
Gasztrokulturális 
kalandozások (könyv)
Nyelvi, gasztronómiai, 
kulturális és országisme-
reti tudnivalók  gyűjtemé-
nye szószedettel. 
- élvezetes nyelvtanulás 
fejtörők, rejtvények és 
tesztek segítségével. 
-  20 témán keresztül 
mutatja be a legfontosabb 

és legérdekesebb tudnivalókat az adott országról 
- szórakoztató anekdoták, furcsaságok és 
interkulturális tudnivalók azoknak, akik nem csak a 
nyelvvel, de az adott nemzet kultúrájával is meg 
szeretnének ismerkedni. 
/ANGOL, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL/ 

Praktikus irodai kommunikáció (könyv)
Levelezzen és telefonáljon magabiztosan!
- ideális gyakorlókönyv és ötlettár
- ajánlatok, megrendelések, reklamációk stb. szóban 
és írásban
- mintalevelek, feladatok, szinonimák, szófordulatok
- többnyelvű szószedet, telefonálási útmutató, 
rövidítésjegyzék
/ANGOL, NÉMET, OROSZ/

Üzleti nyelvkalauz (könyv)
Nyelvi segédeszköz és viselkedési tanácsadó egyben.
Hasznos ötletek a biztos üzleti fellépéshez
- szókincs- és kifejezés-gyűjtemény üzleti 
alkalmakhoz
- az üzleti életben megkövetelt viselkedési szokásokat
és illemszabályokat tartalmazza
- felhívja a figyelmet a kulturális különbségekre és az 
ebből adódó esetleges félreértésekre
/ANGOL, FRANCIA/

Nyelvtan röviden és érthetően (könyv + 1 CD)
Gyorsan és biztosan segít a nyelvtani szabályok 
elsajátításában és átismétlésében!
- a magyarázatok laza, humoros stílusban íródtak
- ötleteket ad, hogy hogyan kerülhetők el a tipikus 
hibák
 /NÉMET, OLASZ, OPOSZ, SPANYOL/

Nyelvtan 3 lépésben 
(könyv)
Ideális gyakorláshoz
és ismétléshez, számos
életszerű gyakorlat
megoldással.
- áttekinthető felépítés,
részletes magyarázatok
- nyelvtani témák három
nehézségi szinten
- példamondatok és hasznos tippek
- mindez a jól bevált módszer szerint: fedezze fel – 
értse meg – gyakorolja be!
/SPANYOL/

Igetáblázatok (könyv)
Gyorsan és kényelmesen tanulható és ismételhető át 
az igeragozás!
- több mint 1000 ige ragozása egy helyen
- érthető szabályok segítik az elméleti háttér 
megértését
- átlátható táblázatok ragozási típusok áttekintéséhez
- a betűrendes lista alapján megtudható, hogy az 
aktuálisan keresett ige melyik ragozási típusnak felel 
meg
- a könyv a helyes igeidőhasználat elengedhetetlen 
segédeszköze
/ANGOL, FRANCIA, NÉMET, OLASZ, 
SPANYOL/

A PONS kiadványok célja a mindenki
számára könnyen és kényelmesen elérhető

nyelvtanulás és az alapos, használható
nyelvtudás! 
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Nyelvtanfolyam kezdőknek  
(könyv+4 CD)
Mire elég 3 hónap? 
Pont arra, hogy 
megtanuljunk egy idegen 
nyelvet alapfokon.
Lépésről lépésre, fejezetről 
fejezetre jön meg a kedv a 
nyelvtanuláshoz.
- a könyv 40 jól strukturált 
és változatos leckéből áll

- a folytatásos kerettörténet és a könyv színes 
grafikája ébren tartja a figyelmet
- a feladatok, nyelvtani magyarázatok, tanulási tippek 
és hallás utáni gyakorlatok fejlesztik az összes nyelvi 
készséget
- a mellékletben található szószedet, nyelvtani 
függelék, a hanganyag szövege és megoldó kulcs az 
önálló tanulást segíti
- a kulturális részekből több is megtudható az adott 
országról
- a megszerzett tudást az ismétlő fejezetek mérik és 
mélyítik.
/ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL /

PONS kiadványok
(könyv + cd)

kölcsönzéséhez érvényes
könyvtári tagság

szükséges.
Kölcsönzési idő 1 hónap.

 Nyelvtanulást segítő további kiadványokat
keresse a könyvtárban, illetve a médiatárban.

Nyelvtanfolyam haladóknak (könyv + 2 CD)
Ismerje meg a német nyelvű országok kultúráját és 
fejlessze tovább nyelvtudását! 
Gyakorolja anyanyelvűek segítségével a hallás utáni 
értést és kiejtést. A tankönyvben 12 leckén átívelő 
fordulatos történet, hasznos szavak és kifejezések, 
részletes nyelvtani összefoglaló, országismereti 
érdekességek találhatók, a magabiztos nyelvtudás 
érdekében. Az ismétlő fejezetekkel elmélyítheti a 
megszerzett ismereteket. Kommunikáljon bátran!
- fordulatos folytatásos történet
- szavak és kifejezések
- változatos feladatok és gyakorlatok
- tanácsok és tippek a hatékony tanuláshoz
- országismereti tudnivalók és érdekességek
- nyelvtani összefoglaló
/ANGOL, NÉMET, OLASZ, SPANYOL/

Megszólalni 1 hónap alatt 
(könyv + CD)
Utazni készül? Élvezetesebbé 
szeretné tenni a nyaralást? 
Hódítani szeretne?
-a rövid leckékkel naponta 
kb. 15 perc nyelvtanulással 
megtanulhat köszönni, 
kérni, udvarolni ...
- a nyelvtani feladatokkal 

tökéletesíthető a nyelvhelyesség
-az Audio-CD segítségével történetek és a szavak 
kiejtése hallgatható meg 
-a könyv tele van kulturális információkkal, mellyel 
jobban megismerhető az adott ország
- így ezzel a könyvvel a táskában biztos, hogy jobban 
élvezhető majd az utazás
/ANGOL, FRANCIA, HOLLAND, NÉMET, 
OLASZ, OROSZ, SPANYOL/

Mobil nyelvtanfolyam 
(könyv + 2 CD)
Azoknak szól, akik napjuk 
minden percét kihasználva
szívesen ismerkednek 
idegen nyelvekkel utazás 
közben, munkába menet, 
vagy akár kocogás közben 
is. 
- közel 1000 hasznos szót 
és kifejezést tanulhat meg 

a nyaralás és a hétköznapok szókincséből, amelyek 
segítségével könnyen elboldogul a mindennapi 
szituációk során 
- a szavak memorizálása után beszédgyakorlatokkal 
mélyítheti el, és helyezheti át a gyakorlatba a már 
megszerzett tudást
- hasznos információk az ország lakóiról, 
szokásairól
- értékes tippek a hallás utáni értés és a beszéd 
gyakorlásához
/ANGOL, FRANCIA, NÉMET, OLASZ, 
OROSZ, SPANYOL/

Mobil nyelvtanfolyam 
EXTRA
(könyv + 2 CD)
Hallgassa az utcán, 
autóban, kocogás közben, 
és tanulj meg rengeteg 
hasznos szót és kifejezést! 
- aktív beszédgyakorlatok,
a legfontosabb 
kommunikációs helyzetek 
-a kötet izgalmas 
történeteket dolgoz fel, 

illetve azok teljes hanganyagát, szókészletét, 
kifejezéseit ismerteti dialógusokkal és hasznos 
gyakorlatokkal. 
/ANGOL, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL/


