
Obsahuje 6 kompletných testov na 
skúšku IELTS. Prvé dva testy obsahujú 
ďalšie doplnkové cvičenia a užitočné 
rady na úspešné zvládnutie skúšky. 
Učebnica je vhodná pre všetky 
úrovne skúšky IELTS a pre obidva typy 
- IELTS General aj IELTS Academic.

I ELT
OXICO
jazykové knihy

S
Znížili sme pre 
Vás ceny titulov

akcia platí do 31. januára 2017

37,00€

27,75€

Zbierka 4 kompletných testov so správnymi riešeniami na 
skúšku IELTS. Je dostupná v dvoch variantoch - Practice 
tests pre IELTS General a Practice Tests for IELTS Academic. 
Zbierka testov je prevažne určená na samoštúdium a 
domácu prípravu. Je však možné ju použiť aj ako 
doplnkový materiál ku skúškovým kurzovým                    
materiálom na skúšku IELTS. Číslo na obale knihy 
neoznačuje úroveň, ale diel zbierky - tj. každý diel 
obsahuje iné 4 testy. Zbierky testov je možné zakúpiť 
bez CD (CD sa dokupuje zvlášť), alebo ako balík 
spolu s CD. CD je nevyhnutné na 
prípravu na skúšku, pretože obsahuje 

audio materiál                    
k testovým 
úlohám na 
počúvanie. 

od 25,90€

od 19,43€

IELTS Trainer

Cambridge IELTS Practice Tests 2-11



od 21,90€

od 16,43€

Complete IELTS

IELTS Life Skills 

Učebnica IELTS Life 
Skills  je zbierka 4                     

kompletných testov spolu s radami a 
odporúčaniami, ako úspešne zvládnuť 
novú skúšku IELTS for Life. Tento nový typ 
skúšky je určený pre ľudí, ktorí potrebujú 
jasne a validne otestovať a certifikovať ich 
celkovú jazykovú úroveň.  Učebnica                    
obsahuje modelové odpovede na časť 
speaking a je dostupná 
na úrovni A1 a B1, 
rovnako ako táto 
skúška. K učebnici je 
dostupné CD s audio 
nahrávkami k testovým 
úlohám na počúvanie. 

od 13,40€

od 10,05€

Základná kurzová skúšková učebnica na prípravu na 
skúšky IELTS. Obsahuje kompletný gramatický a lexikálny 
sylabus potrebný pre danú úroveň skúšky. Vačšina úloh je 
v skúškovom formáte. K učebnici je dostupný aj Teacher´s 
book, Workbook a audio CD. Teacher´s book obsahuje 
doplnkové úlohy a podrobnú metodiku k úlohám                     
v učebnici. CD obsahuje audio materiál                                     
k úlohám na počúvanie v učebnici. Complete 
IELTS je dostupná v troch úrovniach podľa 
úrovne skúšok IELTS - (B1, B2 a C1). Každá úroveň 
učebnice je určená pre dotáciu približne 80 až 
100 hodín. V prípade intenzívnej prípravy je 
vhodné učebnicu doplniť o niektorý                                   
z doplnkových materiálov na skúšku IELTS, napr. 
Official Guide, alebo Official Practice Tests.   

Zbierka rád a stratégií ako čo najjednoduchšie 
zvládnuť skúšku IELTS. Top Tips je dostupná zvlášť pre 
typ skúšky IELTS General a zvlášť pre skúšku IELTS             
Academic. Je možné ju použiť pre všetky úrovne 
týchto skúšok. 

Top Tips for IELTS 
Academic/General Training module

16,00€

12,00€



Objective IELTS, podobne ako Complete IELTS                            
je základná kurzová skúšková učebnica na prípravu na 
skúšky IELTS. Obsahuje úlohy v skúškovom formáte.                           
K učebnici je dostupný aj Teacher´s book, Workbook                         
a audio CD. Teacher´s book obsahuje doplnkové úlohy 
a podrobnú metodiku k úlohám v učebnici.                    

CD obsahuje audio materiál k úlohám na 
počúvanie v učebnici. Complete IELTS je                  
dostupná v dvoch úrovniach podľa úrovne skúšok 
IELTS (B1 - pre bands 5.0 a 6.0 a C1 pre bands 6.0                          
a 7.0). Každá úroveň učebnice je určená pre 

dotáciu približne 60 - 80 hodín.                              
V prípade intenzívnej prípravy je vhodné 
učebnicu doplniť o niektorý                                 
z doplnkových materiálov na skúšku 
IELTS, napr. Official Guide, alebo Official 
Practice Tests. 

16,30€

12,23€

Step Up to IELTS

Objective IELTS

Učebnica Step Up to IELTS je základný kurzový skúškový 
materiál, ktorý pripravuje študentov na skúšku IELTS.                         
Je dostupná v dvoch úrovniach (B1 a B2 CEFR).                        
K učebnici je možné dokúpiť ďalšie materiály žiackej 
sady - personal study book (Workbook) a učiteľskej 
sady - Teacher´s book a audio CD. Teacher´s book                       
obsahuje metodiku k úlohám v učebnici a audio CD 
obsahuje nahrávky k úlohám na počúvanie v učebnici. 
Step Up to IELTS je určený na dotáciu cca 60 - 80 hodín.   

od 15,80€

od 11,85€

od 12,00€

od 9,00€

Učebný materiál určený najmä na použitie                       
v triede. Obsahuje testové súčasti IELTS zamerané 
na počúvanie s porozumením, čítanie a písanie 
na IELTS general training aj na IELTS academic.                 
V učebnici nájdete aj tapescripts k nahrávkam a 
odpovede študentov na "writing tasks". Verzia                
s CD obsahuje audio materiál k testovým úlohám 
na počúvanie, verzia s DVD obsahuje okrem 
audio materiálu aj krátke videá troch študentov 
na ústnej skúške IELTS. 

Official IELTS Practice Materials 1&2



31,90€ 23,93€

11,70€

8,78€

Cambridge Vocabulary
for IELTS/IELTS Advanced

Common mistakes at IELTS
Intermediate/Advanced

Cambridge Grammar for IELTS

Obsahuje kompletný gramatický sylabus, ktorý má      
študent zvládnuť, keď sa pripravuje na skúšku IELTS. 
Učebnica je vhodná pre rôzne úrovne skúšky IELTS a 
precvičuje gramatické úlohy na typ skúšky General aj 
na typ skúšky Academic. Spolu s gramatikou                       
precvičuje aj počúvanie s porozumením                                
vo vybraných cvičeniach, ktoré sú kombináciou 
gramatiky v kontexte a počúvania. Učebnica                   
obsahuje aj užitočný gramatický glosár. 

Zbierka najčastejších lexikálnych a 
gramatických chýb kandidátov na skúšky IELTS                  
z minulých období. Informácie o chybách boli 
získané priamo z testov z minulých období                            
a korpusovo spracované v Cambridge Learner 
Corpus. Common Mistakes sú vhodné pre IELTS 
General aj pre IELTS Academic. Táto "mini                  
učebnica" je dostupná na úrovni intermediate              
a na úrovni Advanced a je vhoná pre tieto 
úrovne skúšky. 

od 27,90€

od 20,93€

Objednávky posielajte na adresu: 

oxico@oxico.sk

Cambridge Vocabulary for IELTS                        
precvičuje slovnú zásobu, ktorú študent 
potrebuje zvládnuť, keď sa pripravuje na 
skúšky IELTS General aj IELTS Academic. 
Slovná zásoba sa prezentuje v autentick-
om kontexte a je spojená s informáciami            
z Learner Corpus o najčastejších chybách 
študentov. Cambridge Vocabulary for 
IELTS je dostupná v úrovniach intermediate 
(je možné využiť pre nižšie stupne IELTS)                      
a na úrovni Advanced - určená pre band 
6.5 a viac.  


