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The Oxford Handbook of
Commercial Correspondence
� Uãebnice, pracovní se‰it.
� Aktualizované vydání, komplexní

prÛvodce obchodní korespondencí.
� Vhodné jak pro studenty, tak pro

dospûlé z praxe.
� E-maily, anotované pfiíklady

dopisÛ, faxÛ, memorand, zpráv,
ÏivotopisÛ atd.

Workshop Series
� Nová fiada uãebnic pro studenty,

ktefií se pfiipravují na práci
v oblastech jako jsou turismus,
catering, obchod, inf. technologie.

� Uãebnice jsou zamûfieny na speciální
slovní zásobu, jazykové dovednosti
a praktické informace, které budou
studenti potfiebovat ve své profesi.

Really Learn
100 Phrasal Verbs
� Pracovní kníÏka se 100

nejzákladnûj‰ími frázov˘mi
slovesy, vÏdy jedno na stránce.

� OdstupÀované úkoly –
Nastuduj, Zkontroluj, Procviã
a Roz‰ifi si svou slovní zásobu.

� Uprostfied knihy jsou zafiazeny
stránky na opakování. 

Word for Word
� Nov˘ typ knihy, kter˘

definuje a porovnává okolo
tfií tisíc nejãastûji vzájemnû
zamûniteln˘ch slov
v angliãtinû.

� Na pfiíkladov˘ch vûtách
je ukázáno, jak je slovo
pouÏíváno v kontextu.

DOPL≈KOVÉ MATERIÁLY

Oxford Practice Grammar
� Kniha s klíãem ke cviãením

nebo bez klíãe.
� Gramatika pro stfiední, vysoké

a jazykové ‰koly s CD-ROMem.
� Pravidelnû se opakující testy.
� Ideální pro studenty, ktefií se

pfiipravují na FCE, na pfiijímací
zkou‰ky na V· nebo pro
samostudium.

F C E

Oxford Advanced Learner’s
Dictionary w. Genie CD-ROM
� NejpouÏívanûj‰í studentsk˘

slovník poskytuje souãasn˘
obraz psané a mluvené
angliãtiny. 

� 80 000 hesel, 10 500 idiomÛ
a frázov˘ch sloves, 4 500 nov˘ch
slov a v˘znamÛ, 1 700 ilustro-
van˘ch slov, 90 000 pfiíkladÛ.

First Certificate
Practice Tests 1, 2
� Uãebnice s klíãem nebo bez

klíãe, kazety (3x).
� Obû sady obsahují vÏdy

5 kompletních testÛ.
� Edice s klíãem pfiiná‰í vzorové

ukázky pro písemnou ãást testu
a detailní informace o zpÛsobu
hodnocení ãástí 2 a 5.

G R A M AT I K A  &  S LOV N Í K Y

First Certificate
Masterclass, New Edition
� Populární kurz pfii pfiípravû

na zkou‰ku Cambridge First
Certificate Exam (FCE).

� Obsahuje pfies 50 % nového
materiálu a zcela nov˘ design.

� Roz‰ifiuje a upevÀuje slovní
zásobu, posiluje znalosti
mluvnice.


