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Link do produktu: https://abeceda.pl/cesky-krok-za-krokem-1-ruska-p-183.html

Česky krok za krokem 1 + 2
CD (ruská) / Чешский шаг за
шагом 1
Cena

110,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

0105

Kod EAN

978-80-7470 -129-0

Wydawnictwo

AKROPOLIS

Opis produktu
Autor: Lída Holá
Wydawnictwo: Filip Tomáš – Akropolis
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-80-7470-129-0
Język: czeski, rosyjski
Okładka: miękka, błyszcząca
Liczba stron: 204 podręcznik, 56 dodatek
Format: 230 x 290 mm
W zestawie: podręcznik, dodatek, 2 x CD
Książka dostępna na zamówienie. Czas realizacji zamówienia ok. 10 dni.
Podręcznik Česky krok za krokem 1 przeznaczony jest do nauki języka na poziomie A1 oraz A2. W odświeżonej wersji, pod nową nazwą kryje się
pozycja wzbogacona nie tylko o treść, ale i o stronę graficzną. Publikacja zawiera 24 lekcje, które w oparciu o przykłady „z życia wzięte”
pozwalają systematycznie rozwijać umiejętności czytania ze zrozumieniem, mówienia, pisania i rozumienia ze słuchu. Nowe wydanie udoskonala
również kwestię pracy z tekstem, w ćwiczeniach i zadaniach kładąc nacisk przede wszystkim na formy przydatne do porozumiewania się w życiu
codziennym.
Gramatyka, prezentowana w przejrzystych tabelkach, dodatkowo ułatwia naukę za pomocą prostych do zapamiętania schematów, obrazków i
symboli. Całkowitą nowością jest także wprowadzenie do książki nauki deklinacji za pomocą stałych, wzorcowych zdań, bardzo usprawniających
opanowanie niełatwej odmiany.
Podręcznik uatrakcyjnia ponadto bogata szata graficzna, dodatek ze słowniczkiem i kluczem do zadań oraz dwie płyty CD z nagraniami
(dostępne również on-line w formacie MP 3). Zeszyty ćwiczeń, które można nabyć osobno, pozwalają dodatkowo utrwalić przerabiany materiał.
Swoim zasobem słówek, szerokim wyborem tekstów i szczegółowymi objaśnieniami zasad gramatycznych w języku angielskim, publikacja Česky
krok za krokem 1 z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagającego ucznia zainteresowanego nauką czeskiego jako języka obcego. Płynnie
nawiązuje do niej wydana już część druga, Česky krok za krokem 2, dla uczniów będących na poziomie B1.

► Zajrzyj do książki
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