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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informatika

Érettségi mintafeladat
sorok informatikából

Érettségi mintatételek
informatikából

8 gyakorlati középszintű
feladatsor 

60 közép- és emelt szintű tétel

Benke Gabriella, Várhidiné Kemenesi Rita
Érettségi mintafeladatsorokat tartalmazó sorozatunk kötetei a 2017. január 1-jén életbe lépett, új
érettségi követelményrendszer elvárásai, valamint
a hivatalos mintafeladatsorok alapján készültek.
Feladatsoraink a valódi vizsgahelyzetet modellezik, minden érettségi feladattípust és témakört
érintenek, ezáltal összefoglalásra és ismétlésre is
alkalmasak. Szerzőink nagy hangsúlyt fektettek a
követelményrendszer újdonságainak kiemelésére, így hatékony segítséget nyújtanak a felkészüléshez és felkészítéshez. 8 középszintű gyakorlati
érettségi mintafeladatsort tartalmazó kötetünk
CD-mellékletén találhatóak a feladatok megoldásához szükséges források, valamint a megoldott
mintafeladatok is. A kötetben minden feladat lehetséges értékelése megtalálható. Tanórai használatra és otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk.

Tamás Ferenc
60 közép- és emelt szintű szóbeli érettségi mintatételt tartalmazó kötetünk a 2017-ben életbe
lépett érettségi követelményrendszer alapján
készült. A tételek a valódi vizsgahelyzetet modellezik, minden érettségi feladattípust és témakört
érintenek, ezáltal összefoglalásra és ismétlésre
is alkalmasak. Az emelt szintű tartalmak a középszintű ismeretektől jól megkülönböztethető
módon szerepelnek. A kötetben minden tétel
kidolgozása és lehetséges értékelése megtalálható. Tanórai használatra és otthoni gyakorlásra
egyaránt ajánljuk.
Érettségi mintatételek informatikából
(60 közép- és emelt szintű tétel) (MX-1127)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Érettségi mintafeladatsorok informatikából
(8 gyakorlati középszintű feladatsor) CD-vel
(MX-1113)

Bolti ár:
2880 Ft
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15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

Telefon: +36 62 548 444

kémia

Érettségi mintafeladat
sorok és mintatételek
kémiából
Dr. Blázsikné Karácsony Lenke, Bárány
Zsolt Béla, Dr. Ludányi Lajos, Dr. Tóth
Zoltán; Feketéné Györe Szilvia, Somogyiné
Ambrus Erika, Hancsák Károly
Érettségi mintafeladatsorokat és mintatételeket
tartalmazó sorozatunk kötetei a 2017-ben életbe
lépett, új érettségi követelményrendszer elvárásai, valamint a hivatalos feladatsorok és tételek
alapján készültek. A kötetek a valódi vizsgahelyzetet modellezik, minden érettségi feladattípust
és témakört érintenek, ezáltal összefoglalásra és
ismétlésre is alkalmasak. Tanórai használatra és
otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk.
10 írásbeli középszintű feladatsor
(MX-1130)

Bolti ár:
2680 Ft

15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

25% kedv.:
2010 Ft

10 írásbeli emelt szintű feladatsor
(MX-1132)

Bolti ár:
2680 Ft

15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

120 középszintű tétel (MX-1133)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

180 emelt szintű tétel (MX-1264)

Bolti ár:
3280 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

20% kedv.:
2625 Ft

25% kedv.:
2010 Ft
25% kedv.:
2160 Ft

Érettségi témakörök
vázlata kémiából
közép- és emelt szinten

Dr. Tóth Zoltán
Kiadványunk összefoglalja azokat az elméleti ismereteket, amelyeket a vizsgázónak tudnia kell
kémiából a sikeres érettségi vizsgához. Az összeállításnál figyelembe vettük a 2017-től érvényes
érettségi követelmények alapján nyilvánosságra
hozott hivatalos mintatételeket és mintafeladatsorokat. Teljes mondatokból álló szöveg formájában, mégis vázlatszerűen taglalva tárgyaljuk a
kisebb egységekre lebontott érettségi témaköröket. A kötet egymástól megkülönböztethető
módon tartalmazza a közép- és emelt szintű
tananyagot. A könyv részletesen bemutatja a
2017-ben életbe lépett érettségi vizsgakövetelmények témaköreit, a fogalmak meghatározását, illetve az új kerettantervben megadott
kulcsfogalmak is hiánytalanul megjelennek.
Összefoglaló táblázatok és ábrák segítik az ismeretek rendszerezését. Könyvünket ajánljuk
az érettségi előtt állóknak, illetve az alsóbb évfolyamok tanulóinak is önellenőrzésre és az adott
témakör áttekintésére.
Érettségi témakörök vázlata kémiából
(közép- és emelt szinten) (MX-1263)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

25% kedv.:
2460 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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közgazdaságtan, testnevelés

Érettségi
mintafeladatsorok
közgazdaság
ismeretekből

Érettségi mintatételek
és témakörök vázlata
testnevelésből

Laczi Rita, Magdáné Német Ildikó

Kötetünk a 2017-ben életbe lépett, új érettségi
követelményrendszer alapján készült. Összefoglalja azokat az elméleti ismereteket, amelyeket a
vizsgázónak a sikeres érettségi vizsgához tudnia
kell. A középszintű ismeretektől jól megkülönböztethető módon tartalmazza az emelt szintű
tananyagot is. Teljes mondatokból álló szöveg
formájában, mégis vázlatszerűen tagolva tárgyaljuk a kisebb egységekre lebontott érettségi
témaköröket. A könyv tartalmazza a vizsgakövetelményekben szereplő fogalmak meghatározását. Fotók, ábrák segítik az ismeretek rendszerezését. A kötet közép- és emelt szintű tételei a
valódi vizsgahelyzet modellezik, minden érettségi feladattípust és témakört érintenek, ezáltal összefoglalásra és ismétlésre is alkalmasak.
Könyvünket ajánljuk az érettségi előtt állóknak,
illetve alsóbb évfolyamok tanulóinak is önellen
őrzésre és az adott témakör áttekintésére.

közép- és emelt szinten

10 írásbeli középszintű
feladatsor 

Székely Márta

Érettségi mintafeladatsorokat tartalmazó sorozatunk kötetei a 2017-ben életbe lépett, új érettségi követelményrendszer elvárásai, valamint a
hivatalos mintafeladatsorok alapján készültek.
A kipróbált feladatsorok a valódi vizsgahelyzetet modellezik, minden érettségi feladattípust
és témakört érintenek, ezáltal összefoglalásra és
ismétlésre is alkalmasak. Szerzőink nagy hangsúlyt fektettek a követelményrendszer újdonságainak kiemelésére, így hatékony segítséget
nyújtanak a felkészüléshez és felkészítéshez. 10
középszintű írásbeli érettségi mintafeladatsort
tartalmazó kötetünkben minden feladat megoldása és lehetséges értékelése megtalálható.
Tanórai használatra és otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk.
Érettségi mintafeladatsorok
közgazdaság ismeretekből (MX-1218)

Bolti ár:
2680 Ft

18

15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

25% kedv.:
2010 Ft

Érettségi mintatételek és témakörök
vázlata testnevelésből (MX-1156)

Bolti ár:
3480 Ft

15% kedv.:
2960 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

20% kedv.:
2785 Ft

25% kedv.:
2610 Ft

Telefon: +36 62 548 444

természettudomány

Természettudományos
fogalomtár – biológia,
fizika, földrajz, kémia,
matematika

Természettudományos
mini függvénytáblázat
– matematika, fizika,
kémia, földrajz, biológia

Dr. Blázsikné Karácsony Lenke,
Gutai Zita, László Györgyi,
Matos Zoltán, Dr. Molnár Miklós

Dr. Blázsikné Karácsony Lenke,
Gutai Zita, László Györgyi,
Matos Zoltán, Dr. Molnár Miklós

A Mindentudás zsebkönyvek sorozat Természettudományos fogalomtár című kötete minden
középiskolai biológiai, fizikai, földrajzi, kémiai és
matematikai kerettantervi kulcsfogalom magyarázatát tartalmazza. A kötetben a kulcsfogalmakon kívül szerepelnek a középszintű érettségi
vizsgakövetelmények megértéséhez szükséges
fontosabb szakkifejezések definíciói is, így tantárgyanként mintegy 300-300 fogalmat gyűjtöttünk össze. A fogalmak tantárgyanként ábécésorrendben szerepelnek. Ha egy szakkifejezés
több tantárgynál is előfordulhat, akkor csak egy
helyen definiáltuk, a többi helyen csak azt adtuk
meg, hogy mely tantárgynál található a meghatározás. Számos ábra segíti a megértést. Kötetünk hatékonyan egészíti ki a tankönyveket, így
a tanórai és a középszintű érettségi felkészülést
is segíti.

A Mindentudás zsebkönyvek sorozat Természettudományos mini függvénytáblázat című kötete azokat a matematikai, fizikai, kémiai, földrajzi
és biológiai összefüggéseket és számítási képleteket tartalmazza, melyek a feladatok megoldásához szükségesek. Kiadványunk jelölései
azonosak a középiskolában megszokottal, tematikája az érettségi követelményrendszerét követi.
Példák, ábrák, táblázatok erősítik az ismeretek
rendszerezését. Haszonnal forgatható a házi
feladat megoldásánál, az érettségi vizsgára való
felkészülésnél, gyakorlásnál, ismétlésnél, összefoglalásnál és rendszerezésnél, ezért nem maradhat ki az előrelátó tanulók iskolatáskájából.

Mindentudás zsebkönyvek

Természettudományos fogalomtár
(MX-1236)

Bolti ár:
1980 Ft

15% kedv.:
1685 Ft

20% kedv.:
1585 Ft

Mindentudás zsebkönyvek

Természettudományos mini függvénytáblázat (MX-1235)

Bolti ár:
1980 Ft

15% kedv.:
1685 Ft

20% kedv.:
1585 Ft

25% kedv.:
1485 Ft

25% kedv.:
1485 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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magyar nyelv és irodalom

Érettségi tételek magyar
nyelv és irodalomból
40 emelt szintű tétel

12 írásbeli középszintű
és emelt szintű feladatsor

Árva László, Simon Ferenc
Emelt szintű érettségi tételeket tartalmazó köteteink a 2017-ben életbe lépett, új érettségi
követelményrendszer, a hivatalos mintatételek,
valamint az adott évben nyilvánosságra hozott
emelt szintű szóbeli érettségi tételek alapján
készülnek. A kötetekben minden tétel kidolgozása és lehetséges értékelése megtalálható.
Megadjuk a tételek kifejtéséhez szükséges teljes
elméleti hátteret; az összes témát részletesen
mutatjuk be. A kiadványok az érettségi vizsgán
előforduló bármely lehetséges feladat megoldását, tartalmi elemeit tartalmazzák. Ezenkívül
minden tételnél bemutatunk legalább két mintafeladatot, amely a vizsgán szerepelhet. A sorozatot minden évben aktualizáljuk.
2019. évi érettségi tételek (MX-1232)

Bolti ár:
2680 Ft

Már 1 db rendelésekor:

1610 Ft

2020. évi érettségi tételek (MX-1261)

Bolti ár:

2880 Ft

Már 1 db rendelésekor:

1730 Ft

Érettségi mintafeladatsorok magyar nyelv és
irodalomból
Brenyóné Malustyik Zsuzsanna,
Jankay Éva, Jobbágy László,
Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet
Érettségi mintafeladatsorokat tartalmazó sorozatunk kötetei a 2017-ben életbe lépett, új érettségi
követelményrendszer elvárásai, valamint a hivatalos mintafeladatsorok alapján készültek. A kipróbált feladatsorok a valódi vizsgahelyzetet modellezik, minden érettségi feladattípust és témakört
érintenek, ezáltal összefoglalásra és ismétlésre is
alkalmasak. Szerzőink nagy hangsúlyt fektettek a
követelményrendszer újdonságainak kiemelésére, így hatékony segítséget nyújtanak a felkészüléshez és felkészítéshez. 12 közép-, illetve emelt
szintű írásbeli érettségi mintafeladatsort tartalmazó kötetünkben minden feladat megoldása és
lehetséges értékelése megtalálható. Tanórai használatra és otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk.
12 írásbeli középszintű feladatsor (MX-1104)

Bolti ár:

2680 Ft

15% kedv.:

2280 Ft

20% kedv.:

2145 Ft

25% kedv.:

2010 Ft

12 írásbeli emelt szintű feladatsor (MX-1139)

Bolti ár:

2680 Ft

20

15% kedv.:

2280 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

20% kedv.:

2145 Ft

25% kedv.:

2010 Ft

Telefon: +36 62 548 444

magyar nyelv és irodalom

70 szövegalkotási feladat
magyar nyelv és irodalomból
középszint – írásbeli

középszint – írásbeli

Dr. Oláh Tibor
A magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli vizsga második részére való felkészüléshez
kínálunk 35 műértelmezés és 35 összehasonlító értelmezés feladatot. Kötetünk a 2017-ben
életbe lépett, új érettségi követelményrendszer,
valamint a hivatalos mintafeladatsorok alapján
készült. Szerzőnk nagy hangsúlyt fektetett a követelményrendszer újdonságainak kiemelésére,
így hatékony segítséget nyújt a felkészüléshez és
felkészítéshez. Minden érettségi témakört érint,
ezáltal összefoglalásra és ismétlésre is alkalmas.
A kötetben minden feladat megoldása és lehetséges értékelése megtalálható. Tanórai használatra és otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk.
70 szövegalkotási feladat (MX-1148)

Bolti ár:

2880 Ft

15% kedv.:

2450 Ft

75 szövegértés, érvelés és
gyakorlati szöveg magyar
nyelv és irodalomból

20% kedv.:

2305 Ft

25% kedv.:

2160 Ft

Dr. Oláh Tibor, Bujdosó Hajnalka, Tóth Ákos
A magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli érettségi vizsga első részére való felkészüléshez kínálunk 25 szövegértés, 25 érvelés és
25 gyakorlati szövegalkotás feladatot. Kötetünk
a 2017-ben életbe lépett, új érettségi követelményrendszer, valamint a hivatalos mintafeladatsorok alapján készült. Minden érettségi
témakört érint, ezáltal összefoglalásra és ismétlésre is alkalmas. Szerzőink nagy hangsúlyt fektettek a követelményrendszer újdonságainak
kiemelésére, így hatékony segítséget nyújtanak
a felkészüléshez és felkészítéshez. A kötetben
minden feladat megoldása és lehetséges értékelése megtalálható. Tanórai használatra és otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk.
75 szövegértés, érvelés és gyakorlati
szöveg (MX-1116)

Bolti ár:
2680 Ft

15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

25% kedv.:
2010 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.

21

magyar nyelv és irodalom

160 tétel magyar nyelv és
irodalomból
Középszint – szóbeli

9-10. évfolyam

Gortva Tamás, Sípos Jenőné,
Széllné Király Mária

Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet

Kötetünket a 2017-ben életbe lépett, új érettségi követelményrendszer, valamint a hivatalos
mintatételek alapján dolgoztuk át. A felhasznált
szövegek tartalmi aktualizálására, frissítésére került sor, valamint igazodtunk az érettségi vizsga
jogszabályi, tartalmi és formai kereteiben bekövetkezett változásokhoz. A kötetekben új tételek
is helyet kaptak, valamint az eddigieknél változatosabb szövegtartalom és feladattípusok igyekeznek kedvet csinálni a vizsgára való felkészüléshez. Az átdolgozás fő mintájául a legújabb
tételsorok szolgáltak, tehát a könyvek kiválóan
használhatóak a vizsgákra való felkészülésben.
A kötetben található kidolgozott tételek megmutatják, hogyan lehet egy feladatot megoldani, egy-egy tételt kifejteni.
Középszint – szóbeli (MX-1114)

Bolti ár:

2880 Ft

22

15% kedv.:

2450 Ft

20% kedv.:

2305 Ft

Kisérettségi feladatsorok
magyar nyelv és
irodalomból

A kötetben tíz, a középszintű érettségihez hasonló felépítésű írásbeli feladatsor található,
amelyek a 9. és a 10. évfolyam tananyagát ölelik fel. A kötet a tudásszint felmérése mellett a
kompetenciaalapú képzést is segíti, ugyanis az
érettségin ilyen jellegű feladatok szerepelnek.
A szövegértési feladatokhoz részletes javítókulcsot mellékeltünk, a szövegalkotási feladatokhoz megadtuk a lehetséges tartalmi elemeket.
A könyvet a 2017-től érvényes, új érettségi követelmények alapján dolgoztuk át.
9-10. évfolyam (MX-1149)

Bolti ár:
2280 Ft

15% kedv.:

1940 Ft

20% kedv.:

1825 Ft

25% kedv.:

1710 Ft

25% kedv.:

2160 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

Telefon: +36 62 548 444

magyar nyelv és irodalom

1500 fogalom magyar
nyelv és irodalomból
Palotásné Nagy Éva
Kiadványunk minden olyan magyar nyelvi és irodalmi szakkifejezés magyarázatát tartalmazza,
amely az új kerettantervű középiskolai tananyag,
valamint a kétszintű érettségi követelmények
része. A tananyaghoz szorosan nem kötődő, ám
a tantárgyi alapműveltséghez nélkülözhetetlen
fogalmak meghatározásával kiegészítve a felsőoktatásban továbbtanulók számára is hasznosítható. A nyelvészeti fogalmak a legmodernebb
nyelvi szemléletet tükrözik. Az irodalmi fogalmak esetében a kapcsolódó más művészetek
jellemzőire is kitekintést adunk. A magyarázatokat példákkal szemléltetjük.
1500 fogalom magyar nyelv és irodalomból
(MX-1208)

Bolti ár:

2680 Ft

15% kedv.:

2280 Ft

20% kedv.:

2145 Ft

25% kedv.:

2010 Ft

Érettségi témakörök
vázlata irodalomból
közép- és emelt szint

Jobbágy László,
Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet

Érettségi témakörök
vázlata magyar nyelvből
közép- és emelt szint

Brenyóné Malustyik Zsuzsanna,
Jankay Éva
A kötetek összefoglalják azokat az elméleti ismereteket, amelyeket a vizsgázónak tudnia kell
a sikeres érettségi vizsgához. Teljes mondatokból álló szöveg formájában, mégis vázlatszerűen
taglalva tárgyaljuk a kisebb egységekre lebontott érettségi témaköröket. A kötetek egymástól megkülönböztethető módon tartalmazzák
a közép- és emelt szintű tananyagot. A könyvek
részletesen bemutatják a 2017-ben életbe lépett érettségi vizsgakövetelmények témaköreit,
a fogalmak meghatározását, illetve az új kerettantervben megadott kulcsfogalmak is hiánytalanul megjelennek. Összefoglaló táblázatok,
ábrák segítik az ismeretek rendszerezését. A kiadványokat ajánljuk az érettségi előtt állóknak,
illetve alsóbb évfolyamok tanulóinak is önellen
őrzésre és az adott témakör áttekintésére.
Irodalom (MX-1140)

Bolti ár:

2880 Ft

15% kedv.:

2450 Ft

20% kedv.:

2305 Ft

Magyar nyelv (MX-1146)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:

2160 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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Előkészületben

Előkészületben

Tanulókártyák
művészetekből

Magyar szólások és
közmondások

Mindentudás zsebkönyvek

Régi korok művészete
Modern művészetek

Fábián László
Kötetünk azzal a céllal készült, hogy alapvető
ismereteket közöljön és közvetítsen a magyar
szólások és közmondások világából. Változatos,
sokszínű és értékre nevelő válogatást kívánunk
nyújtani a magyar szólások és közmondások köréből a diákoknak és az érdeklődő felnőtteknek
egyaránt.
Magyar szólások és közmondások (MX-305)

Bolti ár:
1980 Ft

15% kedv.:
1685 Ft

20% kedv.:
1585 Ft

25% kedv.:
1485 Ft

Magyar helyesírás

Mindentudás zsebkönyvek

Verseginé Hillay Erika
A kötet rövid szabályai példákkal támasztják alá,
foglalják össze és teszik áttekinthetővé, könnyen
elsajátíthatóvá, felidézhetővé a legszükségesebb tudnivalókat.
Magyar helyesírás (MX-254)

Bolti ár:
1680 Ft

24

15% kedv.:
1430 Ft

20% kedv.:
1345 Ft

25% kedv.:
1260 Ft

Falcione Sarolta, Gortva Tamás,
Zima Szabolcsné dr. Lajtos Nóra
A művészeti tanulókártyák játékos formában
mutatják be az emberiség építészetének, képzőművészetének, írott és zenei kultúrájának változását. A kártyák a kezdetektől a napjainkig követi a különböző korszakok jelentős alkotóit és
alkotásait. Egy rövid pillanatképben felvillantjuk
az időszak kiemelkedő építészeit, szobrászait,
íróit, költőit, zeneszerzőit, filmművészeit és meghatározó műalkotásait. Kedvcsinálóként sok
esetben további érdekességeket is olvashatunk
az adott témakörben. A kártyákat úgy alakítottuk ki, hogy a feladatok megoldásával próbára
tehessük tudásunkat, és versenyre is kihívhassuk
egymást. A doboz tartalmaz egy megoldófüzetet és egy játéktáblát is.
180 db színes kártya + megoldófüzet és
játéktábla (MX-1247)

Bolti ár:
3680 Ft

15% kedv.:
3130 Ft

20% kedv.:
2945 Ft

25% kedv.:
2760 Ft

180 db színes kártya + megoldófüzet és
játéktábla (MX-1248)

Bolti ár:
3680 Ft

15% kedv.:
3130 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

20% kedv.:
2945 Ft

25% kedv.:
2760 Ft

Telefon: +36 62 548 444

történelem

12 próbaérettségi
történelemből

Komplex esszéfeladatok
történelemből

Bádonyiné Nagy Ilona, Rákos Magdolna,
Rechtenwald Kristóf

Csősz Róbert, Farkas Judit

emelt szint

Középszint – írásbeli

10 próbaérettségi
történelemből
emelt szint – írásbeli

Herber Attila,
Kampós András
Közép- és emelt szintű írásbeli érettségi mintafeladatsorokat tartalmazó köteteink a 2017-ben
életbe lépett, új érettségi követelményrendszer,
valamint a hivatalos mintafeladatsorok alapján
készültek. Szerzőink nagy hangsúlyt fektettek
a követelményrendszer újdonságainak kiemelésére, így hatékony segítséget nyújtanak a felkészüléshez és felkészítéshez.
12 próbaérettségi történelemből
(középszint – írásbeli) (MX-1118)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

10 próbaérettségi történelemből
(emelt szint – írásbeli) (MX-1161)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

A 2017-től érvényes érettségi követelményrendszer az emelt szinten történelemből vizsgázóktól egy új, korábban a vizsga anyagában nem
szereplő feladat, a komplex esszé megalkotását
várja el. Kiadványunk célja, hogy számos gyakorlófeladattal, a feladatok megoldásának áttekinthető bemutatásával lehetőséget adjon ennek
a feladattípusnak az alapos megismerésére és
gyakorlására.
A kötet lépésről lépésre, 45 komplex esszéfelada
ton – 25 összehasonlító és 20 több korszakon
átívelő – keresztül vezet végig az esszéalkotás
folyamatán, a források elemzésétől a vázlatkészítésen át a lehetséges megoldás bemutatásáig. A feladatokhoz tartozó részletes értékelési
útmutató letölthető kiadónk honlapjáról. A kiadvány segítségével nemcsak az esszéírás gyakorolható, hanem lehetőséget ad a tananyag
átismétlésére, gyakorlására, így nemcsak a vizsgafelkészülésnél, hanem a tanórákon is használható.
Komplex esszéfeladatok történelemből
(MX-1255)

Bolti ár:
3280 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

20% kedv.:
2620 Ft

25% kedv.:
2460 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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történelem

Érettségi mintatételek
történelemből

ben és felkészítésben. A könyv három egységes
részre tagolódik: érettségi témakörök adattára,
tematikus adattár és mutató.

Közép- és emelt szint

Érettségi adattár történelemből,
9-12. évfolyam (MX-1120)

Farkas Judit
Közép- és emelt szintű érettségi mintatételeket
tartalmazó sorozatunk köteteiben minden téma
kidolgozása és lehetséges értékelése megtalálható. Megadjuk a tételek kifejtéséhez szükséges
teljes elméleti hátteret; az összes témát részletesen mutatjuk be. A kiadványok az érettségi
vizsgán előforduló bármely lehetséges feladat
megoldását, tartalmi elemeit tartalmazzák. Az
emelt szintű kötetet minden évben aktualizáljuk a hivatalos tematikának megfelelően.
Érettségi mintatételek történelemből
– 70 középszintű tétel (MX-1119)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

2020. évi érettségi tételek történelemből
(30 emelt szintű tematika) (MX-1262)

Bolti ár:
3480 Ft

Már 1 db rendelésekor:
2090 Ft

Érettségi adattár
történelemből

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

Tanulókártyák történelemből
Az őskortól 1848-ig, 1848-tól
napjainkig
Farkas Judit
A történelem tanulókártyák játékos formában
mutatják be az egyetemes és a magyar történelem őskortól napjainkig tartó fontosabb eseményeit, történelmi személyiségeit, kulturális,
technikai, gazdasági és politikai változásait. Egy
rövid pillanatképben elgondolkodtató történelmi és társadalmi kérdéseket villantunk fel. Kedv
csinálóként érdekességeket olvashatunk róluk,
sőt tovább is keresgélhetünk az interneten vagy
a könyvtárban, hogy még többet tudjunk meg a
bennünket körülvevő világról. A kártyákon lévő
feladatok megoldásával próbára tehetjük tudásunkat, versenyre is kihívhatjuk egymást. A dobozok tartalmaznak egy megoldófüzetet és egy
játéktáblát is.
Az őskortól 1848-ig (MX-1249)

Bolti ár:
3480 Ft

Basáné Szabó Rozália

15% kedv.:
2960 Ft

20% kedv.:
2785 Ft

1848-tól napjainkig (MX-1250)

Kiadványunk segítséget nyújt a sikeres közép- és
emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülés-
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25% kedv.:
2160 Ft

Bolti ár:
3480 Ft

15% kedv.:
2960 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

20% kedv.:
2785 Ft

25% kedv.:
2610 Ft
25% kedv.:
2610 Ft

Telefon: +36 62 548 444

történelem

Érettségi témakörök
vázlata történelemből
közép- és emelt szinten
Középszinten,
közép- és emelt szinten

Dr. Boronkai Szabolcs
Kiadványaink összefoglalják azokat az elméleti
ismereteket, amelyeket a vizsgázónak tudnia
kell történelemből a sikeres közép-, illetve emelt
szintű érettségi vizsgához. Teljes mondatokból
álló szöveg formájában, mégis vázlatszerűen
tagolva tárgyaljuk a kisebb egységekre lebontott érettségi témaköröket. A könyv tartalmazza
a 2017-ben életbe lépett érettségi vizsgakövetelmények témaköreit, a fogalmak meghatározását, illetve az új kerettantervben megadott
kulcsfogalmak is hiánytalanul megjelennek.
Könyvünket ajánljuk az érettségi előtt állóknak,
illetve alsóbb évfolyamok tanulóinak is önellenőrzésre és az adott témakör áttekintésére.
Érettségi témakörök vázlata történelemből – középszinten (MX-1121)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Érettségi témakörök vázlata történelemből közép- és emelt szinten (MX-1115)

Bolti ár:
3680 Ft

15% kedv.:
3130 Ft

20% kedv.:
2945 Ft

25% kedv.:
2760 Ft

1111 fogalom történelemből
Farkas Judit
Ezernél is több szócikket tartalmazó fogalomgyűjteményünk hatékony támogatást nyújt a
történelemórákra és az érettségire való felkészülésben. Az új kerettantervben és az érettségi
követelményekben előírt fogalmakon túl tartalmazza a szaktárgyi alapműveltség részét képező kifejezések magyarázatait is.
1111 fogalom történelemből (MX-563)

Bolti ár:
2680 Ft

15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

25% kedv.:
2010 Ft

Történelmi évszámok
gyűjteménye
Basáné Szabó Rozália
A kiadvány tartalmazza mindazokat az eseményeket, neveket és társadalmi folyamatokat,
amelyeknek a tudása minden közép- és emelt
szinten érettségiző diák számára kötelező. A fel
dolgozás érettségi témakörök szerint történt, az
események kronologikus sorrendben találhatók.
A kiadvány fontos lehet az általános műveltség
megalapozása szempontjából is.
Történelmi évszámok gyűjteménye
(MX-1226)

Bolti ár:
1880 Ft

15% kedv.:
1600 Ft

20% kedv.:
1500 Ft

25% kedv.:
1410 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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angol nyelv
Közös
európai
referen
ciakeret

Kurzuskönyvek,
tankönyvek

A1

Key A1 Coursebook
with Workbook + kiegészítők

A2

Key A2 Coursebook
with Homestudy + kiegészítők

B1

Key B1 Coursebook
with Homestudy + kiegészítők

B2

Key B2/1 Coursebook
with Homestudy + kiegészítők
Key B2/2 Coursebook
with Homestudy + kiegészítők

C1

Key C1 Coursebook
with Homestudy + kiegészítők
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Érettségire és nyelvvizsgára felkészítő
könyvek

Leíró nyelvtankönyvek, gyakorlókönyvek

Compact Grammar (A1-B2)
777 vonzat angol nyelvből (A1-B2)
Angol nyelvtan 222 pontban
(A1-B2)
Learntraining – Angol nyelvtan
(A1-B2)
Mindentudás zsebkönyvek:
Angol ige (A1-B2)
Angol nyelvtan (A1-B2)
Phrasal Verbs (A1-B2)

+7 próbaérettségi angol
nyelvből – középszint
Érettségi mintafeladatsorok angol nyelvből (8 írásbeli középszintű feladatsor)
Érettségi mintatételek
angol nyelvből (80 középszintű tétel)

Task Mix in English
(B1-B2)
Kétezer teszt és
fordítás angol nyelvből
(B1-B2)

BME próbanyelvvizsga angol
B2
ECL próbanyelvvizsga angol B2
Érettségi mintafeladatsorok
angol nyelvből (8 írásbeli emelt
szintű feladatsor)
8 próbanyelvvizsga angol nyelvből B2 (TELC, ECL)
Érettségi mintatételek angol
nyelvből (50 emelt szintű tétel)

BME próbanyelvvizsga
angol C1
ECL próbanyelvvizsga
angol C1

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

Telefon: +36 62 548 444

angol nyelv
Közös
európai
referen
ciakeret

Beszédértést, kommunikációt fejlesztő
kiadványok

Készségfejlesztő könyvek (olvasott szöveg
értése, hallott szöveg
értése, íráskészség)

Szókincsfejlesztő
kiadványok, szótárak

63 . oldal

A1

Beszéljünk bátran
angolul! (A1-A2)
Tanuljunk gyorsan
angolul! (A1-A2)

A2

888 kérdés és válasz
angol nyelvből (A2-B1)

B1

Színes kérdések és
válaszok angol nyelvből B1 szinten
Kérdések és válaszok
angol nyelvből (B1-B2)
Speaking Perfectly

B2
C1
e-mail: info@maxim.co.hu

I Like English (A1-B1)
Minden napra egy
feladat angol nyelvből
(A1-B1)
Tanulókártyák angol
nyelvből (A1-A2)

Angol szókincs (A1-B2)
Szókártyák angol nyelvből A1-A2 szinten
Easy Word Training
kezdő (A1-A2)

Short story:
Robin Hood (A2-B1)
Tanulókártyák angol
nyelvből (A2-B1)

Angol szókincs – Tematikus szókincsfejlesztő
gyakorlókönyv
Mindentudás zsebkönyvek; Beszédfordulatok angol nyelvből (A1-B1)
Easy Word Training
haladó (A2-B1)

Easy Writing (B1-B2)
Easy Listening (B1-B2)

Tematikus szótár
angol nyelvből (B1-C1)
Szókártyák angol
nyelvből B1 szinten

Színes kérdések és
válaszok angol nyelvből B2 szinten
Speak Simply B2!

Szókártyák angol
nyelvből B2 szinten
Mindentudás zsebkönyvek: Idioms – Angol szólások (B2-C1)

Színes kérdések és
válaszok angol nyelvből C1 szinten
Kérdések és válaszok
üzleti angol nyelvből
(C1)

Szókártyák angol
nyelvből C1 szinten

web: www.maximkiado.hu

www.olvas.hu
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key tankönyvcsalád

yzéken
nyvjeg
Tankö

Key

Key B1 Coursebook with Homestudy dupla
CD-melléklettel (MX-1205)

Angol nyelvi tankönyvcsalád
és munkafüzetek
középiskolásoknak

Iskolai ár:

3880 Ft

Key B2/1 Coursebook with Homestudy
dupla CD-melléklettel

Kulcs az angol nyelvhez: az angol anyanyelvű
szerzők által írt tankönyvcsalád sikerélményt
nyújtó feladatokkal, életszerű szituációkkal és
a mindennapi életben használt nyelvi fordulatokkal lépésenként juttatja el a nyelvtanulót a
kezdő szinttől a középfokú vagy akár a felsőfokú
nyelvtudásig. A logikusan kialakított oldalpáros
felépítés és az élettel teli témák és szövegek sokoldalú lehetőséget biztosítanak a nyelvtanulásra.
A nyelvkönyvekben bemutatott témák és nyelvi
ismeretek megfelelnek a KER előírásainak, és
ezzel együtt az érettségi követelményeinek. A
kötetekhez mellékelt CD-k a hallott szöveg értési feladatok és a kiejtés otthoni gyakorlását is
lehetővé teszik.
A tankönyvek egyben tartalmazzák a munkafüzeti részeket, elmélyítő és gyakorlófeladatokkal,
amelyek segítik alkalmazni és rögzíteni a fejezetben tanultakat. Az A1 kötet magában foglalja
a munkafüzeti oldalakat, és szerepel a tankönyvjegyzéken. Az A2 és B1 kötetekben ezek a feladatok egy-egy 64 oldalas füzetben szerepelnek a
tankönyvek mellékleteiként.

Iskolai ár:

3880 Ft

Key B2/2 Coursebook with Homestudy
dupla CD-melléklettel

Iskolai ár:

3880 Ft

Key C1 Coursebook with Homestudy dupla
CD-melléklettel

Iskolai ár:

4480 Ft

Pocket Teaching Guide: tanári kézikönyv
(A1)

A kiadótól ingyenesen igényelhető

Key A1 Coursebook with Workbook dupla
CD-melléklettel (MX-1198)

Iskolai ár:

3400 Ft

Key A2 Coursebook with Homestudy dupla
CD-melléklettel (MX-1204)

Iskolai ár:
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3880 Ft
6728 szeged, kollégiumi út 11/H

Telefon: +36 62 548 444

angol nyelv
Tankönyvjegyzéken

Tankönyvjegyzéken

Tankönyvjegyzéken

Tankönyvjegyzéken

Érettségi mintafeladat
sorok angol nyelvből

Érettségi mintatételek
angol nyelvből

Dr. Bukta Katalin, Engi Katalin,
Mestra Ágota

Batár Anikó, Dr. Batár Levente,
Mestra Ágota

Érettségi mintafeladatsorokat tartalmazó sorozatunk kötetei a 2017-ben életbe lépett, új érettségi követelményrendszer és a hivatalos mintafeladatsorok alapján készültek. A kipróbált
feladatsorok a valódi vizsgahelyzetet modellezik, minden érettségi feladattípust és témakört
érintenek. Szerzőink nagy hangsúlyt fektettek
a követelményrendszer újdonságainak kiemelésére, így hatékony segítséget nyújtanak a felkészüléshez. A kötetek CD-melléklete a hallott
szöveg értését mérő feladatok hanganyagát tartalmazza, amely anyanyelvi beszélők közreműködésével készült. A kötetekben minden feladat
megoldása és értékelése megtalálható.

Érettségi mintatételeket tartalmazó sorozatunk
kötetei a 2017-ben életbe lépett, új érettségi követelményrendszer és a hivatalos mintatételek
alapján készültek. Kipróbált tételeink a valódi
vizsgahelyzetet modellezik, minden érettségi feladattípust és témakört érintenek, ezáltal összefoglalásra és ismétlésre is alkalmasak. Szerzőink
nagy hangsúlyt fektettek a követelményrendszer
újdonságainak kiemelésére, így hatékony segítséget nyújtanak a felkészüléshez és felkészítéshez. A kötetekben minden tétel kidolgozása és
lehetséges értékelése megtalálható. A tételekben szereplő összes feladat mintamegoldása
a kötetek CD-mellékletén hallgathatóak meg.
A kiadványokat tanórai használatra és otthoni
gyakorlásra egyaránt ajánljuk.

8 írásbeli közép- és Emelt szintű
feladatsor

Érettségi mintafeladatsorok angol nyelvből
(8 írásbeli középszintű feladatsor)
CD-melléklettel (MX-1100)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Érettségi mintafeladatsorok angol nyelvből
(8 írásbeli emelt szintű feladatsor)
CD-melléklettel (MX-1138)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

80 középszintű és 50 emelt szintű
tétel

Érettségi mintatételek angol nyelvből (80
középszintű tétel) CD-melléklettel (MX-1101)

Bolti ár:
3280 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

20% kedv.:
2625 Ft

25% kedv.:
2460 Ft

Érettségi mintatételek angol nyelvből (50
emelt szintű tétel) CD-melléklettel (MX-1165)

Bolti ár:
3480 Ft

15% kedv.:
2960 Ft

20% kedv.:
2780 Ft

25% kedv.:
2610 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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angol nyelv
Tankönyvjegyzéken

+7 próbaérettségi angol
nyelvből

Speak Simply B2! (MX-319)

Bolti ár:
3480 Ft

Dr. Bukta Katalin, Sulyok Andrea
7 középszintű írásbeli próbaérettségi feladatsort
tartalmazó kötetünket a 2017-ben életbe lépett
érettségi követelményrendszer, valamint a hivatalos mintafeladatsorok és mintatételek alapján
dolgoztuk át. Kiadványunk minden érettségi feladattípust és témakört érint, ezáltal összefoglalásra és ismétlésre is alkalmas. A CD-melléklet a
hallott szöveg értését mérő feladatok hanganyagát tartalmazza. A kötetben minden feladat megoldása és lehetséges értékelése megtalálható.
Középszint – írásbeli és szóbeli, (MX-1164)

Bolti ár:
2680 Ft

15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

25% kedv.:
2010 Ft

Speak Simply B2!

15% kedv.:
2960 Ft

20% kedv.:
2785 Ft

25% kedv.:
2610 Ft

8 próbanyelvvizsga
angol nyelvből
B2 szint, TELC, ECL

Mestra Ágota, Páli Éva
Kötetünkben négy-négy teljes TELC és ECL feladatsor található dupla CD-melléklettel, melyet
anyanyelvi beszélők közreműködésével készítettünk el. Kiadványunkkal segítségére kívánunk
lenni minden olyan nyelvtanulónak, aki B2 szintű TELC és ECL nyelvvizsgára készül.
B2 szint, dupla CD-melléklettel (MX-302)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Angol szóbeli érettségire és
nyelvvizsgára (telc, ECL)

Weisz György
Kötetünkkel a B2 szintű angol szóbeli nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire való felkészülésben és felkészítésben kívánunk segítséget
nyújtani. A két fő feladattípus mellett – vita és
érvelés, képleírás és témakifejtés – számos változatos feladat segíti az eredményes felkészülést.
A könyv 20 érettségi és nyelvvizsga témakört, témát dolgoz fel. Minden fejezet szószedettel zárul.
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6728 szeged, kollégiumi út 11/H

Telefon: +36 62 548 444

angol nyelv

ECL próbanyelvvizsga
angol nyelvből

BME próbanyelvvizsga
angol nyelvből

Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi

Besznyák Rita, Harmath Ágnes, Kiszely
Zoltán, Sikiné Kozma Katalin, Együd Györgyi

8 középfokú feladatsor – B2 szint
8 Felsőfokú feladatsor – C1 szint

Köteteinkkel hatékonyan készülhet fel az ECL vizsgaközpont általános egynyelvű angol középfokú
(B2 szintű) és felsőfokú (C1 szintű) nyelvvizsgájára, bővítheti szókincsét, ugyanakkor ellenőrizheti
a már meglévő nyelvtudását is. A könyvnek nyolc
teljes, írásbeli és szóbeli feladatsort bocsátanak
a leendő vizsgázók rendelkezésére. A kipróbált
feladatsorok a valódi vizsgahelyzetet modellezik,
és érintik a vizsgán előforduló összes lehetséges
témakört. A szerzők az ECL Nyelvvizsgaközpont
tapasztalt vizsgáztatói. A kötetekben minden
írásbeli feladat megoldása megtalálható. A hallott szöveg értését mérő feladatok hanganyaga
letölthető anyanyelvi beszélők tolmácsolásában.
A könyveket tanórai használatra és otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk.
ECL próbanyelvvizsga angol nyelvből
– 8 középfokú feladatsor – B2 szint
CD-melléklettel (MX-1234)

Bolti ár:
3980 Ft

15% kedv.:
3385 Ft

20% kedv.:
3185 Ft

25% kedv.:
2985 Ft

ECL próbanyelvvizsga angol nyelvből
– 8 középfokú feladatsor – C1 szint
(letölthető hanganyaggal) (MX-1266)

Bolti ár:
4280 Ft

15% kedv.:
3640 Ft

20% kedv.:
3425 Ft

25% kedv.:
3210 Ft

B2 szint, C1 szint

A BME próbanyelvvizsga-feladatsorokat tartalmazó köteteink segítségével hatékonyan készülhet fel a BME vizsgaközpont általános egynyelvű angol középfokú (B2 szintű) és felsőfokú (C1
szintű) nyelvvizsgájára. A kiadványok nyolc-nyolc
teljes, írásbeli és szóbeli feladatsort bocsátanak
a leendő vizsgázók rendelkezésére. A kipróbált
feladatsorok a valódi vizsgahelyzetet modellezik, és érintik a vizsgán előforduló összes lehetséges témát. A szerzők a BME Nyelvvizsgaközpont tapasztalt vizsgáztatói. A kötetekben
minden írásbeli feladat megoldása megtalálható. A CD-melléklet a hallott szöveg értését mérő
feladatok és két teljes szóbeli vizsga hanganyagát tartalmazza. A beszédkészség felvétele valódi vizsgáztató és vizsgázó közreműködésével készült. A könyveket tanórai használatra és otthoni
gyakorlásra egyaránt ajánljuk.
BME próbanyelvvizsga angol nyelvből
B2 szint CD-melléklettel (MX-1220)

Bolti ár:
3980 Ft

15% kedv.:
3385 Ft

20% kedv.:
3185 Ft

25% kedv.:
2985 Ft

BME próbanyelvvizsga angol nyelvből
C1 szint CD-melléklettel (MX-1221)

Bolti ár:
3980 Ft

15% kedv.:
3385 Ft

20% kedv.:
3185 Ft

25% kedv.:
2985 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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Tematikus szótár
angol nyelvből

Easy Listening, CD-melléklettel (MX-498)

Bolti ár:
3280 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi

Easy Writing

Szótárunk segítséget nyújt a nyelvtanuláskor elengedhetetlen változatos szókincs elsajátításában. A vizsgákon előforduló témakörök szerint
csoportosítva adja meg az alapvető szókincs szavait és kifejezéseit. Külön fejezetben tartalmazza
a legfontosabb igéket, mellékneveket, valamint
minden szó fonetikus átírását is megtaláljuk. Az
új, átdolgozott kiadványban betűrendes angol–
magyar szótár is található.

Páli Éva

Tematikus szótár angol nyelvből (MX-113)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Easy Listening

25% kedv.:
2460 Ft

Kötetünk célja, hogy segítse a B1 és B2 szintű
nyelvvizsgák íráskészség részére való sikeres felkészülést. A könyv témái átfogják a nyelvvizsgák
témaköreit, ezekbe beágyazva jelennek meg a
különböző műfajok. A kötetben található kifejezésgyűjtemény segítséget nyújt bármely idegen
nyelvű szöveg megalkotásában.
Easy Writing (MX-501)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Speaking Perfectly

Angol szóbeli feladatok
érettségire és nyelvvizsgára

Mestra Ágota
Kötetünk célja, hogy segítse a sikeres felkészülést a közép- és emelt szintű érettségi, illetve a
B1 és B2 szintű nyelvvizsgák hallott szöveg értését mérő feladataira. Minden fejezet három B1
és három B2 szintű szöveget tartalmaz. A könyv
végén található megoldókulcs és szövegátiratok
segítségével a kötet önálló tanulásra is kiválóan
alkalmas. A kiadvány tartalmazza a szövegekben előforduló legfontosabb szavak listáját. Az
összes feladat több mint 3 órányi hanganyaga a
kötet CD-mellékletén hallgatható meg.
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20% kedv.:
2625 Ft

Czene Zsuzsanna
A könyv tematikus felépítése húsz témakörével a
beszédkészségre helyezi a hangsúlyt. A változatos szövegekkel, feladatokkal, valamint gyakorlatokkal segítségére kíván lenni mindenkinek, aki a
nyelvtudását szeretné tökéletesíteni.
Speaking Perfectly (MX-331)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Telefon: +36 62 548 444

angol nyelv

Beszéljünk bátran angolul! Angol nyelvtan 222 pontban
A legfontosabb mondatok
tematikusan

John Stevens, Penner Orsolya
Kötetünk több mint 1500 hasznos angol mondatot tartalmaz, melyek mindegyike mellett
megtalálható a magyar fordítás is. Az 52 fejezet
bemutatja a legfontosabb hétköznapi szituációkat. A fejezetenként egy-egy jól áttekinthető
oldalpár tartalmaz tanulási tippeket, országismereti információkat is.
Beszéljünk bátran angolul! (MX-1141)

Bolti ár:
2480 Ft

15% kedv.:
2110 Ft

20% kedv.:
1985 Ft

25% kedv.:
1860 Ft

Rimaszombati Károly
Kötetünk az egyes nyelvtani jelenségeket pontokba gyűjtve írja le. Az egyes nyelvtani pontok
középpontjában mindvégig a példamondatokon keresztüli bemutatás áll. A kötet sorra veszi a
mondat felépítésének szabályait, de megtalálhatóak a nyelvtanulás bármely szintjén jelentkező
gyakori nyelvtani és lexikális problémák is. Állandósult kifejezések, illetve összefoglaló, rendszerező táblázatok is helyet kaptak a kiadványokban.
Angol nyelvtan 222 pontban (MX-109)

Bolti ár:
3480 Ft

15% kedv.:
2960 Ft

20% kedv.:
2785 Ft

25% kedv.:
2610 Ft

I Like English

777 vonzat angol nyelvből

Takács Judit

Doró Katalin

Kötetünk segít áttekinteni, rendszerezni, felmérni és kiegészíteni a tanulók ismereteit angol
nyelvből A1–B1 szinten. A fejezetek egy-egy kiemelt téma köré épülnek fel, amelyeket érdekes
és információban gazdag szövegek vezetnek be.
A szövegekhez tartoznak megértést ellenőrző
feladatok, szókincsismétlő és -fejlesztő egységek, nyelvtani gyakorlatok, illetve és írásbeli szituációs feladatok.

A vonzatok pontos ismerete kulcsfontosságú
a nyelvtanulás során, hogy ezáltal helyes és kifejező mondatokat alkothassunk. Vonzatszótárunkban összegyűjtöttük az angol nyelvben
oly gyakran problémát okozó igéket és névszókat, melyek betűrendben, illetve vonzatok szerint csoportosítva találhatóak meg a kötetben.
A könnyebb megértést és alkalmazást példamondatok is segítik.

I Like English (MX-430)

Bolti ár:
2480 Ft

15% kedv.:
2110 Ft

20% kedv.:
1985 Ft

25% kedv.:
1860 Ft

777 vonzat angol nyelvből (MX-190)

Bolti ár:
2480 Ft

15% kedv.:
2110 Ft

20%
1985 Ft

25% kedv.:
1860 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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Learntraining
angol nyelvtan

szövegek fordítása is megjelenik feladatként.
A könyv használatának ideális színtere az iskolai nyelvoktatás, de bárki használhatja alap- és
középfokú nyelvvizsgára vagy közép- és emelt
szintű érettségire való felkészülésnél is.

Engi Katalin
A kötetet kezdő és haladó nyelvtanulók részére
is ajánljuk, hiszen mindenki megtalálhatja a tudásának megfelelő feladatokat. A kiadvány témakörönként csoportosítva dolgozza fel a nyelvtan fő pontjait, illetve a sok gyakorlást igénylő
jelenségeket, s minden fejezet elején egy rövid
összefoglalót nyújt az adott témával kapcsolatban. A fejezetek második részében a szabályok
ismeretét elmélyítő feladatok találhatóak, melyek megoldásait is tartalmazza a könyv, ezáltal
lehetővé teszi az önálló gyakorlást is.
Learntraining angol nyelvtan (MX-234)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Kétezer teszt és fordítás
angol nyelvből
dr. Farkas Árpádné
Kötetünk a nyelvtankönyvek és a nyelvtani gyakorlók tematikáját ötvözi. Minden fejezet áttekintést kínál az adott nyelvtani témakörről, amelyet feleletválasztós nyelvtani tesztek és fordítási
feladatok követnek. A B1 és B2 szintű feladatok
elkülönítve jelennek meg a könyvben. A kötet
tartalmaz részösszefoglalókat, illetve egy teljes,
átfogó összefoglaló fejezetet is, ahol összefüggő
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Kétezer teszt és fordítás angol nyelvből
(MX-252)

Bolti ár:
2480 Ft

15% kedv.:
2110 Ft

20% kedv.:
1985 Ft

25% kedv.:
1860 Ft

Task Mix in English
dr. Farkas Árpádné
Kiadványunk célja, hogy átfogó segítséget nyújtson a szókincs bővítéséhez, a nyelvtani ismeretek átismétléséhez és az önálló nyelvhasználói
készségek aktivizálásához. A kötet elősegíti a
szövegértés, a beszédkészség, a nyelvhelyesség
és az íráskészség fejlesztését. Ötvözi az európai
normáknak megfelelő vizsgakövetelményeket
és a modern pedagógiai elvárásokat, jól áttekinthető felépítése lehetővé teszi a célirányos
gyakorlást. Minden nyelvtanulónak és szaktanárnak ajánljuk a közép- és emelt szintű érettségi
vizsgára, valamint a B1 és B2 szintű nyelvvizsgára
való felkészüléshez és felkészítéshez.
Task Mix in English (MX-481)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Telefon: +36 62 548 444

angol nyelv

Angol szókincs

Szókártyák angol nyelvből

Erwin Tschirner, Brigitte Nikolai, Bukta Katalin
Köteteink nélkülözhetetlen segítői minden
nyelvtanulónak, aki szókincsét szeretné bővíteni.
A szavak átláthatóan, témák szerint vannak csoportosítva. A kiadványhoz megjelent gyakorlókönyv lehetőséget ad az alapszókincs tematikus
elsajátítására és gyakorlására.
Angol szókincs (MX-308)

Bolti ár:
3280 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

20% kedv.:
2625 Ft

25% kedv.:
2460 Ft

Angol szókincs – gyakorlókönyv (MX-618)

Bolti ár:
3680 Ft

15% kedv.:
3130 Ft

20% kedv.:
2945 Ft

25% kedv.:
2760 Ft

Tanulókártyák angol nyelvből
A1–A2, A2–B1 szinten

Az angol nyelvi tanulókártyák játékos formában
mutatják be az angol nyelv szókincsét, nyelvtani szabályait, az angol nyelvű országok kulturális
szokásait, hagyományait, földrajzi, történelmi,
gazdasági és társadalmi viszonyait A1-B1 szinten.
A1–A2 (MX-1259)

15% kedv.:
3130 Ft

A2–B1 (MX-1260)

Bolti ár:
3680 Ft

15% kedv.:
3130 Ft

Fabók Ágnes, Felvégi Zsuzsanna,
Haavisto Kirsi
Szókártyáink mozgalmasabb, érdekesebb gya
korlást tesznek lehetővé, mint a hagyományos szótárfüzetek és szószedetek, ezenkívül
a megtanulandó kifejezés mellett példamondat formájában mintát adnak az adott szó vagy
kifejezés helyes használatára is. A kártyákon
a példamondat a címszó kihagyásával is megtalálható: a szókincsfejlesztés a kihagyott szó segítségével még hatékonyabb.
Szókártyák angol nyelvből A1/A2 szinten
(MX-483)

Bolti ár:
4880 Ft

15% kedv.:
4150 Ft

20% kedv.:
3905 Ft

25% kedv.:
3660 Ft

Szókártyák angol nyelvből B1 szinten
(MX-484)

Bajczi Tünde Julianna

Bolti ár:
3680 Ft

A1, A2, B1, B2, C1 szinten

20% kedv.:
2945 Ft

25% kedv.:
2760 Ft

20% kedv.:
2945 Ft

25% kedv.:
2760 Ft

Bolti ár:
4880 Ft

15% kedv.:
4150 Ft

20% kedv.:
3905 Ft

25% kedv.:
3660 Ft

Szókártyák angol nyelvből B2 szinten
(MX-485)

Bolti ár:
4880 Ft

15% kedv.:
4150 Ft

20% kedv.:
3905 Ft

25% kedv.:
3660 Ft

Szókártyák angol nyelvből C1 szinten
(MX-634)

Bolti ár:
4880 Ft

15% kedv.:
4150 Ft

20% kedv.:
3905 Ft

25% kedv.:
3660 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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Tankönyvjegyzéken

888 kérdés és válasz
angol nyelvből

Kérdések és válaszok angol nyelvből
Új, átdolgozott kiadás (MX-1279)

Bolti ár:
3280 Ft

Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi
A kötet 888, a szóbeli vizsgákon rendszeresen
előforduló kérdést és választ tartalmaz, az alapfokú nyelvvizsgákra és a középszintű érettségire
készülőknek ajánljuk. A kötet a vizsgákon előforduló húsz leggyakoribb témakört kérdés-felelet
formájában dolgozza fel.
888 kérdés és válasz angol nyelvből (MX-142)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Kérdések és válaszok
angol nyelvből
Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi
A kötet mintegy ezer, a szóbeli vizsgákon rendszeresen előforduló kérdést és választ tartalmaz.
A kötet a vizsgákon előforduló húsz leggyakoribb
témakört kérdés-felelet formájában dolgozza fel.
Minden fejezetet egy szószedet zár a témával
kapcsolatos leggyakrabban használt szavakkal
és kifejezésekkel. Az átdolgozás során frissítettük
a témák szó- és ismeretanyagát, pédául az Európai Unióval és a gazdasági élettel kapcsolatban.
Kérdések és válaszok angol nyelvből
(MX-101)

Bolti ár:
2680 Ft
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15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

20% kedv.:
2625 Ft

25% kedv.:
2460 Ft

Színes kérdések és
válaszok angol nyelvből
B1, B2 és C1 szint

Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi,
B. Lipták Csilla, Csősz Tímea
A kötetek 20-20 fejezetet tartalmaznak, amelyek
a témához kapcsolódó bemelegítő feladattal kezdődnek. A szóbeli vizsgára való felkészülést teszik
eredményesebbé a beszélgetést, vitát, véleménykifejtést kezdeményező kérdések, illetve az ezeket követő mintaválaszok. Minden kérdéssort egy
angol–magyar szószedet követ. A fejezeteket egyegy olvasott és hallott szöveg értését fejlesztő feladat zárja le. Az összes kérdés és válasz, illetve a hallott szöveg értését fejlesztő feladatok hanganyaga
a kötetek CD-mellékletén hallgatható meg.
B1 szint, CD-melléklettel (MX-1213)

Bolti ár:
3280 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

20% kedv.:
2625 Ft

25% kedv.:
2460 Ft

B2 szint, CD-melléklettel (MX-479)

Bolti ár:
4280 Ft

15% kedv.:
3640 Ft

20% kedv.:
3425 Ft

25% kedv.:
3210 Ft

C1 szint, CD-melléklettel (MX-435)

25% kedv.:
2010 Ft

Bolti ár:
4680 Ft

15% kedv.:
3980 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

20% kedv.:
3745 Ft

25% kedv.:
3510 Ft

Telefon: +36 62 548 444

angol nyelv

Beszédfordulatok
angol nyelvből

Angol ige

Mindentudás zsebkönyvek

Mindentudás zsebkönyvek

Pappné Török Edit
A kötet az élő nyelv fordulatainak bőséges tárházát kínálja, melynek segítségével színesíthetjük nyelvhasználatunkat. Az egyes kifejezések
kulcsszavai ábécésorrendben követik egymást,
az alkalmazást példamondatok teszik tökéletesen érthetővé és könnyen elsajátíthatóvá.
Beszédfordulatok angol nyelvből
(MX-192)

Bolti ár:
1680 Ft

15% kedv.:
1430 Ft

20%
1345 Ft

25% kedv.:
1260 Ft

Angol nyelvtan

Mindentudás zsebkönyvek

Rimaszombati Károly
A kiadvány a legfontosabb nyelvtani tudnivalókat tartalmazza, s rövid szabályaival, szabálymagyarázataival, táblázatokkal foglalja össze, teszi
áttekinthetővé a legszükségesebb tudnivalókat.
Angol nyelvtan (MX-111)

Bolti ár:
1680 Ft

15% kedv.:
1430 Ft

20% kedv.:
1345 Ft

25% kedv.:
1260 Ft

Gáspár Róbert, Orosz Andrea
A nyelvek egyik legfontosabb építőeleme az
ige, mely nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen
egy angol mondat. Kötetünkben minden, igével
kapcsolatos nyelvtani jelenség részletes magyarázata megtalálható.
Angol ige (MX-196)

Bolti ár:
1680 Ft

15% kedv.:
1430 Ft

20% kedv.:
1345 Ft

25% kedv.:
1260 Ft

Compact Grammar

Angol összefoglaló nyelvtan

Penner Orsolya
Ideális segítség a nyelvtanuláshoz, kortól függetlenül: teljes nyelvtani anyag a középszintű érettségire vagy az alapfokú nyelvvizsgára, minden
fontos szabály és nyelvtani rendszer egy helyen,
tömör és áttekinthető magyarázatok, rengeteg
példamondat, praktikus táblázatok, összefoglalók, a gyors keresést segítő tárgymutató.
Compact Grammar – Angol összefoglaló
nyelvtan (MX-617)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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angol nyelv

Phrasal Verbs –
Frazális igék

a magyar jelentés és egy példamondat követ.
Néhány fejezeten belül – a téma összetettségére tekintettel – altémák szerepelnek. A szócikkek
az egyes témákon belül is betűrendben állnak.
A könyv végére került egy mutató, mely a könyvben szereplő összes kifejezést tartalmazza betűrendben.

Mindentudás zsebkönyvek

Doró Katalin
Kötetünk közel 600 frazális igét, vagyis az igéhez kapcsolódó elöljárószók és határozószók
hatására gyakran módosult vagy egészen új jelentéssel bíró állandósult szókapcsolatot tartalmaz. Minden szócikkhez adunk angol nyelvű
magyarázatot és magyar megfelelőt, valamint
szemléletes példamondatot is.
A gyűjtemény végén tesztfeladatok és magyarról angolra fordítandó példamondatok szerepelnek megoldási kulccsal együtt.
Phrasal Verbs – Frazális igék (MX-591)

Bolti ár:
1680 Ft

15% kedv.:
1430 Ft

20% kedv.:
1345 Ft

25% kedv.:
1260 Ft

Idioms – Angol szólások
Mindentudás zsebkönyvek

Kasné Havas Erika
A könyv angol nyelvű idiómákat, szólásokat és
közmondásokat tartalmaz, témák szerint csoportosítva. A gyűjtemény hasznos segítség lehet mind a nyelvtanulók, mind a nyelvtanárok
számára, mivel rendszerezi, csoportosítja a már
ismert kifejezéseket, és újabbakkal bővíti a kört.
Minden szócikket egy definíció vagy szinonima,
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Idioms – Angol szólások (MX-306)

Bolti ár:
1680 Ft

15% kedv.:
1430 Ft

20% kedv.:
1345 Ft

25% kedv.:
1260 Ft

Tanuljunk gyorsan
angolul!
Antalffy Enikő
Szeretne angol nyelvterületre utazni és gyorsan
alapszintű angoltudásra szert tenni? Esetleg
tanult már angolul és szívesen felelevenítené a
tudását? Kiadványunk segítségével gyorsan elsajátíthatja az angol nyelv alapszókincsét és nyelvtanát. A könyvben található egyszerű nyelvtani
magyarázatok és gyakorlófeladatok segítenek
az összefüggések megteremtésében.
Tanuljon napi 20-25 percet, gyakoroljon a hang
anyag segítségével, és az angol nyelv nem okoz
többé gondot!
Tanuljunk gyorsan angolul!
CD-melléklettel (MX-509)

Bolti ár:
3280 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

20% kedv.:
2625 Ft

25% kedv.:
2460 Ft

Telefon: +36 62 548 444

angol nyelv

Short story

Easy Word Training –
400 angol szókártya

Robin Hood

Kezdő és Haladó szinten

Michael Macfarlane
Az angol nyelvű könnyített olvasmány lehetőséget ad arra, hogy az akár kezdő szintű nyelvtanulók is megismerkedhessenek az angol irodalom
remekeivel. Az egyes fejezetekhez kapcsolódó
feladatok a szöveg megértését segítik, a kötet
végén szószedet található. A megoldókulccsal
a mű önállóan feldolgozható. A mellékelt CD-n
a történetet anyanyelvű beszélő olvassa fel.
Robin Hood, CD-melléklettel (MX-370)

Bolti ár:
1880 Ft

15% kedv.:
1600 Ft

20% kedv.:
1500 Ft

25% kedv.:
1410 Ft

Kérdések és válaszok
üzleti angol nyelvből
Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi
Kiadványunk legfőbb célja, hogy segítséget
nyújtson az üzleti angol nyelvvizsgákra történő
felkészülésben. A 20 fejezet egy-egy fontos témakört tekint át kérdés-válasz formájában, ami
egyszerre segíti a megfelelő szókincs és az alapvető üzleti ismeretek elsajátítását.
Kérdések és válaszok üzleti angol nyelvből
(MX-326)

Bolti ár:
3280 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

20% kedv.:
2625 Ft

25% kedv.:
2460 Ft

Fabók Ágnes
A szókártyákkal az idegen nyelvi beszéd és szövegértés nem jelenthet problémát. A címszavak
mellett megtalálja azok kiejtését is. Gyakoroljon
napi 10 percet, ismételjen a kártyákon található
példamondatok és azok magyar fordítása segítségével! A dobozok 400-400 kártyát tartalmaznak.
Kezdő szinten (MX-622)

Bolti ár:
2999 Ft

15% kedv.:
2550 Ft

20% kedv.:
2400 Ft

Haladó szinten (MX-623)

Bolti ár:
2999 Ft

15% kedv.:
2550 Ft

20% kedv.:
2400 Ft

25% kedv.:
2250 Ft
25% kedv.:
2250 Ft

Minden napra egy feladat
angol nyelvből
Dr. Batár Levente
Kiadványunk segítségével az év minden napján
gyakorolhatja az angol nyelvet. Nyelvi játékok,
kvízkérdések segítenek, hogy a szókincsét hatékonyan bővíthesse.
Minden napra egy feladat ... (MX-505)

Bolti ár:
2680 Ft

15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

25% kedv.:
2010 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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német nyelv
Kurzuskönyvek,
tankönyvek

Ausg

Lehr

Ne

A1
A2
B1
B2
C1
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Leíró nyelvtankönyvek, gyakorlókönyvek

ab

u

Érettségire és nyelvvizsgára felkészítő
könyvek

la

Közös
európai
referen
ciakeret

p

Német nyelvtan 222 pontban (A1-B2)
Einfach Grammatik
(A1-B2)
Kompaktgrammatik
(A1-B1)
777 vonzat német nyelvből (A1-B2)
Learntraining - Német
nyelvtan (A1-B2)
Mindentudás zsebkönyvek:
Német ige (A1-B2)
Német nyelvtan (A1-B2)

studio 21 A1 Kursund Übungsbuch
+ kiegészítők

studio 21 A2 Kursund Übungsbuch
+ kiegészítők

Érettségi és nyelvvizsga feladatgyűjtemény
I. (A2-B1-B2)
Érettségi és nyelvvizsga feladatgyűjtemény
II. (A2-B1-B2)

Grammatik aktiv
A1-A2
444 német nyelvtani
gyakorlat (A2-B1-B2)

studio 21 B1 Kursund Übungsbuch
+ kiegészítők

Érettségi tréning
+ 7 próbaérettségi – középszint
10 próbanyelvvizsga B1
(TELC, ECL, Origó)
Érettségi mintafeladatsorok német nyelvből
(8 írásbeli középszintű
feladatsor)
Érettségi mintatételek
német nyelvből (80 középszintű tétel)

Kétezer teszt és fordítás német nyelvből
(B1-B2)
Grammatik aktiv B1

studio: Die Mittelstufe B2/1
Kurs- und Übungsbuch
studio: Die Mittelstufe B2/1
Sprach- und Prüfungtraining
+ kiegészítők
studio: Die Mittelstufe C1 Übungsbuch
+ kiegészítők

Übungsmix (B1-B2)
7 próbaérettségi német nyelvből – emelt szint
10 próbanyelvvizsga német
nyelvből B2 (TELC, ECL)
Sprich Einfach B2!
BME próbanyelvvizsga német B2
ECL próbanyelvvizsga német B2
ECL próbanyelvvizsga német C1
Érettségi mintafeladatsorok
német nyelvből (8 írásbeli emelt
szintű feladatsor)
Érettségi mintatételek német
nyelvből (50 emelt szintű tétel)

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

Grammatik aktiv
(B2-C1)

Telefon: +36 62 548 444

német nyelv
Közös
európai
referen
ciakeret

Beszédértést,
kommunikációt
fejlesztő kiadványok

Készségfejlesztő
könyvek
(olvasott szöveg
értése, hallott szöveg
értése, íráskészség)

Szókincsfejlesztő
kiadványok,
szótárak

76. oldal

A1

Német szókincs (A1-B2)
Német szókincs gyakorlókönyv (A1-A2)
Mindentudás zsebkönyvek:
Beszédfordulatok német
nyelvből (A1-B2)
Szókártyák német nyelvből
A1-A2 szinten
Einfach Wörtertraining –
kezdő

Beszéljünk bátran
németül!
Tanuljunk gyorsan
németül!

Minden napra egy
feladat német nyelvből
(A1-B1)

A2

888 kérdés és válasz
német nyelvből (A2-B1)
Einfach Német
nyelvtanfolyam kezdő
nyelvtanulóknak
Einfach Sprechen
(B1-B2)

Érettségi és nyelvvizsga feladatgyűjtemény I.
(A2-B1-B2)
Érettségi és nyelvvizsga
feladatgyűjtemény II.
(A2-B1-B2)
Lextra Lernkrimi:
Tödlicher Cocktail
(A2-B1)
Der Mond war Zeuge
(A2-B1)

Einfach Wörtertraining – haladó

B1

Sprich einfach B1!
Kérdések és válaszok
német nyelvből (B1-B2)
Színes kérdések és
válaszok német nyelvből B1 szinten
Einfach Sprechen
(B1-B2)

Érettségi tréning
Einfach Schreiben
(B1-B2)
Einfach Testen
(B1-B2)
Einfach Hören
(B1-B2)
Übungsmix in
Deutsch (B1-B2)

Tematikus szótár
német nyelvből (B1-C1)
szinten
Szókártyák német
nyelvből B1 szinten

B2
C1

Színes kérdések és
válaszok német nyelvből B2 szinten
Színes kérdések és
válaszok német nyelvből C1 szinten
Perfekt Sprechen
Sprich einfach B2!
Sprich einfach B2/2!

e-mail: info@maxim.co.hu

web: www.maximkiado.hu

Szókártyák német
nyelvből B2 szinten
Szókártyák német
nyelvből C1 szinten

www.olvas.hu
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studio: die mittelstufe tankönyvcsalád
yzéken
nyvjeg
Tankö

yzéken
nyvjeg
Tankö

yzéken
nyvjeg
Tankö

Mindazoknak, akik korábban a Studio d tankönyvcsaládot használták, ajánljuk a némettanuláshoz és
–tanításhoz a Studio 21 tankönyveket. A Studio d megújított, modern igényeknek megfelelően átdolgozott változata a Studio d-vel megegyező felépítéssel és tagolással rendelkezik, ezért hatékonyan és zökkenőmentesen válthatnak rá mindazok, akik már megszokták és megszerették a Studio d-könyveket.

studio 21

studio 21 A1 Unterrichtsvorbereitung

Iskolai ár:

Német tankönyvcsalád
középiskolásoknak

studio 21 A1 Testheft mit Audio-CD-s

Iskolai ár:

A német Cornelsen kiadó legújabb, már a 21.
századi tanulási igényekhez és módszerekhez
igazított tankönyvcsaládja azoknak szól, akik
gyorsan és hatékonyan szeretnének német nyelvet tanulni. Témái és olvasmányai révén kiválóan
alkalmas arra, hogy segítse a sikeres nyelvtanulást, a nyelvvizsgára való felkészülést és a mindennapi élethelyzetekben való sikeres nyelvhasználatot.
A tankönyvhöz mellékelt E-book-DVD-n megtalálható a teljes kötet lapozható formátumban,
valamint interaktív feladatok és hanganyagok
segítik az otthoni gyakorlást. A tankönyv számos
kiegészítője támogatja a hatékony nyelvtanulást. B2 és C1 szinten a studio: Die Mittelstufe sorozat kínál továbbhaladási lehetőséget.
studio 21 A1 Kurs- und Übungsbuch
(MX-1195)

Iskolai ár:

studio 21 B1 Kurs- und Übungsbuch
(MX-1197)

Iskolai ár:

studio 21 A1 Audio CDs

Iskolai ár:
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3180 Ft

studio 21 A1 Intensivtraining

Iskolai ár:

studio 21 A1 Medienpaket

Iskolai ár:

studio 21 A2 Audio CDs

Iskolai ár:

3400 Ft

Iskolai ár:

3180 Ft

studio 21 A2 Intensivtraining

Iskolai ár:
Iskolai ár:

1980 Ft
5980 Ft
4980 Ft

studio 21 B1 Unterrichtsvorbereitung

Iskolai ár:

4980 Ft

4980 Ft

studio 21 A2 Testheft mit Audio-CD-s

studio 21 B1 Audio CDs

3400 Ft

5980 Ft

3280 Ft

Iskolai ár:

3400 Ft

1980 Ft

studio 21 A2 Unterrichtsvorbereitung

Iskolai ár:

studio 21 A2 Medienpaket

studio 21 A2 Kurs- und Übungsbuch
(MX -1196)

Iskolai ár:

3280 Ft

2080 Ft

studio 21 B1 Testheft mit Audio-CD-s

Iskolai ár:

3180 Ft

studio 21 B1 Intensivtraining

Iskolai ár:

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

1980 Ft

Telefon: +36 62 548 444

studio 21 tankönyvcsalád

studio: Die Mittelstufe

Német egynyelvű tankönyvcsalád

A studio: Die Mittelstufe egynyelvű, német nyelvi tankönyvcsalád a Studio d és a Studio 21 tankönyvek folytatásaként azoknak kínál további
tanulási, gyakorlási lehetőséget, akik a német
nyelvet B2 és C1 szinten szeretnék elsajátítani.
A világos, áttekinthető felépítés, az autentikus
szövegek, a korszerű nyelvtani magyarázatok
segítik a nyelvtanulást. A kötetek támogatják a
tanulmányok során előforduló vagy a szakmai
élethez kötődő nagyobb nyelvi kihívást jelentő
feladatok megoldását is, pl. esszé, prezentáció
összeállítása. A témák és szövegek segítségével
a tanuló megismerkedhet a német nyelvi országok politikai, társadalmi és gazdasági viszonyaival is. A kötetek lehetőséget biztosítanak az önellenőrzésre és a vizsgafelkészülésre is.
studio B2/1 Kurs- und Übungsbuch
(MX-384)

Iskolai ár:

Iskolai ár:

4380 Ft

2480 Ft

2780 Ft

3680 Ft

4380 Ft

studio B2/2 Sprach- und Prüfungtraining
(MX-376)

Iskolai ár:

2480 Ft

studio B2/2 Unterrichtsvorbereitung
Print (MX-382)

Iskolai ár:

2780 Ft

studio B2/2 CD Vollversion, 2 db (MX-476)

Iskolai ár:

studio B2 Unterrichtsvorbereitung
interaktiv (MX-474)

Iskolai ár:

studio B2 Video (MX-477)

studio B2/1 Unterrichtsvorbereitung
Print (MX-375)

Iskolai ár:

studio B2/2 Kurs- und Übungsbuch
(MX-385)

Iskolai ár:

studio B2/1 Sprach- und Prüfungtraining
(MX-374)

Iskolai ár: 

studio B2/1 CD Vollversion, 2 db (MX-475)

Iskolai ár:

studio C1 Kursbuch (MX-386)

Iskolai ár:

studio C1 Übungsbuch (MX-387)

Iskolai ár:

studio C1 CD Vollversion (MX-478)

Iskolai ár:

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.

3680 Ft

5880 Ft
3980 Ft
4580 Ft
3380 Ft
4980 Ft
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német nyelv
Tankönyvjegyzéken

Tankönyvjegyzéken

Érettségi mintafeladat
sorok német nyelvből

Érettségi mintatételek
német nyelvből

Sominé Hrebik Olga,
Husztiné Varga Klára, Kiss Timea

Barabás Szilvia, Nemcsicsné M. Gyöngyi

8 írásbeli középszintű és emelt
szintű feladatsor

80 középszintű és 50 emelt szintű
tétel

Érettségi mintafeladatsorokat tartalmazó sorozatunk kötetei a 2017. január 1-én életbe lépett, új
érettségi követelményrendszer elvárásai, valamint
a hivatalos mintafeladatsorok alapján készültek.
A kipróbált feladatsorok a valódi vizsgahelyzetet
modellezik, minden érettségi feladattípust és témakört érintenek. A 8 közép-, illetve emelt szintű
írásbeli érettségi mintafeladatsort tartalmazó kötet CD-melléklete a hallott szöveg értését mérő
feladatok hanganyagát tartalmazza, amely anyanyelvi beszélők közreműködésével készült.
8 írásbeli középszintű feladatsor
CD-melléklettel (MX-1102)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

Bolti ár:
2880 Ft
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15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

80 középszintű tétel CD-melléklettel
(MX-1103)

Bolti ár:
3280 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

8 írásbeli emelt szintű feladatsor
CD-melléklettel (MX-1151)

Érettségi mintatételeket tartalmazó kötetünk a
2017. január 1-én életbe lépett, új érettségi követelményrendszer alapján készül. Kipróbált
tételeink a valódi vizsgahelyzetet modellezik,
minden érettségi feladattípust és témakört
érintenek, ezáltal összefoglalásra és ismétlésre
is alkalmasak. Kötetünkben minden tétel kidolgozása és lehetséges értékelése megtalálható.
Tanórai használatra és otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk.

15% kedv.:
2790 Ft

20% kedv.:
2625 Ft

25% kedv.:
2460 Ft

50 emelt szintű tétel CD-melléklettel
(MX-1252)

Bolti ár:
3480 Ft

15% kedv.:
2960 Ft

20% kedv.:
2780 Ft

25% kedv.:
2610 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

Telefon: +36 62 548 444

német nyelv

+7 próbaérettségi német
nyelvből

Perfekt sprechen

Husztiné Varga Klára, Kiss Timea

Kötetünk a német nyelvi érettségire és a nyelvvizsgára készülő tanulóknak kíván segítséget
nyújtani az általános beszédkészség fejlesztésében B2 szinten. A könyv húsz érdekes témaköre
a beszédkészségre helyezi a hangsúlyt. A változatos szövegekkel, feladatokkal, valamint gyakorlatokkal hasznos segítség minden nyelvtanulónak
a nyelvtudása tökéletesítésében.

középszint

7 írásbeli és 7 szóbeli középszintű érettségi mintafeladatsort tartalmazó kötetünket a 2017-ben
életbe lépett, új érettségi követelményrendszer,
valamint a hivatalos mintafeladatsorok és mintatételek alapján dolgoztuk át. Kiadványunk
minden érettségi feladattípust és témakört érint.
Új +7 próbaérettségi német nyelvből
(középszint) CD-melléklettel (MX-1117)

Bolti ár:
2680 Ft

15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

25% kedv.:
2010 Ft

Érettségi tréning – német
Sominé Hrebik Olga
Kiadványunk célja, hogy a középszintű érettségi követelményeit szem előtt tartva átfogó,
rendszerező gyakorlási lehetőséget biztosítson
a vizsga előtt álló nyelvtanulóknak. A gyakorlókönyv teljes mértékben illeszkedik az érettségi
témákhoz, a hozzájuk kapcsolódó szókincshez
és nyelvtani követelményekhez.
Érettségi tréning (MX-301)

Bolti ár:
1680 Ft

Már 1 db rendelésekor:
920 Ft

Fótos Annamária, Gaál Zsuzsanna

Perfekt sprechen (MX-332)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Beszéljünk bátran németül!
A legfontosabb mondatok
tematikusan

John Stevens, Timea Thomas,
Penner Orsolya
Kötetünk a legfontosabb mondatok tematikus
gyűjteménye. Korszerű, használható nyelvtudást
ad: több mint 1500 hasznos német mondatot
tartalmaz, melyek mindegyike mellett megtalálható a magyar fordítás is. A könyv segítséget nyújt
a szókincs és az alapvető nyelvtani ismeretek elsajátításához, ami a megszólaláshoz szükséges.
Beszéljünk bátran németül! (MX-1237)

Bolti ár:
2480 Ft

15% kedv.:
2110 Ft

20% kedv.:
1985 Ft

25% kedv.:
1860 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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Einfach-sorozat

A hallott szöveg értése kötet több mint 3 órányi hanganyaga a CD-mellékleten hallgatható
meg. Előfordulnak mind globális, mind szelektív értésre épülő feladatok. A megoldókulcs és
a szövegátiratok segítségével a könyvet önálló
tanulásra is ajánljuk.
Az íráskészséget fejlesztő kötetek nyelvi feladatai a nyelv szókincsének és nyelvtanának együttes ismeretére és alkalmazására épülnek, és
szintén alkalmasak önálló gyakorlásra.
A nyelvhelyesség kötetben számos érettségi és
nyelvvizsga típusfeladat, valamint rövid összefoglaló nyelvtan található.
Leíró nyelvtan kötetünk egyszerű megfogalmazásaival és színes, illusztrált kivitelével egyszerűvé és szórakoztatóvá teszi a német nyelvtan
tanulását.

Einfach Schreiben
Sominé Hrebik Olga

Einfach Testen
Horváth Tímea

Einfach Grammatik
Dr. Scheibl György

Einfach Hören
Husztiné Varga Klára, Kiss Timea, Sominé Hrebik Olga
A sorozat könnyen érthető, tanulható kötetekkel
segíti a sikeres felkészülést a közép- és emelt
szintű érettségi, illetve a B1 és B2 szintű nyelvvizsgák hallott szöveg értését, nyelvhelyességet
és íráskészséget mérő feladataira. Az érettségi
és a nyelvvizsgák témakörei alapján épülnek fel,
a különböző szövegműfajok ezeken belül jelennek meg. Minden tematikus fejezetben jól elkülönül a két nyelvi szint (B1 és B2), lehetővé téve
a fokozatos építkezést, illetve azt, hogy a nyelvtanulók igényeiknek, képességeiknek, aktuális
szintjüknek megfelelően tudjanak feladatot választani.
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Einfach Schreiben (MX-502)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

Einfach Testen (MX-632)

Bolti ár:
2480 Ft

15% kedv.:
2110 Ft

20% kedv.:
1985 Ft

Einfach Grammatik (MX-514)

Bolti ár:
3680 Ft

15% kedv.:
3130 Ft

20% kedv.:
2945 Ft

25% kedv.:
2160 Ft
25% kedv.:
1860 Ft
25% kedv.:
2760 Ft

Einfach Hören (MX-1253)

Előkészületben

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

Telefon: +36 62 548 444

német nyelv
en

letb
Előkészü

Tankönyvjegyzéken

Einfach Sprechen – Szituációs
feladatok német nyelvből
Az érettségi vagy nyelvvizsga szituációs beszélgetésére való felkészülésben segít ez a kötet, melynek 20 témája támogatja a szerepjátékra való
felkészülést, a szókincs fejlesztését és az önálló
szituációs gyakorlást B1 és B2 szinten. A kiadvány
minden fejezete alapszituációk bemutatásával
kezdődik, ezt követi számos gyakorlófeladat, melyekkel a tanulók a témához kapcsolódó szókincsüket fejleszthetik. Minden fejezet végén önálló
szituációs gyakorlásra is van lehetőség.
Einfach Sprechen (MX-1251)
15% kedv.:
2790 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

B2 – Goethe, TELC, ECL (MX-318)

Penner Orsolya

Bolti ár:
3280 Ft

B1 – érettségi, TELC, ECL, Origó (MX-1225)

Bolti ár:
2880 Ft

20% kedv.:
2620 Ft

25% kedv.:
2460 Ft

Sprich einfach! Német
szóbeli érettségire és
nyelvvizsgára
B1, B2

Barabás Szilvia, Kulcsár Péter, Kispál Tamás
Köteteink a német szóbeli nyelvvizsgákra és a
szóbeli érettségire való felkészülésben segítenek. A fő feladattípusok mellett – szituáció, vita
és érvelés, képleírás és témakifejtés – számos változatos feladat segíti az eredményes felkészülést. A kötetek a vizsgák témaköreiből 20 témát
dolgoznak fel. Minden fejezet német–magyar
szó- és kifejezésgyűjteménnyel zárul.

Bolti ár:
3480 Ft

15% kedv.:
2960 Ft

20% kedv.:
2785 Ft

B2 – második kötet (MX-1281)

Bolti ár:
3480 Ft

15% kedv.:
2960 Ft

20% kedv.:
2785 Ft

25% kedv.:
2160 Ft
25% kedv.:
2610 Ft
25% kedv.:
2610 Ft

Érettségi és nyelvvizsga
feladatgyűjtemény német
nyelvből
Glout Corina, Sofhauser Szilvia
Feladatgyűjteményeink a különböző típusú
nyelvvizsgákra, illetve a közép- és emelt szintű
érettségire való felkészülést kívánják segíteni. Az
I. kötet vizsgaszerű feladatokat tartalmaz olvasás
értéshez, íráskészséghez és beszédkészséghez.
A II. kötetben a hallott szöveg értése és a nyelvhelyesség gyakorlása kapott helyet, dupla CD-melléklettel. Az objektíven értékelhető feladatok
mindegyikéhez megoldókulcsot mellékeltünk.
I. kötet (MX-243)

Bolti ár:
1980 Ft

Már 1 db rendelésekor:
1390 Ft

II. kötet, dupla CD-melléklettel (MX-283)

Bolti ár:
2880 Ft

Már 1 db rendelésekor:
2020 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.

49

német nyelv

10 próbanyelvvizsga német
nyelvből
B1, B2, TELC, ECL, Origó

Molnár Ágnes, Dr. Scheibl György,
Talpainé Kremser Anna
Kiadványaink célja, hogy átfogó segítséget
nyújtson a német nyelvvizsgára készülőknek.
A B1 szintű kötetben négy-négy teljes TELC és
ECL, valamint két Origó feladatsor, a B2 szintű
kötetben öt-öt teljes TELC és ECL feladatsor található. Köteteinket nyelvtanárok is eredményesen használhatják az egyes nyelvvizsgatípusokra
való felkészítés során.
B1 szint, CD-melléklettel (MX-303)

Bolti ár:
2680 Ft

15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

25% kedv.:
2010 Ft

B2 szint, dupla CD-melléklettel (MX-304)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Német nyelvtan
222 pontban
dr. Scheibl György
Kötetünk azzal a módszertani megoldással törekszik a nyelvtan szisztematikus leírására, hogy
az egyes nyelvtani jelenségeket fontosságuk és
nehézségi fokuk szerint külön pontokba gyűjtve
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írja le. Ez a felhasználóbarát megoldás, amelynek
része az is, hogy az egyes nyelvtani pontok középpontjában mindvégig a példamondatokon keresztüli bemutatás áll, lehetőséget biztosít arra,
hogy a nyelvtanuló célirányosan tudja feltárni a
kérdéses nyelvtani jelenséget. Vizsgatípustól függetlenül hasznos nyelvtankönyv minden nyelvtanuló számára.
Német nyelvtan 222 pontban (MX-110)

Bolti ár:
3480 Ft

15% kedv.:
2960 Ft

20% kedv.:
2785 Ft

25% kedv.:
2610 Ft

444 német nyelvtani
gyakorlat
dr. Scheibl György
A kötetben szereplő feladatokkal lépésről lépésre mélyíthetőek el a nyelvtani jelenségek. Minden feladatnál hivatkozunk a Német nyelvtan
222 pontban című kötetben szereplő szabályokra, így ezek ismétlése és gyakorlása is egyszerűbbé válik. A könyv segítségével az írásbeli érettségi
és nyelvvizsga feladattípusait is megismerhetik
a nyelvtanulók, de nyelvtankönyvtől függetlenül,
önálló gyakorlókönyvként is ajánljuk a mindennapos iskolai vagy az otthoni, önálló felkészüléshez. Színes feladataival, a mindennapi élethez
közel álló, autentikus szövegrészleteivel változatossá teszi a gyakorlást.
444 német nyelvtani gyakorlat (MX-189)

Bolti ár:
3280 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

20% kedv.:
2625 Ft

25% kedv.:
2460 Ft

Telefon: +36 62 548 444
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Kompaktgrammatik
– Német összefoglaló
nyelvtan
dr. Scheibl György
Kötetünk ideális segítség a nyelvtanuláshoz,
kortól függetlenül: teljes nyelvtani anyag a középszintű érettségire vagy az alapfokú nyelvvizsgára, tömör és áttekinthető magyarázatok,
rengeteg példamondat, praktikus táblázatok
segítik a tanulókat.
Kompaktgrammatik – Német összefoglaló
nyelvtan (MX-616)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Lerntraining – Német
nyelvtan
dr. Harald Tänzer
A kötet a német nyelvtan gyakorlására helyezi a
hangsúlyt. Kezdő és haladó nyelvtanulók részére is
ajánljuk. A kiadvány témakörönként dolgozza fel a
nyelvtan fő pontjait, illetve a sok gyakorlást igénylő
jelenségeket. A fejezetek második részében a szabályok ismeretét elmélyítő feladatok találhatóak.
Lerntraining német nyelvtan (MX-235)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Kétezer teszt és fordítás
német nyelvből
dr. Scheibl György
Kötetünk a nyelvtankönyvek és a nyelvtani gyakorlók tematikáját ötvözi: minden fejezet áttekintést ad az adott nyelvtani témakörről, amit
feleletválasztós nyelvtani tesztek és fordítási
feladatok követnek. A B1 és B2 szintű feladatok
elkülönítve jelennek meg a könyvben.
Kétezer teszt és fordítás német nyelvből
(MX-251)

Bolti ár:
2480 Ft

15% kedv.:
2110 Ft

20% kedv.:
1985 Ft

25% kedv.:
1860 Ft

ÜbungsMix in Deutsch
Kiss Timea
Kiadványunk célja, hogy segítséget nyújtson szókincsünk bővítéséhez és önálló nyelvhasználói
készségeink aktivizálásához. A kötet jól áttekinthető felépítése lehetővé teszi a célirányos gyakorlást: változatos feladatai segítik a szövegértés,
a beszédkészség, a nyelvhelyesség és az íráskészség fejlesztését. A kötetet ajánljuk a középés emelt szintű érettségi vizsgára, valamint a B1
és B2 szintű nyelvvizsgára való felkészüléshez.
ÜbungsMix in Deutsch (MX-480)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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Grammatik aktiv

Minden napra egy feladat
német nyelvből

A1-A2, B1, B2-C1

Friederike Jin, Ute Voss

Penner Orsolya

Köteteink ideális segítői mindazoknak, akik a német nyelvtant C1 szintig szeretnék átismételni,
elmélyíteni. A fejezetek áttekinthetőek: az oldalpár bal oldalán találja a nyelvtani magyarázatokat, melyeket számos, a nyelvtani jelenség gyakorlását segítő feladat követ. A páros feladatok
segítségével nemcsak a nyelvtant gyakorolhatja,
hanem kommunikációs és beszédkészségét is
fejlesztheti. A mellékelt CD beszédgyakorlatokat tartalmaz, és hallás útján hatékonyan segíti
a nyelvtan tanulását.
Grammatik aktiv A1-A2 Német nyelvtani
gyakorlókönyv, CD-melléklettel (MX-526)

Bolti ár:
3480 Ft

15% kedv.:
2960 Ft

20% kedv.:
2785 Ft

25% kedv.:
2610 Ft

Grammatik aktiv B1 Német nyelvtani
gyakorlókönyv CD-melléklettel (MX-527)

Bolti ár:
3480 Ft

15% kedv.:
2960 Ft

20% kedv.:
2785 Ft

25% kedv.:
2610 Ft

Kiadványunk segítségével az év minden napján
gyakorolhatja a német nyelvet. A mindennapi élet, a kultúra, a humor szavai napról napra
egyre közelebb kerülnek Önhöz: nyelvi játékok,
kvízkérdések segítenek, hogy a szókincsét hatékonyan bővíthesse. A könyvben változatos
szövegek, rejtvények, utazási tippek, receptek,
idézetek szerepelnek, melyekhez különböző
típusú feladatok kapcsolódnak az év minden
napjára. A feladatok megoldásai a kötet végén
találhatók. A naptárak segítségével szórakozva,
könnyedén, de alaposan sajátíthat el új szavakat
és kifejezéseket, illetve mélyítheti el nyelvtani ismereteit.
Minden napra egy feladat német
nyelvből (MX-506)

Bolti ár:
2680 Ft

15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

25% kedv.:
2010 Ft

Grammatik aktiv B2-C1 Übungsgrammatik
mit Audios online

Bolti ár:
5625 Ft
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Már 1 db rendelésekor:
4780 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

Telefon: +36 62 548 444

német nyelv

Tematikus szótár
német nyelvből

Német szókincs (A leggyakoribb szavak
tematikus gyűjteménye) (MX-309)

Szalai Tünde, Wolf-Schäffer Judit
A Tematikus szótár segítséget nyújt a változatos szókincs elsajátításában. A kötet a vizsgákon
előforduló témakörök szerint csoportosítva adja
meg az alapvető szókincs szavait és kifejezéseit.
A kiadványban betűrendes német–magyar szótár is található. Nemcsak nyelvvizsgára, érettségire készülőknek nyújt nagy segítséget, hanem
kezdő nyelvtanulóknak is.
Tematikus szótár német nyelvből
(MX-240)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Német szókincs
Erwin Tschirner
Köteteink nélkülözhetetlen segítői minden
nyelvtanulónak, aki szókincsét szeretné bővíteni.
A szavak átláthatóan, témák szerint vannak csoportosítva. Tartalmazzák az alap- és kiegészítő
szókincset, a 4000 leggyakoribb szót, a szavak
alkalmazását szemléltető példamondatokat, a
kulcsszavak magyar fordítását, illetve egy szójegyzéket, amely a gyors visszakeresést segíti.
A kiadványhoz megjelent gyakorlókötet lehetőséget ad az alapszókincs tematikus elsajátítására és gyakorlására.

Bolti ár:
3280 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

20% kedv.:
2625 Ft

25% kedv.:
2460 Ft

Német szókincs – Tematikus szókincsfejlesztő gyakorlókönyv (MX-619)

Bolti ár:
3680 Ft

15% kedv.:
3130 Ft

20% kedv.:
2945 Ft

25% kedv.:
2760 Ft

Tanuljunk gyorsan
németül!
Martonné Lányi Anikó
Német nyelvterületre szeretne utazni és szeretne gyorsan alapszintű némettudásra szert tenni? Esetleg tanult már németül és szeretné fel
eleveníteni tudását? Kiadványunk segítségével
gyorsan elsajátíthatja a német nyelv alapszókincsét és nyelvtanát. A könyvben található egyszerű nyelvtani magyarázatok és gyakorlófeladatok
segítenek az összefüggések megteremtésében. Tanuljon napi 20–25 percet, gyakoroljon a
hanganyag segítségével, és a német nyelv nem
okoz többé gondot!
Tanuljunk gyorsan németül!
CD-melléklettel (MX-510)

Bolti ár:
3280 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

20% kedv.:
2625 Ft

25% kedv.:
2460 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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BME próbanyelvvizsga
német nyelvből

és felső fokú (B2 és C1 szintű) nyelvvizsgájára, bővítheti szókincsét, ugyanakkor tesztelheti a már
meglévő nyelvtudását is. A szerzők az ECL Nyelvvizsgaközpont tapasztalt vizsgáztatói. A kötetben
minden írásbeli feladat megoldása megtalálható.

B2 szint

dr. Brandt Györgyi, Czigány Zsuzsanna,
Deák Ágnes, Gasser Zsuzsanna, Hank
Anita, Kondrik Krisztina

8 középfokú feladatsor CD-melléklettel
B2 szint (MX-1239)

A BME próbanyelvvizsga-feladatsorokat tartalmazó kötetünk segítségével hatékonyan készülhet fel a BME vizsgaközpont általános egynyelvű német középfokú (B2 szintű) nyelvvizsgájára.
A kiadvány nyolc teljes, írásbeli és szóbeli feladatsort bocsát a leendő vizsgázók rendelkezésére.
A kötetben minden írásbeli feladat megoldása
megtalálható. A CD-melléklet a hallott szöveg
értését mérő feladatok és két teljes szóbeli vizsga hanganyagát tartalmazza.
BME próbanyelvvizsga német nyelvből
B2 szint CD-melléklettel (MX-1222)

Bolti ár:
3980 Ft

15% kedv.:
3385 Ft

20% kedv.:
3185 Ft

25% kedv.:
2985 Ft

ECL próbanyelvvizsga
német nyelvből
B2 és C1 szint

Dr. Hetyei Judit, Müller Mónika
Az ECL próbanyelvvizsga-feladatsorokat tartalmazó kötetünk nyolc írásbeli és szóbeli feladatsorának segítségével hatékonyan készülhet fel az ECL
vizsgaközpont általános egynyelvű német közép-
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Bolti ár:
3980 Ft

15% kedv.:
3385 Ft

20% kedv.:
3185 Ft

25% kedv.:
2985 Ft

8 középfokú feladatsor CD-melléklettel
C1 szint (MX-1278)

Bolti ár:
4280 Ft

15% kedv.:
3640 Ft

20% kedv.:
3425 Ft

25% kedv.:
3210 Ft

Német nyelvtanfolyam –
Kezdő nyelvtanulóknak
Eva Heinrich, Andrew Maurer,
dr. Scheibl György
A Német nyelvtanfolyam kezdőknek szánt német
nyelvkönyvcsomag, mellyel bárki kényelmesen és
hatékonyan tanulhat akár önállóan is németül.
A csomag egy nyelvkönyvből és egy kísérőfüzetből, valamint a hozzájuk kapcsolódó 3 CD-ből
áll. A nyelvkönyvben található 20 átlátható lecke
autentikus és naprakész szövegekkel, egyszerű
nyelvtani magyarázatokkal és gyorsan megtanulható, hasznos párbeszédekkel segíti a tanulást.
Német nyelvtanfolyam – Kezdő
nyelvtanulóknak (2 könyv + 3 CD) (MX-1224)

Bolti ár:
8999 Ft

Már 1 db rendelésekor:
5999 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

Telefon: +36 62 548 444

német nyelvből
C1 szinten

német nyelv

Szokartya_nemet_B2_17

_kornyezet_03.indd

1449

2013.01.31.

erziehen, erzog,

13:14:23

MX-488

h. erzogen

Szokartya_nemet_B2_17Kinder
unsere _kornyezet_03.indd
Wir versuchen
bewusst zu
möglichst umwelt
erziehen.

ltbewusst
die Kinder umwe
erziehen

s Kind, -er

2013.01.31.

13:14:23

9 789632 612171

3880 Ft

1450

ISBN 978 963 261 217 1

B2

nevel vkit

Wir versuchen
unsere Kinder
möglichst
zu
erziehen.

környezettudatos
an
neveli a gyerekeket

gyerek

C1 szinten

német nyelvből

Szókártyák
BOUCHEL AG HEM NÉ GYÖ RGY I ILD IKÓ

A nyelvi szókártyák mozgalmasabb,
érdekesebb gyakorlást tesznek lehetővé,
mint a hagyományos szószedetek és
szótárak. A szókártyákkal való tanulás
során szert tehet 19 témakör – ezen belül
jó néhány beszélt nyelvi fordulat – alapos
ismeretére, így az emelt szintű érettségi
vagy a B2 szintű nyelvvizsga aligha lehet
probléma. A kártyákon a példamondat
a címszó kihagyásával is megtalálható:
a szókincsfejlesztés a kihagyott címszó
behelyettesítésével még hatékonyabbá
válik. Így ellenőrizni tudja, rögzült-e az
újonnan tanult szó. A különböző színű
fejlécek megkönnyítik a kártyák téma
szerinti csoportosítását, és segítenek egyegy szócikk megtalálásában.
Haladó szintű nyelvtanulóknak ajánljuk
a kártyákat. A doboz összesen 800 db
kártyát tartalmaz.

C1 szinten

német nyelvből

Szókártyák
BOUCHEL AG HEM NÉ GYÖ RGY I ILD IKÓ

P 7530

BOUCHEL AG HEM NÉ GYÖ RGY I ILD IKÓ

Szókártyák
német nyelvből
C1 szinten
FEL SŐFOK R A
K ÉSZÜLŐK NEK

BOUCHEL AG HEM NÉ GYÖ RGY I ILD IKÓ

Einfach Wörtertraining

Szókártyák
német nyelvből

A szókártyákkal való gyakorlás által szert tehet
10 témakör – ezen belül jó néhány beszélt nyelvi
fordulat – megbízható ismeretére, így az idegen
nyelvi beszéd és szövegértés sem jelenthet majd
problémát. Gyakoroljon naponta 10 percet, ismételjen a kártyákon található példamondatok
és azok magyar fordítása segítségével akár utazás vagy várakozás közben is!

mozgalmasabb, érdekesebb gyakorlást tesznek
lehetővé, mint a hagyományos szótárfüzetek és
szószedetek, ezen kívül a megtanulandó kifejezés mellett példamondat formájában mintát
adnak az adott szó vagy kifejezés helyes használatára is.
A szóanyag számos szempont szerint csoportosítható, ezzel a szókincs logikus, hálózatos elrendeződését segíti. A kártyákon a példamondat a címszó
kihagyásával is megtalálható: a szókincsfejlesztés
a kihagyott szó segítségével még hatékonyabb.
A kártyák önállóan is használhatóak, nem kötődnek semmilyen tankönyvhöz, tankönyvcsaládhoz.

Einfach Wörtertraining – 400 német nyelvi
szókártya – Kezdő szinten (MX-620)

Szókártyák német nyelvből A1/A2 szinten
(MX-486)

Barabás Szilvia

C1 szinten

szokartya_doboz_137x358_nemet C1_tervek2.indd 1

Bolti ár:
2999 Ft

15% kedv.:
2550 Ft

20% kedv.:
2400 Ft

25% kedv.:
2250 Ft

Einfach Wörtertraining – 400 német nyelvi
szókártya – Haladó szinten (MX-621)

Bolti ár:
2999 Ft

15% kedv.:
2550 Ft

20% kedv.:
2400 Ft

25% kedv.:
2250 Ft

Szókártyák német
nyelvből
A1/A2, B1, B2, C1 szinten

Barabás Szilvia, Kulcsár Péter, B. Györgyi
Ildikó

Bolti ár:
4880 Ft

15% kedv.:
4150 Ft

20% kedv.:
3905 Ft

25% kedv.:
3660 Ft

Szókártyák német nyelvből B1 szinten
(MX-487)

Bolti ár:
4880 Ft

15% kedv.:
4150 Ft

20% kedv.:
3905 Ft

25% kedv.:
3660 Ft

Szókártyák német nyelvből B2 szinten
(MX-488)

Bolti ár:
4880 Ft

15% kedv.:
4150 Ft

20% kedv.:
3905 Ft

25% kedv.:
3660 Ft

Szókártyák német nyelvből C1 szinten
(MX-1223)

Bolti ár:
4880 Ft

15% kedv.:
4150 Ft

20% kedv.:
3905 Ft

25% kedv.:
3660 Ft

Szókártyáink segítségével hatékonyabban sajátítható el a német nyelv szókincse. A kártyák

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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német nyelv
Tankönyvjegyzéken
Előkészületben

888 kérdés és válasz
német nyelvből

Színes kérdések és
válaszok német nyelvből
B1, B2 és C1 szinten

Martonné Lányi Anikó,
Milosné Domokos Ilona
A kötet 888, a szóbeli vizsgákon rendszeresen
előforduló kérdést és választ tartalmaz. Nehézségi szintje szerint az alapfokú nyelvvizsgákra és
a középszintű érettségire készülőknek ajánljuk.
Minden fejezetben megtalálható a kérdések
magyar fordítása is, valamint egy szószedet a témával kapcsolatos leggyakrabban használt szavakkal és kifejezésekkel.
888 kérdés és válasz angol nyelvből (MX-143)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Kérdések és válaszok
német nyelvből

Veres Mária, Füleki Tamás, Sárvári Tünde,
Hum Rozália, Nolda Ildikó, dr. Scheibl György
A kiadványok 20 fejezete egy-egy témakört fed
le. A szóbeli vizsgára való felkészülést teszik
eredményesebbé a beszélgetést, vitát, véleménykifejtést kezdeményező kérdések, illetve
az ezeket követő mintaválaszok. Minden kérdéssort egy német–magyar szószedet követ.
A B1 kötet fejezeteit egy-egy olvasott és hallott
szöveg értését fejlesztő feladat zárja, a B2 kötet
minden fejezetében hallott szöveg értése és érvelési feladatok találhatóak.
Színes kérdések és válaszok német nyelvből
B1 szint, CD-melléklettel (MX-436)

Talpainé Kremser Anna, Sövényházy Edit
A kötet mintegy ezer, a szóbeli vizsgákon rendszeresen előforduló kérdést és választ tartalmaz,
elsősorban a közép- és emelt szintű érettségi
vizsgára, illetve az középfokú nyelvvizsgára készülőknek ajánljuk. A kötet a vizsgákon előforduló húsz leggyakoribb témakört kérdés-felelet
formájában dolgozza fel.

Bolti ár:
3280 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

20% kedv.:
2625 Ft

25% kedv.:
2460 Ft

Színes kérdések és válaszok német nyelvből
B2 szint, CD-melléklettel (MX-1142)

Bolti ár:
4280 Ft

15% kedv.:
3640 Ft

20% kedv.:
3425 Ft

25% kedv.:
3210 Ft

Színes kérdések és válaszok német nyelvből
C1 szint, CD-melléklettel (MX-1282)

Bolti ár:
4680 Ft

15% kedv.:
3980 Ft

20% kedv.:
3745 Ft

25% kedv.:
3510 Ft

Kérdések és válaszok német nyelvből (MX-102)

Bolti ár:
2680 Ft
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15% kedv.:
2280 Ft

20% kedv.:
2145 Ft

25% kedv.:
2010 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

Telefon: +36 62 548 444

német nyelv

Beszédfordulatok német
nyelvből
Mindentudás zsebkönyvek

Husztiné Varga Klára

Német nyelvtan (MX-112)

A kötet az élő nyelv fordulatainak bőséges tárházát kínálja, melynek segítségével színesíthetjük nyelvhasználatunkat. A kötetben szereplő
kifejezésekkel kezdő és haladó nyelvtanulóként
is naponta találkozhatunk, hiszen szerves részét
képezik a mindennapi nyelvhasználatnak. Az
egyes kifejezések kulcsszavai ábécésorrendben
követik egymást, az alkalmazást példamondatok teszik tökéletesen érthetővé és könnyen elsajátíthatóvá.
Beszédfordulatok német nyelvből
(MX-193)

Bolti ár:
1680 Ft

15% kedv.:
1430 Ft

20% kedv.:
1345 Ft

matikus és logikus leírását. Rövid szabályaival,
szabálymagyarázataival, bőségesen illusztrált
példamondatokkal, táblázatokkal foglalja össze,
teszi áttekinthetővé és könnyen elsajátíthatóvá,
felidézhetővé a legszükségesebb tudnivalókat.

25% kedv.:
1260 Ft

Német nyelvtan

Mindentudás zsebkönyvek

dr. Scheibl György

Bolti ár:
1680 Ft

15% kedv.:
1430 Ft

20% kedv.:
1345 Ft

25% kedv.:
1260 Ft

Német ige

Mindentudás zsebkönyvek

Martonné Lányi Anikó
A nyelvek egyik legfontosabb építőeleme az ige,
mely nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen egy
német mondat.
Kötetünkben az alapoktól kezdve minden, igével kapcsolatos nyelvtani jelenség részletes magyarázata megtalálható, de természetesen a
rendhagyó alakok és a különböző ragozási táblázatok sem maradtak ki a könyvből.
Német ige (MX-241)

Bolti ár:
1680 Ft

15% kedv.:
1430 Ft

20% kedv.:
1345 Ft

25% kedv.:
1260 Ft

A kiadvány a legfontosabb nyelvtani tudnivalókat tartalmazza, a német nyelvtan sziszte-

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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német nyelv

777 vonzat német
nyelvből

Lextra: Lernkrimi

Tödlicher Cocktail –
Halálos koktél

dr. Scheibl György
Bármely idegen nyelv tanulása esetén a vonzatok elsajátítása okozza az egyik legnagyobb
nehézséget. Ezek pontos ismerete azonban
kulcsfontosságú a nyelvtanulás és a nyelvtanítás
során, hogy ezáltal helyes és kifejező mondatokat alkothassunk.
Vonzatszótárunkban összegyűjtöttük a német
nyelvben oly gyakran problémát okozó igéket és
névszókat, melyek betűrendben, illetve vonzatok szerint csoportosítva találhatóak meg a kötetben. A könnyebb megértést és alkalmazást
példamondatok is segítik. A kötetet kezdő, illetve olyan, a nyelveket magasabb szinten ismerők
részére ajánljuk, akik tökéletesíteni szeretnék
nyelvtudásukat.
777 vonzat német nyelvből (MX-191)

Bolti ár:
2480 Ft

15% kedv.:
2110 Ft

20% kedv.:
1985 Ft

25% kedv.:
1860 Ft

Volker Borbein és
Marie-Claire Lohéac-Wieders
A képekkel illusztrált detektívtörténet számos
országismereti információ mellett az olvasó számára ismeretlen szavak német nyelvű magyarázatát és egy rövid német–magyar szószedetet
is tartalmaz. Az egyes fejezetek rejtvényekkel és
szövegértési feladatokkal egészülnek ki. A mellékelt CD-nek köszönhetően anyanyelvi beszélő
tolmácsolásában is élvezhető a történet teljes
szövege. Az izgalmas és szórakoztató német
nyelvű tanulókrimi-sorozat európai küszöbszintű (A2-B1) nyelvtudással rendelkező olvasóknak
ajánlott. A sorozat történeteinek középpontjában Patrick Reich magánnyomozó áll, aki minden ügyet képes megoldani.
Tödlicher Cocktail – Halálos koktél,
CD-melléklettel (MX-329)

Bolti ár:
1880 Ft
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15% kedv.:
1600 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

20% kedv.:
1505 Ft

25% kedv.:
1410 Ft

Telefon: +36 62 548 444

egyéb nyelvek

7 próbaérettségi francia
nyelvből
Középszint – írásbeli

Vida Enikő

Filó Réka, Pignitzky Beáta
Kiadványunk az írásbeli érettségire való felkészülésben nyújt segítséget a leendő vizsgázóknak és a pedagógusoknak. A kötetben szóbeli
vizsgafeladatok is találhatóak. A könyvben található megoldókulcs lehetővé teszi az önálló
gyakorlást.
Középszint – írásbeli, CD-melléklettel
(MX-217)

Bolti ár:
2080 Ft

15% kedv.:
1770 Ft

20% kedv.:
1660 Ft

25% kedv.:
1560 Ft

Francia nyelvtan 222
pontban
Vida Enikő
Kötetünk az egyes nyelvtani jelenségeket fontosságuk és nehézségi fokuk szerint külön pontokba gyűjtve írja le. Így a nyelvtanuló célirányosan tudja feltárni a számára kérdéses nyelvtani
jelenségeket. Az egyes nyelvtani jelenségeket
gazdag példaanyagokkal tettük szemléletessé.
Francia nyelvtan 222 pontban (MX-311)

Bolti ár:
3480 Ft

15% kedv.:
2960 Ft

20% kedv.:
2785 Ft

Mindentudás zsebkönyvek:
Francia nyelvtan

25% kedv.:
2610 Ft

A kötetben igyekeztünk lemondani a nyelvészeti terminológiáról, és a nyelvtan javát mindenki
által érthető formában, „köznyelven” tárgyalni.
Külön figyelmet szenteltünk azoknak a jelenségeknek, amelyek örök problémaként jelentkeznek a nyelvtanulás során.
Francia nyelvtan (MX-310)

Bolti ár:
1680 Ft

15% kedv.:
1430 Ft

20% kedv.:
1345 Ft

25% kedv.:
1260 Ft

Tanuljunk gyorsan
franciául!
Szamos Krisztina
Francia nyelvterületre szeretne utazni és szeretne gyorsan alapszintű franciatudásra szert tenni?
Kiadványunk segítségével gyorsan elsajátíthatja a francia nyelv alapszókincsét és nyelvtanát.
A könyvben található egyszerű nyelvtani magyarázatok és gyakorlófeladatok segítenek az összefüggések megteremtésében. Tanuljon napi 20-25
percet, és a francia nyelv nem okoz többé gondot!
Tanuljunk gyorsan franciául!
CD-melléklettel (MX-1240)

Bolti ár:
3880 Ft

15% kedv.:
3300 Ft

20% kedv.:
3105 Ft

25% kedv.:
2910 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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egyéb nyelvek

Színes kérdések és válaszok Szókincs
Francia B1 szint, Olasz B2 szint

Erwin Tschirner

Filó Réka, Gonda Zita
Csikesz Judit, Kocsis Andrea
Könyveinkkel az idegen nyelvtudás megszerzéséhez, illetve tökéletesítéséhez szeretnénk segítséget nyújtani. A kötetek 20 fejezetet tartalmaznak,
mindegyik fejezet egy-egy nagyobb témakört fed
le. A szóbeli vizsgára való felkészülést teszik eredményesebbé a beszélgetést, vitát, véleménykifejtést kezdeményező kérdések, illetve az ezeket
követő mintaválaszok. A kérdések megegyeznek
az érettségin és a nyelvvizsgákon előforduló leg
gyakoribb kérdésekkel, a mintaválaszok pedig
felölelik a vizsgákon felmerülő összes lehetséges
témát. Minden kérdéssort egy szószedet, illetve
olvasott, és hallott szöveg értését mérő feladat
követ. Az összes kérdés és válasz, illetve a hallott
szöveg értését fejlesztő feladatok hanganyaga a
kötet CD-mellékletén mp3 formátumban hallgatható meg.
Színes kérdések és válaszok francia nyelvből
– B1 szint (CD-melléklettel) (MX-1210)

Bolti ár:
3680 Ft

15% kedv.:
3130 Ft

20% kedv.:
2945 Ft

25% kedv.:
2760 Ft

Színes kérdések és válaszok olasz nyelvből
B2 szinten CD-melléklettel (MX-1212)

Bolti ár:
4280 Ft
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15% kedv.:
3640 Ft

20% kedv.:
3425 Ft

25% kedv.:
3210 Ft

Könyveink nélkülözhetetlen segítői mindenkinek, aki szókincsét célirányosan bővíteni szeretné. A modern nyelvészeti kutatások eredményeként létrejött szókincskötetek az adott
nyelv 4000 leggyakrabban használt és ezáltal
legfontosabb szavait tartalmazzák. A kétnyelvű
szótárakban a szavakat átláthatóan, témák szerint csoportosítottuk. A hatékonyabb tanulás
érdekében a szavakat alap- és kiegészítő szókincsre tagolódnak. A szótárak minden egyes
szavához egy, az élő nyelvi használatot bemutató példamondat is tartozik, mely tovább segíti
a szókinccsel való ismerkedést. A kötetek végén
található szójegyzék a szavak gyors visszakeresését teszi lehetővé.
Francia szókincs (MX-593)

Bolti ár:
3280 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

20% kedv.:
2625 Ft

Olasz szókincs (MX-594)

Bolti ár:
3280 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

20% kedv.:
2625 Ft

Orosz szókincs (MX-595)

Bolti ár:
3280 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

20% kedv.:
2625 Ft

Spanyol szókincs (MX-592)

Bolti ár:
3280 Ft

15% kedv.:
2790 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

20% kedv.:
2625 Ft

25% kedv.:
2460 Ft
25% kedv.:
2460 Ft
25% kedv.:
2460 Ft
25% kedv.:
2460 Ft

Telefon: +36 62 548 444

egyéb nyelvek
Előkészületben

888 kérdés és válasz
spanyol nyelvből

Tanuljunk gyorsan
spanyolul!

Székácsné László Éva

Benke Orsolya

A kötet 888, a szóbeli vizsgákon rendszeresen előforduló kérdést és választ tartalmaz. Nehézségi
szintje szerint az egynyelvű és kétnyelvű alapfokú
nyelvvizsgákra és a középszintű érettségi vizsgára készülőknek ajánljuk. A kiadvány bemutatja a
vizsgákon előforduló húsz leggyakoribb témakört.

Spanyol nyelvterületre szeretne utazni és szeretne gyorsan alapszintű spanyoltudásra szert
tenni? Esetleg tanult már spanyolul és szeretné
feleleveníteni tudását? Kiadványunk segítségével gyorsan elsajátíthatja a nyelv alapszókincsét
és nyelvtanát. Tanuljon napi 20-25 percet, és a
spanyol nyelv nem okoz többé gondot!

888 kérdés és válasz spanyol nyelvből
(MX-438)

Bolti ár:
2880 Ft

15% kedv.:
2450 Ft

20% kedv.:
2305 Ft

25% kedv.:
2160 Ft

Gramática fácil

Tanuljunk gyorsan spanyolul!
CD-melléklettel (MX-1285)

Bolti ár:
3880 Ft

15% kedv.:
3300 Ft

20% kedv.:
3105 Ft

25% kedv.:
2910 Ft

Spanyol leíró nyelvtan

László Sándor
Leíró nyelvtan kötetünk egyszerű megfogalmazásaival és színes, illusztrált kivitelével egyszerűvé és szórakoztatóvá teszi a spanyol nyelvtan
tanulását. Érettségire és nyelvvizsgára készülőknek ajánljuk A1-B2 szintig.
Gramática fácil (MX-1238)

Bolti ár:
3480 Ft

15% kedv.:
2960 Ft

20% kedv.:
2785 Ft

25% kedv.:
2610 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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egyéb nyelvek
Előkészületben

Előkészületben

Szókártyák

Szókártyák

Bulinszky Marianna, Székácsné
László Éva, Erdős Katalin, Csiszár Ilona

Lángné Erdős Katalin,
Csiszár Ilona

A szókártyákkal való gyakorlás által szert tehet
10 témakör – ezen belül jó néhány beszélt nyelvi
fordulat – megbízható ismeretére, így az idegen
nyelvi beszéd és szövegértés sem jelenthet majd
problémát. Gyakoroljon naponta 10 percet, ismételjen a kártyákon található példamondatok és azok magyar fordítása segítségével akár
utazás vagy várakozás közben is! Egy-egy doboz
400 kártyát tartalmaz.

Gyorsan, könnyedén, lapozgatás nélkül szeretné
bővíteni szókincsét? A szókártyákkal való gyakorlás által szert tehet 10-10 témakör – ezen belül
jó néhány beszélt nyelvi fordulat – megbízható
ismeretére, így az idegen nyelvi beszéd és szövegértés sem jelenthet majd problémát. Gyakoroljon naponta 10 percet, ismételjen a kártyákon
található példamondatok és azok magyar fordítása segítségével akár utazás vagy várakozás
közben is!

Olasz, Spanyol

Francia, Orosz

Semplice Pratica di parole – 400 olasz
szókártya – Kezdő szinten (MX-628)

Bolti ár:
2999 Ft

15% kedv.:
2550 Ft

20% kedv.:
2400 Ft

25% kedv.:
2250 Ft

Semplice Pratica di parole – 400 olasz
szókártya – Haladó szinten (MX-629)

Bolti ár:
2999 Ft

15% kedv.:
2550 Ft

20% kedv.:
2400 Ft

25% kedv.:
2250 Ft

Práctica de vocabulario – 400 spanyol
szókártya – Kezdő szinten (MX-1144)

Bolti ár:
2999 Ft

15% kedv.:
2550 Ft

20% kedv.:
2400 Ft

25% kedv.:
2250 Ft

Práctica de vocabulario – 400 spanyol
szókártya – Haladó szinten (MX-1145)

Bolti ár:
2999 Ft
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15% kedv.:
2550 Ft

20% kedv.:
2400 Ft

25% kedv.:
2250 Ft

Pratique de vocabulaire facile – 400 francia
szókártya – Kezdő szinten (MX-1284)

Bolti ár:
2999 Ft

15% kedv.:
2550 Ft

20% kedv.:
2400 Ft

25% kedv.:
2250 Ft

Pratique de vocabulaire facile – 400 francia
szókártya – Haladó szinten (MX-1283)

Bolti ár:
2999 Ft

15% kedv.:
2550 Ft

20% kedv.:
2400 Ft

25% kedv.:
2250 Ft

Лёгкая словарная практика – 400 orosz
szókártya – Kezdő szinten (MX-1244)

Bolti ár:
2999 Ft

15% kedv.:
2550 Ft

20% kedv.:
2400 Ft

25% kedv.:
2250 Ft

Лёгкая словарная практика – 400 orosz
szókártya – Haladó szinten (MX-1243)

Bolti ár:
2999 Ft

15% kedv.:
2550 Ft

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

20% kedv.:
2400 Ft

25% kedv.:
2250 Ft

Telefon: +36 62 548 444
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munkafüzet – Angol
tanulószótár

Francia

Francia-magyar,
magyar-francia
tanulószótár

Angol-magyar,
magyar-angol gyerekszótár
Szótárhasználati
munkafüzet – Angol
gyerekszótár

Francia-magyar
képes szótár

Holland-magyar
kéziszótár

Holland

Kínai-magyar
képes szótár
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Német

Német-magyar,
magyar-német tanulószótár
Szótárhasználati
munkafüzet – Német
tanulószótár

Német-magyar,
magyar-német gyerekszótár
Szótárhasználati
munkafüzet – Német
gyerekszótár
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kéziszótár
Magyar-német
kéziszótár
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Orosz-magyar,
magyar-orosz tanulószótár

Spanyol

Spanyol-magyar,
magyar-spanyol
tanulószótár

Orosz-magyar,
magyar-orosz gyerekszótár

Orosz-magyar
képes szótár

Spanyol-magyar
kéziszótár
Magyar-spanyol
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Spanyol-magyar
képes szótár

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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grimm szótárak

Tanulószótárak

Szótárhasználati
munkafüzetek

angol, francia, német, orosz,
spanyol

Angol és Német tanulószótár

Tanulószótáraink célzottan a nyelvtanuló diákoknak készültek, közép- vagy emelt szintű
érettségihez és középfokú nyelvvizsgához ajánljuk. Egy kötetben két szótárt, azaz mindkét irányt
tartalmaznak. A címszavak száma irányonként
mintegy 25 000. A címszavak és a jelentések
kék színű kiemelése biztosítja a könnyebb és
gyorsabb keresést. Minden jelentés megértését
példamondatok segítik. Nyelvtani és országismereti információs ablakok, tematikus rajzok és
rajzos országtérképek teszik hatékonyabbá és
élvezhetőbbé a tanulást. Az Angol-magyar, Magyar-angol és a Német-magyar, Magyar-német
tanulószótár elnyerte a Magyar Tudományos
Akadémia legmagasabb rangú szakmai kitüntetését, a KIVÁLÓ MAGYAR SZÓTÁR díjat. A szótárak online formában is elérhetőek.
Angol-magyar, magyar-angol tanulószótár
(online szótár hozzáféréssel) (MX-1309)

Iskolai ár:

6990 Ft

Francia-magyar, magyar-francia tanulószótár (online szótár hozzáféréssel) (MX-1310)

Iskolai ár:

6990 Ft

Német-magyar, magyar-német tanulószótár (online szótár hozzáféréssel) (MX-1311)

Iskolai ár:

6990 Ft

Orosz-magyar, magyar-orosz tanulószótár
(online szótár hozzáféréssel) (MX-1312)

Iskolai ár:

P. Márkus Katalin,
Iker Bertalan, Kriston Renáta
A szótárhasználat az idegennyelv-tanulás elengedhetetlen része, a szókincs és a nyelvi ismeretek bővítésének legmegbízhatóbb forrása. Ezért
tanácsos már a nyelvtanulás kezdetén megismerni a szótár felépítését, tudatosítani a tanulókban a szótárhasználat fontosságát. Szótárhasználati munkafüzetünk azzal a céllal készült,
hogy segítsük a nyelvtanulókat és tanáraikat az
eredményes szótárhasználat alapjainak megteremtésében, valamint elméleti összefoglalók és
gyakorlati feladatok révén lépésről lépésre vezessük be a tanulókat a szótárazás folyamatába.
Minden fejezet egy rövid elméleti bevezetővel,
példával kezdődik, majd ezt követik a feladatok,
amelyek gyakorlati oldalról mutatják be a helyes
szótárhasználatot.
A feladatok az iskolai órák menetébe könnyen
beépíthetőek, fokozatosan gyakoroltatva a szótárhasználat készségét.
Szótárhasználati munkafüzet –
Angol tanulószótár (MX-1353)

Iskolai ár:

Szótárhasználati munkafüzet –
Német tanulószótár (MX-1354)

Iskolai ár:

1280 Ft

1280 Ft

6990 Ft

Spanyol-magyar, magyar-spanyol tanulószótár (online szótár hozzáféréssel) (MX-1313)

Iskolai ár:

64

6990 Ft
6728 szeged, kollégiumi út 11/H

Telefon: +36 62 548 444

grimm szótárak

Gyerekszótárak

Szótárhasználati
munkafüzet

angol, német, orosz

Gyerekszótáraink kifejezetten a 7–12 éves gyerekeknek – általános iskolai tanárok, pedagógiai
szakértők bevonásával – a NAT 2012 és a hozzá
kapcsolódó kerettantervek alapján készültek.
A kezdő nyelvtanulókat bevezetik az eredményes szótárhasználatba. A könnyebb használhatóság érdekében egy kötetben mindkét irány
megtalálható. Irányonként mintegy 3000 címszót, illetve több mint 5000 példát és kifejezést
tartalmaznak, ezáltal az adott korosztály teljes
szókincsét lefedik. Tematikus rajzokkal segítik
a vizuális tanulást, minden tematikus rajzhoz
szójegyzék tartozik. A szócikkekhez több száz
szemléltető rajz kapcsolódik. Az egyértelmű és
könnyen áttekinthető felépítést kék színű címszavak és kék színű jelentések biztosítják.
Angol-magyar, magyar-angol gyerekszótár (MX-1306)

Iskolai ár:

4390 Ft

Német-magyar, magyar-német gyerekszótár (MX-1307)

Iskolai ár:

4390 Ft

Orosz-magyar, magyar-orosz gyerekszótár (MX-1308)

Iskolai ár:

4990 Ft

Angol és Német gyerekszótár

P. Márkus Katalin, Horváthné Sáfrán Éva
A szótárhasználat az idegennyelv-tanulás elengedhetetlen része, a szókincs és a nyelvi ismeretek bővítésének legmegbízhatóbb forrása. Ezért
tanácsos már a nyelvtanulás kezdetén megismerni a szótár felépítését, tudatosítani a tanulókban a szótárhasználat fontosságát. Szótárhasználati munkafüzetünk azzal a céllal készült,
hogy segítsük a nyelvtanulókat és tanáraikat az
eredményes szótárhasználat alapjainak megteremtésében, valamint elméleti összefoglalók és
gyakorlati feladatok révén lépésről lépésre vezessük be a tanulókat a szótárazás folyamatába.
A feladatok az iskolai órák menetébe könnyen
beépíthetőek, fokozatosan gyakoroltatva a szótárhasználat készségét.
Szótárhasználati munkafüzet –
Angol gyerekszótár (MX-1355)

Iskolai ár:

Szótárhasználati munkafüzet –
Német gyerekszótár (MX-1356)

Iskolai ár:

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.

1200 Ft

1200 Ft
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grimm szótárak

Kéziszótárak,
Egyetemes kéziszótárak

Angol-magyar egyetemes kéziszótár
(MX-1350)

Iskolai ár:

angol, Holland, német,
spanyol

Magyar-angol egyetemes kéziszótár
(MX-1351)

Iskolai ár:

Kéziszótárainkat haladó nyelvtanulóknak ajánljuk a közép- és a felsőfokú tanulmányokhoz,
emelt szintű érettségihez, felvételihez és felsőfokú nyelvvizsgához (B2, C1). Az alapszókincsen kívül politikai, gazdasági és kereskedelmi
szókincset, továbbá magyar és idegen nyelvű
kiegészítő információkat tartalmaznak. A kötetekben mintegy 45 000–89 000 címszó, több
mint 100 000–200 000 ekvivalens és 50 000–
60 000 példa és fordítás található. A címszavakat kék színnel emeltük ki, ezáltal a felépítés
könnyen áttekinthető. A gazdag szókincs az élő,
mindennapi beszédet tükröző példaanyagból,
a tudomány és a technika területéről (informatika, telekommunikáció, ökológia) származó,
a sajtóban leggyakrabban előforduló szavakból
áll. Négy kéziszótárunk elnyerte a Magyar Tudo
mányos Akadémia legmagasabb szakmai kitüntetését, a KIVÁLÓ MAGYAR SZÓTÁR díjat.
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7190 Ft

7190 Ft

Holland-magyar kéziszótár (MX-1314)

Iskolai ár:

11920 Ft

Német-magyar kéziszótár (MX-1341)

Iskolai ár:

7120 Ft

Magyar-német kéziszótár (MX-1340)

Iskolai ár:

7120 Ft

Spanyol-magyar kéziszótár (MX-1319)

Iskolai ár:

7120 Ft

Magyar-spanyol kéziszótár (MX-1317)

Iskolai ár:

6728 szeged, kollégiumi út 11/H

6800 Ft

Telefon: +36 62 548 444

képes szótárak

Képes szótár

Orosz-magyar képes szótár (MX-1362)

angol, francia, KÍnai, német,
Olasz, Orosz, spanyol

Képes szótáraink illusztrációk segítségével lehetővé teszik több mint 13 000 szó és kifejezés
gyors elsajátítását, bemutatják a mindennapjaink
tárgyait és élethelyzeteit, segítik a különféle élethelyzetek szókincsének hatékony elsajátítását.
Kétnyelvű szójegyzékkel könnyítik a használatot.
Ingyenes alkalmazás biztosítja az anyanyelvi kiejtéshez történő hozzáférést.
Angol-magyar képes szótár (MX-1357)

Bolti ár:
4999 Ft

15% kedv.:
4250 Ft

20% kedv.:
4000 Ft

25% kedv.:
3750 Ft

Francia-magyar képes szótár (MX-1360)

Bolti ár:
4999 Ft

15% kedv.:
4250 Ft

20% kedv.:
4000 Ft

25% kedv.:
3750 Ft

Kínai-magyar képes szótár (MX-1363)

Bolti ár:
4999 Ft

15% kedv.:
4250 Ft

20% kedv.:
4000 Ft

25% kedv.:
3750 Ft

Bolti ár:
4999 Ft

Bolti ár:
4999 Ft

15% kedv.:
4250 Ft

20% kedv.:
4000 Ft

25% kedv.:
3750 Ft

20% kedv.:
4000 Ft

25% kedv.:
3750 Ft

A nagy képes szótár több mint 25 000 szót és
kifejezést tartalmaz a mindennapi élet, a tudomány és a technika számos területéről. Gazdagon illusztrált, színes képei fotorealisztikus
pontossággal szemléltetik a hozzájuk tartozó
szavakat. Ajánljuk kezdő nyelvtanulóktól kezdve
mindazoknak, akik a nyelvet egészen felsőfokú
szintig kívánják tanulni, jobban meg szeretnék
ismerni az őket körülvevő világot vagy akár tudományos alapossággal szeretnének elmerülni az
egyes szakterületekhez tartozó szavakban.
Angol-magyar nagy képes szótár (MX-1367)

Bolti ár:
7 999 Ft

25% kedv.:
3750 Ft

15% kedv.:
4250 Ft

angol, német

Olasz-magyar képes szótár (MX-1361)

20% kedv.:
4000 Ft

25% kedv.:
3750 Ft

Nagy képes szótár

Bolti ár:
7 999 Ft

15% kedv.:
4250 Ft

20% kedv.:
4000 Ft

Spanyol-magyar képes szótár (MX-1359)

Bolti ár:
4999 Ft

Német-magyar képes szótár (MX-1358)

Bolti ár:
4999 Ft

15% kedv.:
4250 Ft

15% kedv.:
6800 Ft

20% kedv.:
6400 Ft

25% kedv.:
6000 Ft

Német-magyar nagy képes szótár (MX-1366)
15% kedv.:
6800 Ft

20% kedv.:
6400 Ft

25% kedv.:
6000 Ft

1–9 db rendelésekor 15%, 10–19 db rendelésekor 20%, 20 vagy több könyv rendelésekor 25% kedvezményt biztosítunk.
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