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Príprava na maturitu z nemčiny jazykovej úrovne B1 
- precvičovanie slovnej zásoby k jednotlivým matu-
ritným témam, počúvania a čítania s porozumením, 
gramatiky, písomného a ústneho prejavu.
Kniha obsahuje rozpracované maturitné témy            
s vyznačenou základnou slovnou zásobou. 
Súčasťou knihy sú dve integrované audio CD. 
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JA! maturita nemčina
základná úroveň B1

i bližšie informácie 

Príprava na maturitu z nemčiny jazykovej úrovne B2 
- precvičovanie slovnej zásoby k jednotlivým matu-
ritným témam, počúvania a čítania s porozumením, 
gramatiky, písomného a ústneho prejavu.
Kniha obsahuje úlohy vo forme testov, vytvorené        
z autentických textov. Súčasťou knihy je integro-
vané audio CD.

JA! maturita nemčina
vyššia úroveň B2

i bližšie informácie 

Príručka, ktorá pomôže učiteľom a študentom pri 
príprave na externú ako aj na internú časť maturit-
nej skúšky z nemeckého jazyka. V príručke je spra-
covaných 25 tematických okruhov s textami, 
úlohami s rôznym stupňom náročnosti a slovnou 
zásobou.  

Nová maturita
z nemčiny

Sprievodca gramatikou nemeckého jazyka - pub-
likácia ponúka ucelený súhrn stredoškolského učiva 
gramatiky nemeckého jazyka. Všetky dôležité 
gramatické javy sú vysvetlené v slovenskom jazyku 
a doplnené konkrétnymi príkladmi a prehľadnými 
tabuľkami. 

Zmaturuj!
z nemeckého jazyka 1

Kniha s integrovaným audio CD pripravuje                      
v dvanástich kapitolách na maturitu z nemeckého 
jazyka - precvičuje v rámci tematických okruhov 
čítanie a počúvanie s porozumením, konverzáciu       
a gramatiku. Každá kapitola obsahuje bohatú 
slovnú zásobu a užitočné frázy. 

Zmaturuj!
z nemeckého jazyka 2

i bližšie informácie 

i bližšie informácie 

Cvičebnica nemeckého jazyka s integrovaným 
audio CD obsahuje slovnú zásobu zo 14                         
tematických okruhov. Je určená študentom, ktorí 
sa pripravujú na maturitu, ako aj tím, ktorí si chcú 
precvičovať jednotlivé rečové schopnosti a ich 
znalosti dosahujú úroveň A2 - B1. 

Direkt
K maturite bez obáv



https://www.infoa.sk/tovar/nemcina-maturitni-priprava/ 
https://www.infoa.sk/tovar/nemcina-maturitni-priprava/ 

Pomocou publikácie si môžete v 19 tematicky 
rôznorodých kapitolách s textami a komunikatívne 
orientovanými úlohami precvičiť na situáciách            
z každodenného života správne používanie výrazov, 
gramatických tvarov a vetných skladov. 
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Sprache im Alltag
Ein Konversationbuch 
für Fortgeschrittene

B1 - B2

Publikácia má pomôcť študentom pri príprave na 
maturitnú skúšku z nemeckého jazyka - ponúka         
3 modelové testy pre základnú a 3 testy pre vyššiu 
úroveň. 
Súčasťou knihy je aj podrobný opis cieľových požia-
daviek, organizácia testovania, charakteristika 
testov a hodnotenie. 

Nová maturita
nemecký jazyk
Monitor - Testy

Publikácia je vhodná ako doplnok k štúdiu 
nemeckého jazyka na strednej škole, obsahuje        
32 podrobne spracovaných tém, 800 otázok               
a odpovedí, tematicky zameranú slovnú zásobu           
a nemecké reálie.
Pre ľahšie štúdium je spracovanie knihy dvojja-
zyčné (zrkadlový nemecko - český text). 

Němčina
Otázky & Odpovědi
... nejen k maturitě

Publikácia s maturitnými témami - každá zo 14 tém 
obsahuje texty na čítanie, počúvanie, konverzačné 
úlohy, lexikálne cvičenia, úlohy na precvičovanie 
písomného prejavu. 
Kniha obsahuje integrované audio CD.

Němčina
Maturitní příprava

i bližšie informácie 

DO VYPREDANIA
ZÁSOB

Kniha obsahuje v 15 základných maturitných 
témach potrebnú slovnú zásobu k maturite                  
z nemeckého jazyka. Súčasťou knihy sú aj zábavné 
lexikálne cvičenia alebo “Sprechkarten” na rolové 
hry.

Němčina
Maturitní slovní zásoba

Publikácia pre študentov, ktorí sa pripravujú na 
maturitu z nemeckého jazyka. Zachytáva vývoj 
nemeckej literatúry od najstarších čias až po 
súčasnosť a obsahuje stručné hodnotenie diela        
a autorov. Teoretická časť je doplnená súborom 
jazykovo adaptovaných textov a súborom 
testových otázok.

Deutsche Literatur
fürs Abitur

Príručka je prípravou na ústnu maturitnú skúšku        
z nemeckého jazyka. Východiskové texty zahŕňajú 
slovnú zásobu, ktorú by študenti mali k danej téme 
ovládať. 

Wir wiederholen
fürs Abitur

DO VYPREDANIA
ZÁSOB


