
Az Oxford University Press 
támogatására továbbra is számít-
hatnak. Bővülnek az új Nemzeti
alaptanterv szerint megfeleltetett
könyveink a tankönyvjegyzéken, 
ezáltal teljessé válik általános iskolai 
Explore sorozatunk: alsó tagozaton a
Let’s Explore, Explore Together,
felső tagozaton a Project Explore
köteteivel.  A Project Explore, az
English Plus Second edition és a 
Solutions Third edition sorozatok-
hoz tartozó Online Practice nagy 

segítség akár a blended, akár a 
távoktatásban. A digitális munka-
rendben már tavaly is bizonyították
hasznosságukat és eredményessé-
gükat interaktív anyagaink (Class-
room Presentation Tools), melyeket
saját kóddal, egyszerre több eszkö-
zön, online és offline üzemmódban
is használhatnak. A hozzáférést
minden kolléga számára biztosítjuk
a közoktatásban, aki csoportjaival
használja tankönyveinket. A tan-
könyvvel való megismerkeséshez is
tudunk interaktív anyag kódot bizto-
sítani, így nemcsak a könyvet,

hanem a hang- és videoanyagot is
áttanulmányozhatják. 
Brosúránkkal fontosabb tankönyve-
inkre és azok kiegészítő anyagaira
kívánjuk felhívni a figyelmet. Keres-
sék bátran szakmai tanácsadóinkat
bővebb információkért! Figyeljék
hírleveleinket, ahol aktualitásaink-
ról, ajánlatainkról értesülhetnek, va-
lamint jelentkezhetnek módszertani
webináriumainkra és online konfe-
renciáinkra is. 
További eredményes munkát kívá-
nunk a mielőbbi személyes találko-
zás reményében!

OxfOrd
University Press 
tankönyvek a
2021/22-es

tanévre

Kedves Kollégánk!

Az ikonnal jelzett
szövegrészre kat-
tintva a megfelelő
weboldal nyílik meg.



Az új Nemzeti alaptantervnek megfeleltetve
normál óraszámra ajánljuk új alsó tagozatos
tankönyvsorozatunkat magyar munkafüzet-
tel és bőséges kiegészítő anyaggal. 

Az életkori sajátosságoknak megfelelően a
kurzust a multiszenzoros megközelítés jel-
lemzi, építve vizuális, hallásértési és mozgá-
sos feladatokra. A tankönyv anyaga minden
tekintetben megfelel a gyermekek életkori
sajátosságainak és tanulási folyamatainak.
A nyelvi készségek mellett a tankönyv a mo-
torikus készségek és a logikus gondolkodás
fejlesztését is célul tűzi ki.

A tanulóknak lehetősége nyílik a kommuni-
káció alapvető elemeinek elsajátítására, a
fokozatosság jegyében először passzív kész-

ségekre építve és játékos, sok-
színű feladatokon, mon-
dókákon, dalokon és
meséken keresztül jut-
nak el az életkorukban
elvárható aktív kom-
munikációig.

A kurzus videó-
anyaga animált
történeteket tartal-
maz és lehetőséget
nyújt a célnyelvi kul-
túra bemutatására,
valamint a tantárgy-
közi tartalmak beveze-
tésére is.

A tanári kézikönyv, a gazdag Teacher’s 
Resource Pack és a honlapon található 
kiegészítő anyagok segítségével könnyen

differenciálhatunk a tanulók között, és az
sajátos nevelési igényű tanuló-
kat is támogathatjuk. 

A Teacher’s Resource
Pack-ben  szókártyákat,
bábot és mesekártyákat
találunk, amelyek nagy
mértékben megkönnyítik
a tanár felkészülését és
élvezetessé teszik az órát
mind a tanár, mind a ta-
nulók számára.

let’s Explore, Explore together 

Alsó tAgozAt

1-4. OSzTáLy

A tanári kézikönyv a következőket
tartalmazza:

l módszertani útmutató
l óratervek differenciálási

ötletekkel
l a munkafüzet feladatainak

megoldásai, SNI támogatás
l a tankönyv és a munkafüzet

hanganyaga CD-n
l letöltő kódok a tesztekhez
l kód az interaktív táblás

anyaghoz (Classroom
Presentation Tool)

Az Oxford Teachers’
Club további segéd-
anyagokat tartalmaz: 

l DVD feladatlapok
l magyar

vonatkozású
kulturális
oldalak

l differenciált
oktatást lehetővé
tevő anyagok

Tankönyv: OX-4050715
Munkafüzet: OX-4050739

Tankönyv: OX-4050845
Munkafüzet: OX-4050852

Tankönyv: OX-4050951
Munkafüzet: OX-4050968

Tankönyv: OX-4051064
Munkafüzet: OX-4051071

Tankönyv: OX-4027618
Munkafüzet: OX-4027656

Tankönyv: OX-4027625
Munkafüzet: OX-4027663

https://elt.oup.com/teachers/letsexplore/?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub


FElsŐ tAgozAt

Az alsós Explore sorozat folytatása a már 
ismert és bevált Project módszertannal,
vadonatúj tartalommal, illusztrációkkal és
szereplőkkel. A címekben visszaköszönő
’explore’ szó utal a koncepcióra: a tanulók
felfedezik az angol nyelvet, amely eszközzé
válik a saját készségeik és képességeik ki-
bontakoztatására.

A Project könyveknél évtizedek óta bevált
módszertanra épít, megújítva és kiegészítve
azt oly módon, hogy megfeleljen a 21. szá-
zadi tanár és tanuló igényeinek. A tankönyv-
höz tartozó digitális csomag (Online

Practice, Classroom Presentation Tool és a
Teacher’s resource Centre) lehetővé teszi
az időtakarékos felkészülést és garantálja 
a sikert a nyelvórákon. 

A munkafüzet felkészítő feladatokat 
tartalmaz az A1 és A2-es szintű nyelvi 
mérésre is.

A sorozat nagy hangsúlyt fektet a célnyelvi
kommunikáció mellett a globális készségek
fejlesztésére is. A könyvben található fel-
adatok a tanulók igényeihez igazíthatók és
lehetőséget nyújtanak a 21.századi készsé-
gek elsajátítására és gyakorlására. 

A célnyelvi országok kultúráján keresztül a
tanulók megtanulnak kommunikálni saját
országuk kulturális jellegzetességeiről.
Ehhez segítséget nyújtanak a honlapon ta-
lálható, kiegésztő feladatlapok, amelyek a
magyar kultúra változatos sajátosságaival
ismertetik meg a tanulókat.

Project Explore 5-8. OSzTáLy

A tanárok egy helyen
érik el az online
practice feladatait és
a Teacher's
Resource Centre-t a
tanári könyvben levő
kód segítségével. A 
Teacher's Resource
Centre tartalmazza
többek között:

l a tankönyv és a
munkafüzet
hanganyagát

l teszteket a
hozzájuk tartozó
hanganyaggal és
megoldókulccsal.

A diákok a munkafüzetben található kód 
segítségével érhetik el: 

l az online practice feladatokat, amelyeket 
a rendszeren belül tudnak megoldani

l a tankönyv és a munkafüzet hanganyagát
l a kétnyelvű szószedetet

Az ’interleaved’ típusú tanári
kézikönyvben található: 
l az online practice elérési kódja
l az interaktív anyag kódjai
l DVD dalokkal, videóval,

feladatlapokkal

A tanári kézikönyv letölthető az Oxford
Teachers' Club-ból.

Tankönyv: OX-4212267
Munkafüzet: OX-4256544

Tankönyv: OX-4212274
Munkafüzet: OX-4256568

Tankönyv: OX-4212281
Munkafüzet: OX-4256582

Tankönyv: OX-4212298
Munkafüzet: OX-4256605

Tankönyv: OX-4212304
Munkafüzet: OX-4256629

https://elt.oup.com/teachers/projectexplore/?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub


Tankönyv: OX-4022613
Munkafüzet: OX-4764902

Tankönyv: OX-4022620
Munkafüzet: OX-4764919

Tankönyv: OX-4022637
Munkafüzet: OX-4764926

Tankönyv: OX-4022644
Munkafüzet: OX-4764933

Tankönyv: OX-4022651
Munkafüzet: OX-4764940

Project Fourth edition  

Tankönyv: OX-4201612
Munkafüzet: OX-4202404

Tankönyv: OX-4200592
Munkafüzet: OX-4202190

Tankönyv: OX-4200615
Munkafüzet: OX-4202244

Tankönyv: OX-4201575
Munkafüzet: OX-4202299

Tankönyv: OX-4201599
Munkafüzet: OX-4202343

Angolt magas óraszámban tanító általá-
nos iskolák, kéttannyelvű iskolák, hat- és
nyolcosztályos gimnáziumok számára
ajánljuk.

l Az első kiadás szerkezetét követi 
1 oldal –1 lecke felépítésével, 
tartalma azonban 80%-ban megújult. 

l A törzsanyagot kiegészítő opcionális
oldalak (Extra listening and speaking,
Culture, Project és Song) alkalmasak a
differenciálásra is, a Curriculum Extra
oldalak tantárgyközi tartalmakat
közvetítenek.

l További differenciálásra adnak
lehetőséget a munkafüzet szintezett
feladatai. A Teacher’s resource disc-en
található kiegészítő feladatok és tesztek
is három nehézségi fokon
érhetőek el.

l Az alsóbb szinteken minden
unit végén játékos feladatok
(Puzzles and Games)
színesítik a tananyagot, a
felsőbb szinteken helyette
egy folytatásos történetet
találunk (Story in English). 

l Bőséges videóanyag teszi élvezetessé az
órákat, ehhez kapcsolódó feladatlapok
a tanári oldalon találhatók.

English Plus second edition 

l A munkafüzetben található kóddal a
diákok elérhetik az online practice anyagát
is, ahol a tanárok nyomon követhetik a
tanulók által elvégzett feladatokat és saját
anyagokat is tölthetnek fel. Az online
practice hasznos tananyag akár digitális
oktatás esetén is. 

l Classroom Presentation Tool: interaktív
tananyag a tankönyv, a munkafüzet és a
videó teljes anyagával 

l Letölthető tanári kézikönyv, tesztek,
kiegészítő feladatlapok az Oxford
Teachers' Club-ban

FElsŐ tAgozAt

A közkedvelt Project
fourth edition
továbbra is
rendelhető a
tankönyvjegyzékről a
2021/22-es tanévre.

5-8. OSzTáLy

5-8. OSzTáLy

Kiegészítő anyagok
az Oxford Teachers'
Club-ban 

https://elt.oup.com/teachers/project/?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub
https://elt.oup.com/teachers/englishplus/?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub


A rendkívül sikeres középiskolai tankönyvsorozat megújult
kiadása – inspiráló, teljesen új, 21. századi tartalommal.

A Solutions 3. kiadása a korábbi sorozatok minden erényét meg-
tartja a közkedvelt 1 page = 1 lesson = 1 focus felosztással, 100 %-
ban új tartalommal. 

Legfőbb vonzereje továbbra is az áttekinthető szerkezet, a be-
szédkészség szisztematikus fejlesztése és a bőséges gyakorlás.
már az Elementary szint-
től célirányosan készíti
fel a tanulókat a sikeres
érettségi vizsgára a még
több hallott szövegértési
feladattal és intenzívebb
szókincsfejlesztéssel.

A Solutions legfontosabb
érdeme az, hogy minden
lecke elvégzése sikerél-
ményt nyújt a tanulók-
nak. 
motivációjukat érdekes
témákkal és olvasmá-
nyokkal tartja fenn, 
miközben kommuniká-
ciós lehetőségek 
sokaságát kínálja fel,

Tankönyv: OX-4561976 
Munkafüzet: OX-4561907

Tankönyv: OX-4510707 
Munkafüzet: OX-4510639

Tankönyv: OX-4504638 
Munkafüzet: OX-4504560

Tankönyv: OX-4506601 
Munkafüzet: OX-4506557

Tankönyv: OX-4520607 
Munkafüzet: OX-4520539

solutions third edition ELEmENTAry – AdvANCEd

l Hallott szövegértést fejlesztő új lecke minden egyes
modulban

l Szóképzést és szótárhasználatot gyakorló új lecke minden
egyes modulban

l 21. századi készségeket fejlesztő fénymásolható
projektek a tanári kézikönyv CD-ROM mellékletében,
illetve az Oxford Teachers' Club-ban.

l Online Practice: további gyakorlási lehetőség a diákok
számára, a tanárok nyomon követhetik a tanulók által
elvégzett feladatokat  és saját anyagokat is tölthetnek fel

l 45 perces tanórákra kidolgozott egyoldalas leckék
l Egyszerű, áttekinthető szerkezet 
l A kommunikációs készségek, elsősorban a beszéd-

és íráskészség kiemelt fejlesztése
l Középiskolásoknak szóló motiváló témák 
l Grammar builder és Vocabulary builder a nyelvtan

és szókincs rendszerezésére
l Célirányos érettségi felkészítés a tankönyvben és a

munkafüzetben 
l Munkafüzet: angol-magyar szószedet kiejtéssel,

Writing Bank, Functions Bank
l Teacher’s Resource Disk fénymásolható

feladatlapokkal, Culture DVD feladatokkal és 21st
Century Skills projectekkel

l Classroom Presentation Tool: interaktív tananyag a
tankönyv, a munkafüzet és a videó teljes anyagával 

l A könyv és a munkafüzet hanganyaga letölthető a
Learning Resources Bank-ből

l Kiegészítő anyagok, feladatlapok, letölthető tanári
kézikönyv az Oxford Teachers' Club-ban

KözéPisKolA

ahol a diákok a frissen megszerzett szókincset és ismereteket felhasz-
nálva fejezhetik ki gondolataikat, akár szóban, akár írásban. Olyan té-
mákat vonultat fel, melyek kifejezetten a középiskolás korosztály
érdeklődésének felelnek meg, ezért szívesen beszélnek róluk. 

https://elt.oup.com/teachers/solutions/?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub
https://elt.oup.com/teachers/solutions/?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub
https://elt.oup.com/student/solutions/


A kétkötetes sorozat a közép-, és az emelt
szintű angol nyelvi vizsga követelményeit fi-
gyelembe véve átfogó ismétlést és gyakorlást
biztosítva készít fel az írásbeli és szóbeli közép-
és emelt szintű érettségi vizsgára. Használható
intenzív vizsgafelkészítőkönyvként vagy kiegé-
szítő anyagként más kurzuskönyv mellett. 

A magyar szerző által írt könyvek tartalmaz-
zák a gazdaság témakört is. Alkalmazkodik a
tanulók igényeihez: a fejezetek és a leckék
bármely sorrendben, egymástól függetlenül
is elvégezhetők.

Tankönyv: OX-4212557 Tankönyv: OX-4213004

oxford Exam trainer

Tankönyv: OX-4598569
Munkafüzet: OX-4598194

Tankönyv: OX-4598576
Munkafüzet: OX-4598217

Tankönyv: OX-4519755
Munkafüzet: OX-4519830

Tankönyv: OX-4558402
Munkafüzet: OX-4558495

Tankönyv: OX-4502405
Munkafüzet: OX-4502115

Az English file Third edition elsősorban
beszédközpontúságának, kommunikatív

módszertanának és humorának köszönheti
sikerét a középiskolások körében is.

Az English file segítségével színes, élvezetes
órákat lehet tartani, ahol a motiváló témák
és inspiráló tevékenységek garantálják a di-
ákok aktív részvételét a tanultak gyakorlat-

ban való alkalmazásában.

A tankönyv egyenlő hang-
súlyt fektet a nyelvtanra, 
szókincsre, kiejtésre és a
készségek fejlesztésére
vagyis mindenre, ami
szükséges ahhoz, hogy a
diákok magabiztos nyelv-
használókká váljanak.

English File third edition 

l A témák és szövegek a Google-ben
megkereshetőek, így igény szerint
könnyű a tananyagot kiegészíteni

l Integrált kiejtés- és beszédkészség
fejlesztés 

l Több mint 100 fénymásolható
feladatlap a tanári kézikönyvben

l Bőséges videótartalom:
dokumentumfilmek és egy
folytatásos történet (New Yorkban
és Londonban forgatva) 

l A tankönyv és munkafüzet
hanganyaga, valamint a
videóanyagok letölthetők 
a Learning Resources 
Bank-ből

l A tanári kézikönyv 
letölthető az 
Oxford Teachers' 
Club-ból

l Érettségi gyakorlófüzet
elérhető honlapunkon

ELEmENTAry – AdvANCEd

B1 – B2

l A könyvekben lévő 12 fejezet a témakör
szókincsének átismétlésével kezdődik. 

l Minden leckében mind a négy alapkészségre
épülnek feladatok, valamint a nyelvhelyesség
gyakorlása is külön hangsúlyt kap. 

l A fejezetek végén ismétlő feladatok segítik a
tudás elmélyítését. 

l A kötet legvégén érettségi témakörönként
csoportosított kétnyelvű szószedet található.

l A könyv végén nyelvtani összefoglalók további
feladatokkal, hasznos szófordulatok és
kifejezések, mintalevelek gyűjteménye és egy
teljes érettségi próbavizsga segíti a tanulót.

l A tanári kézikönyv a könyv hanganyagát is
tartalmazza. A könyvek hanganyaga és
szövegátirata szerkeszthető formában 
a Learning Resources Bank-ből is elérhető.

l A kézikönyvben lévő kód segítségével további két
érettségi vizsgafeladatsorhoz lehet hozzáférni. 

KözéPisKolA

https://elt.oup.com/teachers/englishfile/?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub
https://elt.oup.com/student/englishfile/
https://elt.oup.com/general_content/hu/segedanyagok/
https://elt.oup.com/student/oxfordexamtrainer/?cc=hu&selLanguage=hu


Szakmai tanácsadóink
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Oxford University Press
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milyen digitális komponensek léteznek, és
ezeket mire lehet használni? Tudjon meg
többet az interaktív anyagokról, a digitális
tankönyvekről és könnyített olvasmányok-
ról! fedezze fel az Online Practice-ben rejlő
lehetőségeket vagy az Oxford Advanced 
Learner’s dictionary online változatát! 

Ha meglévő kurzuskönyvének digitális ki-
egészítőiről szeretne többet tudni, akkor itt
jó helyen jár. Az Oxford Learner’s Bookshelf
és az Oxford Online Practice platformokhoz
talál útmutatót, valamint a legújabb soro-
zataink felépítésével és összetevőivel is-
merkedhet meg. Innen is elérhető minden
hétköznap 24 órán át élő chat-es ügyfél-
szolgálatunk, amely kifejezetten a technikai
problémákban nyújt segítséget.

Hogyan lehet a digitális tanuláshoz alkal-
mazkodni? Hogyan tartsuk fent a motivá-
ciót, és hogyan lehet a szülőket is bevonni a
folyamatba? Ha módszertani ötletekre, a
tanításban használható tippekre kíváncsi,
akkor ezt a gyűjtemény lesz segítségére,
ahol ingyenes, online módszertani képzé-
sekkel kapcsolatban is tájékozódhat.

Explore digital
tools and
resources

Get started
with digital
tools

Find digital
tools teaching
tips and ideas

Forward 
Together
Move Világunk gyorsan változik, és ez különösen igaz a digitális eszközökre,

tartalmakra. Az elmúlt időszakban felértékelődött a különböző digitális
tanulási és tanítási lehetőségek szerepe, ezért fontos, hogy a
lehetőségekről aktuális információk birtokába juthassunk. 

Honlapunkon csoportosítva találják meg a digitális oktatásra, komponensekre
vonatkozó információt, amely a tanított anyagtól, korosztálytól, munkarendtől
függetlenül minden szituációban segítségükre lehet. Lépjünk együtt tovább!

https://elt.oup.com/
https://oupbooks.hu/
https://www.oxford-szeged.hu/
https://elt.oup.com/feature/global/digital-learning/
https://elt.oup.com/feature/global/using-digital-in-teaching/
https://elt.oup.com/feature/global/get-started/
https://elt.oup.com/feature/global/get-into-digital-teaching/?itm_source=oup-elt-site&itm_medium=hero-banner&itm_campaign=ww-move-forward-together&cc=hu&selLanguage=hu


Oxford tankönyvjegyzék a 2021/22-es tanévre
ISBN Cím Tankönyv kód Tankönyv ár Kiknek ajánljuk?

  9780194027618 young Explorers 1 Classbook Ox-4027618 1500

alsó tagozat
9780194027656 young Explorers 1 Activity Book Ox-4027656 1500

9780194027625 young Explorers 2 Classbook Ox-4027625 1500

9780194027663 young Explorers 2 Activity Book Ox-4027663 1500

9780194050715 Let's Explore 1 Tankönyv Ox-4050715 1500

alsó tagozat

9780194050739 Let's Explore 1 munkafüzet Ox-4050739 2290

9780194050845 Let's Explore 2 Tankönyv Ox-4050845 1500

9780194050852 Let's Explore 2 munkafüzet Ox-4050852 2290

9780194050951 Explore Together 1 Tankönyv Ox-4050951 1500

9780194050968 Explore Together 1 munkafüzet Ox-4050968 2290

9780194051064 Explore Together 2 Tankönyv Ox-4051064 1500

9780194051071 Explore Together 2 munkafüzet Ox-4051071 2290

9780194212267 Project Explore Starter Tankönyv             Ox-4212267 1800

felső tagozat, 
normál óraszám 

(A1-B1)

9780194256544 Project Explore Starter munkafüzet Ox-4256544 2400

9780194212274 Project Explore 1 Tankönyv                   Ox-4212274 1800

9780194256568 Project Explore 1 munkafüzet                Ox-4256568 2400

9780194212281 Project Explore 2 Tankönyv                   Ox-4212281 1800

9780194256582 Project Explore 2 munkafüzet                Ox-4256582 2400

9780194212298 Project Explore 3 Tankönyv                   Ox-4212298 1800

9780194256605 Project Explore 3 munkafüzet                Ox-4256605 2400

9780194212304 Project Explore 4 Tankönyv                   Ox-4212304 1800

9780194256629 Project Explore 4 munkafüzet                Ox-4256629 2400

9780194022613 Project 4th 1 Tankönyv Ox-4022613 1800

felső tagozat, 
normál óraszám 

(A1-B1)

9780194764902 Project 4th 1 munkafüzet + Cd Ox-4764902 2100

9780194022620 Project 4th 2 Tankönyv Ox-4022620 1800

9780194764919 Project 4th 2 munkafüzet + Cd Ox-4764919 2100

9780194022637 Project 4th 3 Tankönyv Ox-4022637 1800

9780194764926 Project 4th 3 munkafüzet + Cd Ox-4764926 2100

9780194022644 Project 4th 4 Tankönyv Ox-4022644 1800

9780194764933 Project 4th 4 munkafüzet + Cd Ox-4764933 2100

9780194022651 Project 4th 5 Tankönyv Ox-4022651 1800

9780194764940 Project 4th 5 munkafüzet + Cd Ox-4764940 2100

9780194201612 English Plus 2nd Starter Student's Book Ox-4201612 1800

felső tagozat, 
emelt óraszám, 
tagozatos vagy 

kéttannyelvű általános
iskola, hatosztályos 

gimnázium
(A1-B2)

9780194202404 English Plus 2nd Starter Workbook with Online Practice Ox-4202404 2400

9780194200592 English Plus 2nd 1 Student's Book Ox-4200592 1800

9780194202190 English Plus 2nd 1 Workbook with Online Practice Ox-4202190 2400

9780194200615 English Plus 2nd 2 Student's Book Ox-4200615 1800

9780194202244 English Plus 2nd 2 Workbook with Online Practice Ox-4202244 2400

9780194201575 English Plus 2nd 3 Student's Book Ox-4201575 1800

9780194202299 English Plus 2nd 3 Workbook with Online Practice Ox-4202299 2400

9780194201599 English Plus 2nd 4 Student's Book Ox-4201599 1800

9780194202343 English Plus 2nd 4 Workbook with Online Practice Ox-4202343 2400

9780194598569 English file Third Elementary Student's Book Ox-4598644-4598569 2100

gimnázium, 
szakgimnázium 

(A1-C1)

9780194598194 English file Third Elementary Workbook no key Ox-4598705-4598194 1100

9780194598576 English file Third Pre-Intermediate Student's Book Ox-4598651-4598576 2100

9780194598217 English file Third Pre-Intermediate Workbook no key Ox-4598729-4598217 1100

9780194519755 English file Third Intermediate Student's Book Ox-4597104-4519755 2100

9780194519830 English file Third Intermediate Workbook no key Ox-4519830 1100

9780194558402 English file Third Upper-Intermediate Student's Book Ox-4558747-4558402 2100

9780194558495 English file Third Upper-Intermediate Workbook no key Ox-4558495 1100

9780194502405 English file Third Advanced Student's Book Ox-4502405 2100

9780194502115 English file Third Advanced Workbook Ox-4502115 1100

9780194561976 Solutions 3rd Elementary Student's Book with Online Practice Ox-4561976 2600

gimnázium, 
szakgimnázium 

(A1-C1)

9780194561907 Solutions 3rd Elementary munkafüzet Ox-4561907 2400

9780194510707 Solutions 3rd Pre-Intermediate Student's Book with Online Practice Ox-4510707 2600

9780194510639 Solutions 3rd Pre-Intermediate munkafüzet Ox-4510639 2400

9780194504638 Solutions 3rd Intermediate Student's Book with Online Practice Ox-4504638 2600

9780194504560 Solutions 3rd Intermediate munkafüzet Ox-4504560 2400

9780194506601 Solutions 3rd Upper-Intermediate Student's Book with Online Practice Ox-4506601 2600

9780194506557 Solutions 3rd Upper-Intermediate munkafüzet Ox-4506557 2400

9780194520607 Solutions 3rd Advanced Student's Book with Online Practice Ox-4520607 2600

9780194520539 Solutions 3rd Advanced Workbook Ox-4520539 2400

9780194212557 Oxford Exam Trainer B1 Ox-4212557 3400
Érettségi (B1-B2)

9780194213004 Oxford Exam Trainer B2 Ox-4213004 3400




