
Príprava na maturitu z nemčiny jazykovej úrovne B1 - precvičovanie slovnej zásoby k 

jednotlivým maturitným 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.

(Enigma 2013, 366 strán, ISBN 978-80-8133-008-7)

JA! Maturita nemčina vyššia úroveň B2

Obsah a vzorové strany

JA! Maturita nemčina základná úroveň B1

(Didaktis 2005, 256 strán, ISBN 978-80-7358-043-8)

Príprava na maturitu z nemčiny jazykovej úrovne B2 - precvičovanie slovnej zásoby k 

jednotlivým maturitným témam, počúvania a čítania s porozumením, gramatiky, písomného a 

ústneho prejavu.

Kniha obsahuje úlohy vo forme testov, vytvorené z autentických textov. Súčasťou knihy je 

integrované audio CD.

(Enigma 2013, 336 strán, ISBN 978-80-8133-019-3)

Obsah a vzorové strany

Vzorové strany

Zmaturuj! z nemeckého jazyka 1
Sprievodca gramatikou nemeckého jazyka - publikácia ponúka ucelený súhrn stredoškolského 

učiva gramatiky nemeckého jazyka. Všetky dôležité gramatické javy sú vysvetlené v 

slovenskom jazyku a doplnené konkrétnymi príkladmi a prehľadnými tabuľkami. 

Nová maturita z nemčiny
Príručka, ktorá pomôže učiteľom a študentom pri príprave na  externú ako aj internú  

maturitnej skúšky z nemeckého jazyka. V príručke je spracovaných 25 tematických okruhov s 

aktuálnymi textami, úlohami, obrázkami a novou slovnou zásobou. Úlohy sa líšia rôznym 

stupňom náročnosti.

(Aktuell 2014, 280 strán, ISBN 978-80-8915-301-5)

Zmaturuj! z nemeckého jazyka 2
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. 

(Didaktis 2006, 216 strán, ISBN 978-80-7358-047-6)

Vzorové strany

Príprava na maturitu z NJ

B1

B2

https://www.enigma.sk/maturita-prijimacky-na-vs/nemcina-maturita-zakladna-uroven-audionahravka-na-2xcd/
https://www.enigma.sk/maturita-prijimacky-na-vs/nemcina-maturita-vyssia-uroven-b2-cd/
http://www.didaktis.sk/maturita/nemecky-jazyk/zmaturuj-z-nemeckeho-jazyka-1:zuzana-radevova/?mod=catalog&category=30&detail=51
http://www.didaktis.sk/zmaturuj-z-nemeckeho-jazyka-2--cd:sarka-mejzlikova/?mod=catalog&category=30&detail=52


Direkt k maturite bez obáv
Cvičebnica nemeckého jazyka s integrovaným audio CD obsahuje slovnú zásobu zo 14 

tematických okruhov. Je určená študentom, ktorí sa pripravujú na maturitu a chcú si 

precvičovať jednotlivé rečové schopnosti a ich znalosti dosahujú úroveň A2 - B1. 

(Klett 2009, 200 strán, ISBN 978-80-7397-106-9)

(SPN 2004, 190 strán, ISBN 978-80-1000-509-3)

Sprache im Alltag
Ein Konversationsbuch für Fortgeschrittene 

Pomocou publikácie si môžete v devätnástich tematicky rôznorodých kapitolách s textami a 

komunikatívne orientovanými úlohami precvičiť na situáciách z každodenného života správne 

používanie výrazov, gramatických tvarov a vetných skladov. 

(Remedium 2005, 284 strán, ISBN 978-80-8899-399-5)

Nová maturita nemecký jazyk
monitor - testy

Publikácia má pomôcť študentom pri príprave na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka - 

ponúka 3 modelové testy pre základnú a 3 testy pre vyššiu úroveň. 

Súčaťou knihy je ja podrobný opis cieľových požiadaviek, organizácia testovania, 

charakteristika testov a hodnotenie.

Publikácia s maturitnými témami - každá zo štrnástich tém obsahuje texty na čítanie, 

počúvanie, konverzačné úlohy, lexikálne cvičenia, úlohy na precvičovanie písomného prejavu. 

Kniha obsahuje integrované audio CD.

Vzorové strany

Němčina - Maturitní slovní zásoba
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 - Otázky & odpovědi nejen k maturitě
Publikácia je vhodná ako doplnok k stredoškolskému štúdiu nemeckého jazyka, obsahuje 32 

podrobne spracovaných tém, 800 otázok a odpovedí, tematicky zameranú slovnú zásobu a 

nemecké reálie. 

Pre ľahšie štúdium je spracovanie knihy dvojjazyčné (zrkadlový nemecko - český text).

(Infoa 2009, 240 strán, ISBN 978-80-7240-490-2)

(Infoa 2007, 184 strán, ISBN 978-80-7240-552-7)

Němčina - Maturitní příprava

(Infoa 2008, 176 strán, ISBN 978-80-7240-584-8)

Vzorové strany

Deutsche Literatur fürs Abitur
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.

(Príroda 2003, 127 strán, ISBN 978-80-0701-291-2)

B1 - B2

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


K nové maturitě bez obav
Kniha testů z německého jazyka

Mit links zum Abitur in Deutsch

Príprava na skúšky

Príručka je pripravou na ústnu maturitnú skúšku z nemeckého jazyka. Východiskové texty 

zahŕňajú slovnú zásobu, ktorú by študenti mali k danej téme ovládať. Otázky k textu môžu 

slúžiť ako stručná osnova pri opakovaní témy, môžu sa však využiť aj na bežných hodinách 

vyučovania. 

(Príroda 2001, 80 strán, ISBN 978-80-0700-422-1)

Wir wiederholen fürs Abitur

Príručka s integrovaným audio CD obsahuje šesť modelových maturitných testov pre úroveň 

B1, užitočné tipy a modelovú ústnu skúšku na CD.

(Klett 2009, 119 strán, ISBN 978-80-8690-678-2)

Publikácia ponúka študentom pripravujúcim sa na maturitu z NJ súbor textov a cvičení s 

dôležitou slovnou zásobou k rôznym tematickým okruhom. Cvičebnica obsahuje aj osobitnú 

prílohu s testovými úlohami a farebnými fotkami, ktorá ponúka príležitosť simulovať na 

hodinách nemeckého jazyka časť maturitnej skúšky.

Hľadáte ďalšie doplnkové materiály na obohatenie či spestrenie hodín pri príprave na maturitu?  

V našej ponuke nájdete aj rôzne hry, tituly pripravujúce na skúšky, ako aj knihy či DVD z oblasti reálií:

Krajinoveda

Jazykové hry

(Príroda 2009, 136 strán, ISBN 978-80-0701-694-1)

Doplnkové materiály k príprave na maturitu

http://www.oxico.sk/jazyky/nj/NJ_PRIPRAVA_NA_SKUSKY_ponuka_2017.pdf
http://www.oxico.sk/jazyky/nj/NEMECKE_REALIE.pdf
http://www.oxico.sk/jazyky/nj/NJ_JAZYKOVE_HRY_ponuka_2017.pdf


Zaujali Vás niektoré z titulov a máte o ne záujem? Objednajte si ich u nás!

Mgr. Miriam Rajnohová

miriam.rajnohova@oxico.sk

' 02/ 54 41 09 92 - 3  

' 0903 828 543

Pri objednávaní prosíme vždy čitateľne uviesť: 

* presný a úplný názov učebnice vrátane úrovne

* počet objednaných kníh

* presnú adresu odberateľa a kontaktnú osobu s telefónnym číslom (balíky doručujeme kuriérskou 

   službou)

* telefonické objednávky vybavujeme len formou dobierky (platba v hotovosti pri preberaní balíka) alebo 

   osobného odberu u nás v distribúcii OXICO na Panónskej ceste 6 v Bratislave v pracovné dni od 8:00 

   do 16:30 hod.

Výhody 2018:

* poštovné ZADARMO pri objednávke nad 166 € (pre školy nad 100 €), inak účtujeme poštovné a balné 

   3,15 €.  Tovar, ktorý je skladom, vybavujeme do 2 - 5 pracovných dní, ak nie je skladom, doba dodania 

   je cca 3 – 6 týždňov (podľa vydavateľstva a dostupnosti titulu u vydavateľa).

* možnosť bezplatného zapožicania kníh na jeden mesiac (ako vzorku neposielame CD, DVD, CD-ROM IWB 

   a kopírovateľné materiály)

* na písomné objednávky bonus na výber kníh zadarmo v hodnote 5% zo sumy zakúpeného tovaru podľa  

   vlastného výberu 

Sme Vám k dispozícii!

V prípade akýchkoľvek otázok k výučbe a titulom z nemeckého jazyka sme Vám k dispozícii a radi Vám poradíme. 

Oxico cenník pre školy

Oxico cenník MOC

Cenníky a katalógy v tlačenej verzii Vám radi na vyžiadanie zašleme mailom,  prípadne poštou. Bližšie informácie ku 

všetkým titulom na stránkach www.hueber.de, www.klett.de, www.cornelsen.de, www.fraus.cz.

Cenníky:

http://www.oxico.sk/cennik_link/2017_NJ_Skoly.pdf
http://www.oxico.sk/cennik_link/2017_NJ_MOC.pdf

