
Köszöntjük idei tankönyves brosúránk-
kal, mely segít tájékozódni a következő
tanévre szóló tankönyvválasztásban. 
Új logónk a digitális megújulás jegy-
ében készült: tükrözi nyomtatott és digi-
tális anyagainkat, melyek egymást
kiegészítve segítik a minél hatékonyabb
nyelvtanulást. 
A digitális oktatásban már bizonyították
eredményességüket interaktív anyaga-
ink (Classroom Presentation Tool), me-
lyeket egyszerre több eszközön, online és
offline is használhatnak. A kínálat idén
bővül az Oxford Exam Trainer érettségi
felkészítő könyveinkhez készült CPT-vel. 

Interaktív anyagainkat ingyenesen 
biztosítjuk cso portos rendelés esetén 
a közoktatás számára.
A Project Explore, English Plus Second
edition és a Solutions Third edition köny-
veinkhez tartozó Online Practice-hez a
tanulók automatikusan ingyenesen hoz-
záférést kapnak, ami nagy segítség akár
a blended, akár a távoktatásban. 
Szívesen biztosítunk ideiglenes hozzáfé-
rést tankönyveink digitális változatához,
így lehetőség nyílik átnézni a könyvsorozat
összes szintjét, valamint a hanganyagot és
a videókat is. Ez irányú kérését jelezze
szakmai tanácsadóink felé! Oxford Isko-
lasegítő Programunk keretében továbbra
is ingyenesen biztosítjuk a tanári példá-
nyokat a megrendelt kiadványokhoz. 

A jövőben is tervezzük újabb sorozatok
tankönyvjegyzékre vételét, amennyiben
ezek minisztériumi akkreditálására 
lehetőség nyílik.  Addig is figyelmükbe
ajánljuk jól bevált tankönyveinket, 
melyek közül az alábbiakhoz interaktív
tájékoztatót is készítettünk:
• Let’s Explore 
• Project Explore
• English Plus Second Edition
• Solutions Third Edition
• Oxford Exam Trainer B1
• Oxford Exam Trainer B2

Figyeljék hírleveleinket, ahol értesülhet-
nek rendezvényeinkről is. További ered-
ményes munkát kívánunk a mielőbbi
személyes találkozás reményében!

Advancing knowledge
and learning

Oxford University Press 
tankönyvek a 2022/23-as tanévre

Kedves Kollégánk!

Az ikonnal jelzett szövegrészre kattintva
a megfelelő weboldal nyílik meg.

https://elt.oup.com/general_content/hu/iskprog2?cc=hu&selLanguage=hu
https://view.pagetiger.com/letsexplore-course-guide-hu
https://view.pagetiger.com/project-explore-brochure-hungary
https://view.pagetiger.com/english-plus-2e-brochure
https://view.pagetiger.com/solutions-3rd-edition-brochure
https://view.pagetiger.com/oxford-exam-trainer-b1-hungary
https://view.pagetiger.com/oxford-exam-trainer-b2-hungary


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 

készségekre építve és játékos, 
sokszínű feladatokon, mondóká-
kon, dalokon és meséken
keresztül jutnak el az
életkorukban elvár-
ható aktív kommuniká-
cióig.

A kurzus videó-
anyaga animált
történeteket tartal-
maz és lehetőséget
nyújt a célnyelvi 
kultúra bemutatá-
sára, valamint a tan-
tárgyközi tartalmak
bevezetésére 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 tanulókat is támo-

gathatjuk. 

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 tanulók számára.

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: 9780194027618
MF: 9780194027656

Tankönyv: OX-4027625
Munkafüzet: OX-4027663

Let’s Explore, Explore Together 

i

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


Tankönyv: 9780194022613
MF: 9780194764902

Tankönyv: 9780194022620
MF: 9780194764919

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.

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

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

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.

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). 

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 Project Fourth
edition 3-4-5-ös
szintje továbbra is a
tankönyvjegyzékről,
1-2-es szintje
jegyzéken kívül, 
de tankönyváron
rendelhető.

5-8. OSzTáLy

5-8. OSzTáLy

Kiegészítő anyagok 
az Oxford Teachers'
Club-ban 

i

i

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 
témákat vonultat fel, melyek kifejezetten a középiskolás korosztály 
érdeklődésének felelnek meg, ezért szívesen beszélnek róluk. 

i

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


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.
Újdonság: a tankönyvhöz szeptembertől in-
teraktív anyagot (CPT-t) is tudunk biztosítani. 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 
diákok aktív részvételét a tanultak gyakor-

latban való alkalmazá-
sában.

A tankönyv egyenlő
hangsúlyt fektet a
nyelvtanra, szókincsre,
kiejtésre és a készségek
fejlesztésére vagyis
mindenre, ami szüksé-
ges ahhoz, hogy a diá-
kok magabiztos
nyelvhasználókká vál-
janak.

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
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További elérhetőségeink

Szakmai tanácsadóink

Oxford University Press
1035 Budapest, Kerék u. 80.
Telefon: +36 1 372 0167
info.hungary@oup.com
www.oup.hu

Oxford Könyvesbolt
1052 Budapest, Gerlóczy u. 7.
Telefon: +36 1 318 8633
info@oupbooks.hu
www.oupbooks.hu

SBWB Kft. 
Bakos Annamária
mobil: +36 30 693 3676
bakosannamaria@t-online.hu

Kövecses éva
ELT Support Consultant 

Magnucz zsolt
Senior ELT Consultant

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar,
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-
Szolnok, Heves, Békés megye

Tel: +36 30 693 3678 
E-mail: zsolt.magnucz@oup.com

Tolna, Baranya, Somogy, Zala, 
Veszprém, Bács-Kiskun, Csongrád-
Csanád megye

Tel:+36 30 693 3679
E-mail: eva.pali@oup.com

Bakos Annamária
ELT Representative for
Oxford University Press
titles 

Budapest, Pest, Fejér, Nógrád, 
Komárom-Esztergom megye

Tel: +36 30 693 3676
E-mail: annamaria.bakos@oup.com

Győr-Moson-Sopron, Vas megye

Tel: +36 30 694 3261
E-mail: eva.kovecses@oup.com

Esztergályos Kolos
Senior ELT Consultant
and Teacher Trainer

Budapest, Pest, Nógrád, 
Heves megye

Tel: +36 30 694 3260
E-mail: kolos.esztergalyos@oup.com

Páli éva
ELT Consultant 

egy új digitális könyvtár több, mint 700 könyített olvasmánnyal 

Az applikáció olvasási élményt kínál különböző szintű
nyelvtanulóknak kezdőktől a haladókig. 

A könyvek olvasás mellett meg is hallgathatók és a
felolvasás sebessége változtatható igény szerint.

A kezdőket egy interaktív, 5-lépcsős folyamat segíti az
önálló olvasásban, amely a tanulási folyamat valamennyi
területén javulást eredményez. (Warm up, Listen up,
Read, Speak up, Wrap up)

A haladóbb szintű olvasmányok  (Bookworms és
Dominoes sorozat) számos interaktív vonással
egészülnek ki, többek között szókártyákkal és az eBook
hangoskönyv változatával, valamint szintfelmérő teszttel.
Az olvasóknak lehetőségük van hangfelvételt is készíteni
és azt az eredetivel összevetni.

Az ismeretlen szavaknál segítenek a beépített Oxford
szótár definíciói. A szavak jelentésén túl példák is
szerepelnek és az új szavak elmenthetők további
tanulmányozás céljából. 

Az Oxford Reading Club bármilyen eszközön elérhető  –
desktopon, Android tableten, iPad-en vagy okostelefonon,
és egyidejüleg maximum két eszközön használható.

Amennyiben a felhasználó letölti a könyveket, azok utána
offline is elérhetők.

Az alkalmazásra a tanulók egyénileg is előfizethetnek, így
a kívánt hozzáférés idejétől függően különböző
kuponkódokat kapnak. 

A honlapon ingyenes próbaverzióra is lehet
regisztrálni: www.oxfordreadingclub.com
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Oxford tankönyvjegyzék a 2022/23-as tanévre
ISBN Cím Tankönyv kód Tankönyv ár Kiknek ajánljuk?

9780194050715 Let's Explore 1 Tankönyv OX-4050715 1500

alsó tagozat

9780194050739 Let's Explore 1 munkafüzet OX-4050739 2300

9780194050845 Let's Explore 2 Tankönyv OX-4050845 1500

9780194050852 Let's Explore 2 munkafüzet OX-4050852 2300

9780194050951 Explore Together 1 Tankönyv OX-4050951 1500

9780194050968 Explore Together 1 munkafüzet OX-4050968 2300

9780194051064 Explore Together 2 Tankönyv OX-4051064 1500

9780194051071 Explore Together 2 munkafüzet OX-4051071 2300

9780194027618 young Explorers 1 Classbook 9780194027618 1500*

alsó tagozat
9780194027656 young Explorers 1 Activity Book 9780194027656 1500*

9780194027625 young Explorers 2 Classbook OX-4027625 1500

9780194027663 young Explorers 2 Activity Book OX-4027663 1500

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 9780194022613 1800*

felső tagozat, 
normál óraszám 

(A1-B1)

9780194764902 Project 4th 1 munkafüzet + CD 9780194764902 2100*

9780194022620 Project 4th 2 Tankönyv 9780194022620 1800*

9780194764919 Project 4th 2 munkafüzet + CD 9780194764919 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 2800

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 2800

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

9780194504638 Solutions 3rd Intermediate Student's Book with Online Practice OX-4504638 2800

9780194504560 Solutions 3rd Intermediate munkafüzet OX-4504560 2400

9780194506601 Solutions 3rd Upper-Intermediate Student's Book with Online Practice OX-4506601 2800

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

9780194520607 Solutions 3rd Advanced Student's Book with Online Practice OX-4520607 2800

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

*tankönyvjegyzéken kívül, tankönyváron rendelhető




