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група  
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5. – 7.  КЛАС
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Всичко започва с 
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Български език за 5. клас.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС

Електронният учебник на издателство „Просвета“ по 
български език съдържа:
• повече от 300 задачи, разпределени към всяка от те
мите в учебника и насочени както към овладяване на 
лингвистичната информация, така и към прилагане на 
знанията в речевата практика;

• повече от сто допълнителни електронни ресурса, кои
то включват съпътстваща научна информация и задачи 
от различен тип и с различна степен на трудност.

Тетрадката към новия учебник на издателство „Прос
вета“ дава отлична възможност да се затвърдят зна
нията на учениците и реално да се повиши равнището 
на тяхната езикова и комуникативна компетентност. 
Помагалото може да се използва през цялата учебна 
година както в процеса на работата в клас – за те
куща подготовка и оценяване, така и при самоподго
товката на учениците вкъщи, защото съдържа задачи, 
които са:
• повече от 300, разпределени в 26 теми в точно съот
ветствие с темите от учебника;

• насочени както към овладяване на лингвистичната 
информация, така и към прилагане на знанията в рече
вата практика;

• разнообразни от гледна точка на дейността, която 
трябва да извършват учениците – за конструиране, за 
трансформиране, за класифициране и систематизация 
по различни признаци, за решаване на езикови проблеми, 
за коригиране и редактиране и др.;

• различни по форма – с избираем и със свободен отго
вор по подобие на задачите от изпитния формат за 
Националното външно оценяване в 7. клас;

• с различна степен на трудност, което позволява в 
работата реално да се приложи индивидуален подход 
към учениците.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
Автори: Весела 
Михайлова, Йовка Тишева, Руска 
Станчева, Борислав Борисов
Размери: 17х24 см  
140 страници
ISBN 9789540132389 

В книгата е представена концепцията на авторите за 
съвременното обучение по български език в прогимнази
алния етап. Разработени са конкретни методически ва
рианти на уроци. Включени са решения на всички задачи, 
от учебника и примерно годишно разпределение, изгот
вено по модела, утвърден с новите разпоредби на МОН.

Основните достойнства на учебника са:
• краткост, научна коректност и достъпност на уроч
ните статии;

• ясна структурнокомпозиционна постройка на всеки 
урок и на учебника като цяло;

• отличен графичен дизайн, който позволява ученикът 
лесно да се ориентира в информацията;

• система от семантични илюстрации, които визуали
зират теоретичната информация;

• повече от 300 задачи, разпределени към всяка от те
мите в учебника.

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
Автори: Весела 
Михайлова, Йовка 
Тишева, Руска 
Станчева, Борислав 
Борисов
Размери: 21х29 см
96 страници
ISBN 9789540132051 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 
5. КЛАС, „ПРОСВЕТА – 
СОФИЯ“
Автори: Весела 
Михайлова, Йовка 
Тишева, Руска 
Станчева, Борислав 
Борисов
Размери: 21x29 см 
112 страници
ISBN 9789540131801
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ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС

Учебникът по български език за 5. клас на издателство 
„Просвета Плюс“ е изцяло съобразен с новата учебна 
програма, влязла в сила през учебната 2016/2017 г.

Всяка урочна статия започва с мотивационна част 
(изясняват се накратко очакваните резултати от ра
ботата по конкретната тема от програмата). Изуче
ното в началния етап се актуализира с въпроси и чрез 
рубриката „Да си припомним“. Рубриката „Помощ“ е за 
онези ученици, които срещат затруднения. 

В рубриката „Да проверим какво знаем и умеем“, как
то и в специалната урочна статия след всеки раздел 
„Проверка и самопроверка на езиковата подготовка“ 
са включени както тестови задачи за четене с разби
ране, така и задачи за създаване на текст. 

„Общуването и интернет“ е рубрика, която има фа
култативен характер. Тя присъства главно в първия 
раздел, тъй като има отношение към обогатяването 
на социокултурната компетентност. Авторите на 
учебника представят в минимизиран вид въпросите на 
речевото общуване в електронни условия.

Електронният учебник по български език за 5. клас на 
издателство „Просвета Плюс“ отговаря на образова
телните нужди на петокласниците, изучаващи българ
ски език в непрекъснато променящ се социокултурен 
контекст, силно повлиян от многоезичието (съхраня
ването на многообразието сред „малките“ европейски 
езици) и интернет. Електронният вариант на учебни
ка съдържа над 100 допълнителни електронни ресурса, 
повечето от които са задачи от различен тип и с раз
лична степен на трудност.

Учебната тетрадка съдържа допълнителни упражне
ния и възможности за индивидуална подготовка. Тя 
предлага многообразни похвати за работа върху уме
нията на учениците да планират, създават и подобря
ват текст. Включените задачи за анализ, редактиране 
и създаване на текстове ще помогнат на петокласни
ците да развият своите комуникативни компетент
ности.

Тетрадката е обвързана с учебника и улеснява орга
низацията на работата в час, която може да бъде 
провеждана както по групи, така и самостоятелно за 
всеки ученик. 

В учебната тетрадка са включени входно и изходно 
ниво за учениците, както и ключ за отговорите на 
тестовите задачи.

В книгата за учителя авторите дават насоки как да се 
използва резултатно учебникът. Включено е примерно 
годишно разпределение според найновите изисквания 
на МОН. Дадени са и конкретни насоки за провежда
нето на входното и изходното ниво, както и скала за 
оценяването им. В книгата за учителя има ключ за от
говорите на тестовите задачи, включени в учебника.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Татяна Ангелова, 
Гергана Дачева,  
Биляна Радева
Размери: 21x29 см 
128 страници 
ISBN 9786192220150

ТЕТРАДКА  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС
Автори: Татяна Ангелова, 
Гергана Дачева,  
Биляна Радева 
Размери: 21x29 см 
60 страници
ISBN 9786192220167 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС
Автори: Татяна Ангелова, 
Гергана Дачева, Биляна Радева 
Размери: 17х24 см 
96 страници
ISBN 9786192220242 

КАКВО ПОЛУЧАВА УЧИТЕЛЯТ
Когато избере да работи по „Просвета – София“ или по „Просвета Плюс“,  

или по „Просвета АзБуки“, всеки учител получава съответния учебник, неговия електронен 
вариант, тетрадка и книга за учителя.

А какво още получава учителят, вижте при помагалата с този знак. В комплекта 
за учителя
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Учебникът е преработено издание, напълно съобразено 
с изискванията на новата учебна програма. Урочните 
статии в него:
• представят достъпно учебното съдържание, предви
дено за изучаване в 5. клас;

• позволяват лесно откриване на съществената линг
вистична информация;

• обясняват разбираемо езиковите правила;

• следват единна логика.

Включените към всяка урочна единица задачи са раз
нообразни по форма, съдържание и ниво на трудност. 
Системата от функционални илюстрации, таблици и 
схеми подпомага усвояването на знанията от учени
ците и усъвършенстването на тяхната езикова ком
петентност.

Всяка от страниците е предварително разделена на 
отделни зони, което позволява части от нея – табли
ци, схеми, дефиниции, изображения или отделни задачи, 
да се показват на цял екран с цел подобра визуализа
ция на съдържанието. 

Електронният вариант на учебника съдържа над 100 
допълнителни електронни ресурса, повечето от кои
то са задачи от различен тип и с различна степен на 
трудност. Чрез ползването му в учебната практика 
реално може да се постигнат максимална плътност и 
ефективност във всеки урок. Електронният учебник 
ще бъде и отличен помощник на всеки ученик в процеса 
на самоподготовка.

Темите в тетрадката следват логиката на учебно
то съдържание. Предвидени са много и разнообразни 
допълнителни задачи, които ще допринесат да се зат
върдят усвоените знания и да се усъвършенстват 
уменията на учениците, свързани с езиковата и с кому
никативната им компетентност. Ползването на нова
та тетрадка по български език ще позволи на учителя 
да оптимизира работата си в клас. Чрез решаването 
на задачите, включени в нея, реално може да се постиг
нат максимална плътност и ефективност във всеки 
урок. Това, че упражненията са степенувани по труд
ност и са разнообразни като тип, дава възможност 
да се приложи и индивидуален подход към учениците в 
зависимост от равнището на знанията и уменията на 
всеки от тях. 

В книгата се съдържат методическите виждания на 
авторите за обучението по български език в прогим
назиалния етап на средното училище. Предложени са 
конкретни идеи за осъществяването на всеки урок в 
клас, както и пълни решения на всички включени в учеб
ника задачи. Разработено е примерно годишно разпре
деление по БЕЛ в съответствие с новите изисквания.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 
5. КЛАС, „ПРОСВЕТА 
АЗБУКИ“
Автори: Милена 
Васева, Тина Велева
Размери: 21x29 см
128 страници
ISBN 9789543600816

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
Автори: Милена 
Васева, Тина Велева
Размери: 21х29 см
76 страници
ISBN 9789543600854

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
Автори: Милена Васева, Тина 
Велева
Размери: 17х24 см 
116 страници
ISBN 9789543600991 
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Литература за 5. клас

Учебникът по литература за 5. клас на издателство 
„Просвета“ цели овладяването на базисни знания, уме
ния и отношения, свързани с митологията, с фолклора 
и с литературата и с изграждането на компетент
ности на ученика. Учебното съдържание е представено 
по достъпен и интересен за децата начин, като са от
четени особеностите на разнородните образовател
ни групи.

В различни рубрики се предлагат варианти за осмисля
не на задължителните текстове. Приложените подхо
ди целят да улеснят работата на учители и ученици за 
обогатяване на общата и специфичната литературна 
култура на петокласниците.

Тринадесетте урочни теми са разработени в електро
нен вариант с модерна дигитална платформа за обу
чение.

Новост в електронната литература за 5. клас са ви
деоклиповете, които по привлекателен за учениците 
и съвременен начин представят творбите, техни
те автори, както и различните фолклорни празници 
и ритуали. Допълнително са разработени множество 
интерактивни упражнения и задачи от различен тип, 
които правят обучението по литература интересно и 
ефективно за петокласниците.

Тетрадката по литература за 5. клас е пряко свързана 
с учебниците по литература на издателствата „Про
света“ и „Просвета Плюс“.

Всеки от тринайсетте раздела включва по два крат
ки текста за упражнения в тясна тематична връзка с 
урока. Въпросите, задачите и упражненията са насоче
ни едновременно в две посоки: развиване на уменията 
за четене с разбиране и усъвършенстване на писмена
та реч на учениците.

Книгата за учителя за 5. клас предлага методически 
разработки на всички теми от учебника, отговори 
на въпросите за преговор и тестовете от учебника, 
тет радката и помагалото от учебния комплект, как
то и по два варианта за входно и изходно ниво.

ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС, 
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“
Автори: Албена Хранова, 
Лъчезар Бояджиев, Тина 
Велева
Размери: 21x29 см
168 страници
ISBN 9789540131863

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 5. КЛАС

ТЕТРАДКА ПО 
ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС – 
КЪМ ДВАТА УЧЕБНИКА
Автор: Албена Хранова
Размери: 21x29 см
48 страници 
ISBN 9789540131733

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС, 
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“
Автори: Албена Хранова, Любов 
Шишкова
Размери: 21x29 см
88 страници 
ISBN 9789540131993
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Литературата за 5. клас на „Просвета Плюс“ е 
найкраткият учебник, който изцяло отговаря на но
вата учебна програма. Предназначен е предимно за 
ученици, които нямат специален интерес към лите
ратурата. Същевременно прецизната му структу
ра и постоянните рубрики „Ново знание“, „Научаваме 
повече“, „Знаете ли, че…“, „Галерия“ и „Обобщение“ га
рантират отлични резултати. Въпросите и задачите 
към всяка от тринайсетте теми са насочени едно
временно в две посоки: развиване на уменията за въз
приемане и интерпретиране на изучаваната творба и 
усъвършенстване на писмената реч. Но найважното, 
на което този учебник ще научи петокласниците, е да 
обичат четенето. Базовата подготовка, която дава 
учебникът, се надгражда успешно с учебната тет
радка и помагалото „Текстове и тестове по литера
тура за 5. клас по новата учебна програма“.

Електронният учебник по литература за 5. клас на 
издателство „Просвета Плюс“ обогатява печатния 
учебник. Тринайсетте урочни теми са разработени в 
електронен вариант с модерна дигитална платформа 
за обучение.

Новост в електронната литература за 5. клас са и ви
деоклиповете, които по привлекателен за учениците 
и съвременен начин представят творбите, техни
те автори, както и различните фолклорни празници 
и ритуали. Допълнително са разработени множество 
интерактивни упражнения и задачи от различен тип, 
които правят обучението по литература интересно и 
ефективно за петокласниците.

Книгата за учителя предлага методически разработки 
на всички теми от учебника, отговори на въпросите 
за преговор и тестовете от учебника, тетрадката и 
помагалото от учебния комплект, както и по два вари
анта за входно и изходно равнище.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 5. КЛАС

ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС, 
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Весела Михайлова, 
Любов Шишкова
Размери: 21x29 см
112 страници
ISBN 9786192220075

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС, 
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Весела Михайлова, 
Любов Шишкова 
Размери: 17x24 см
116 страници 
ISBN 9786192220082
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* При избор на учебник на „Просвета – София“
** При избор на учебник на „Просвета Плюс“ или „Просвета АзБуки“

Препоръчани помагала

Помагалото съдържа 12 теста, които следват отделните теми от новата учебна 
програма за 5. клас, като обобщават изучения от петокласниците учебен мате
риал. Тестовете са изградени по аналогия с изпитните задачи, които се дават на 
Националното външно оценяване след 7. клас. 

Към всеки раздел са разработени по 3 теста. Първият тест може да послужи за 
подготовка на учениците преди провеждането на контролната работа върху 
съответния раздел, а вторият и третият – съответно за работа по групи на 
самата контролна работа. Въпросите във всеки тест са разнообразни по вид и 
степен на трудност. Те включват задачи за разбиране и извличане на информация 
от текст; конкретни въпроси, свързани с учебното съдържание на раздела; задачи, 
проверяващи езиковата култура на учениците и степента на познаване и спазване 
на езиковите норми – правописна, пунктуационна, граматична, лексикална. 

Предложени са и 6 текста – откъси от произведения, които може да се използват 
за провеждане на класните работи за първия и втория учебен срок. Тези класни ра
боти може да бъдат както подробен преразказ на текст, така и трансформиращ 
преразказ от името на герой от текста. В края на помагалото са поместени отго
ворите на всички задачи, което ще помогне на учениците да проверяват сами зна
нията си и ще улесни техните учители да оценяват периодично доколко се усвоява 
учебният материал в 5. клас.

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 5. КЛАС. 
РАННА ПОДГОТОВКА 
ЗА НАЦИОНАЛНОТО 
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
Автори: Нели Дамянова, 
Цветелина Георгиева 
Размери: 17х24 см 
60 страници 
ISBN 9789540132808 

Помагалото е преработено основно, за да включи всич
ки теми от новите учебни програми по български език 
и по литература. Това го прави подходящо както за ра
бота в избираемите учебни часове, така и за допълни
телна работа в часовете за задължителна подготов
ка. Уроците са разработени така, че да помогнат на 
петокласниците да се подготвят успешно за предиз
викателствата на обучението в 6. и 7. клас.

Те са разпределени в раздели, подчинени на новата 
учебна програма, и всеки съдържа:
• найнеобходимата теоретична информация в рубри
ката „Знаеш ли важното?“;

• задачи, чрез които се затвърдяват и разширяват 
знанията и се усъвършенстват уменията.

Предвидени са и задачи за екипна работа и със състе
зателен характер.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА. ПОМАГАЛО 
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ 
ЧАСОВЕ ЗА 5. КЛАС
Автори: Весела Михайлова, 
Любов Шишкова
Размери: 17х24 см
136 страници
ISBN 9789540132815

В комплекта 
за учителя*

В комплекта 
за учителя**

КАКВО ПОЛУЧАВА УЧИТЕЛЯТ
Когато избере да работи по „Просвета – София“ или по „Просвета Плюс“,  

или по „Просвета АзБуки“, всеки учител получава съответния учебник, неговия електронен 
вариант, тетрадка и книга за учителя.

А какво още получава учителят, вижте при помагалата с този знак. В комплекта 
за учителя
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* При избор на учебник на „Просвета – София“ или „Просвета 
Плюс“, или „Просвета АзБуки“

Сборникът с тестови задачи по четене с разбиране 
отправя към учениците едно предизвикателство и 
целє те да проверят уменията си да четат пълноцен
но – да извличат съществената информация от тек
стове, възникнали в различни сфери на общуване.

Помагалото съдържа текстове, групирани в 20 теми, 
като към всяка тематична цялост са предложени 
тестови въпроси. Използвани са: откъси от популярни 
художествени текстове, любопитни факти, свързани 
с екологията или историята, текстове за интересни 
видове животни и за значими открития, важ ни за све
та на човека.

„Практическа граматика за 5. клас“ е помагало по бъл
гарска граматика и правопис, което ще води успешно 
учениците по пътя на грамотността. Помагалото има 
два основни раздела:
• Първият раздел е изграден от 5 части: фонетика, 
лексикология, морфология, синтаксис и стилистика. 
Всяка част има теоретична насоченост (с правила и 
примери) и практическа насоченост (с разнообразни 
упражнения и задачи).

• Вторият раздел включва 4 теста с по 20 езикови за
дачи, обобщаващи знанията и уменията, които трябва 
да имат учениците в края на 5. клас.

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ. 
ТРЕНИРОВЪЧНИ ЗАДАЧИ 
ЗА 5. КЛАС. ПОДГОТОВКА 
ЗА PISA
Автори: Стоян Иванов, 
Тина Велева, Весела 
Михайлова
Размери: 21х29 см 
52 страници 
ISBN 9789540130194 

ПРАКТИЧЕСКА 
ГРАМАТИКА ЗА 5. КЛАС
Автори: Борислав Борисов, 
Кирила Бобчева
Размери: 29x21 см 
72 страници 
ISBN 9789540126715 

Помагалото съдържа задачи от различни типове – със 
свободен и избираем отговор, свързани с:
• четене, разбиране и създаване на текст;

• думите като части на речта;

• думите като части на изречението;

• думите като лексикални единици;

• правописа и звуковите промени в думите.

Помагалото ще помогне:
• на учениците да затвърдят знанията си за българ
ския език и да усъвършенстват уменията си за умест
но, точно и вярно писмено изразяване;

• на учителите по български език и литература да по
стигнат поголяма ефективност в работата си при 
преподаването, проверката и оценката на знанията 
на учениците. 

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. 
КЛАС
Автори: Нели Дамянова, 
Цветелина Георгиева
Размери: 17х24 см 
96 страници
ISBN 9789540132792 

В комплекта 
за учителя*
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• Това е найкратката граматика на българския език.

• Представени са основните понятия и теми, които се 
изучават в 5., 6. и 7. клас по новата учебна програма.

• Кратките текстове, запомнящите се примери и наг
ледните таблици са найлесният и удобен справочник 
за учениците, както и за техните родители, които ис
кат да им помогнат.

• Незаменим помощник при домашни и контролни рабо
ти, тестове, олимпиади, матури.

• Особено полезна е за учениците, които се подготвят 
за външно оценяване и приемни изпити след 7. клас.

Накратко – цялата граматика е в джоба ти.

ДЖОБНА ГРАМАТИКА ЗА 
5., 6. И 7. КЛАС
Автор: Лилия Гинева 
Размери: 12x17 см 
128 страници 
ISBN 9789540135175 

Помагалото е специално подготвено според изисква
нията на новата учебна програма по литература за 5. 
клас. То съдържа тринайсет части, които точно съот
ветстват на тринайсетте теми от програмата, и 
отговаря на нейното изискване за увеличения дял на 
упражненията в учебния процес и при подготовката на 
учениците.

Всяка от частите съдържа по три кратки текста, 
първият от които винаги е откъс от съответния уро
чен текст в учебника. Останалите два са тематично 
свързани с него, но са различни по жанр, стил и внуше
ние. Трите текста са обвързани от десет тестови за
дачи (в някои случаи – и задачи със свободен отговор).

Основната цел на задачите е да развият у петоклас
ниците способността за извличане на информация от 
текстовете, за разпознаване и съпоставяне на сми
съла и информацията, които те носят, и за оценка на 
внушенията им. Помагалото е насочено към развиване 
на способността за четене с разбиране, което е път 
към постигането на функционалната грамотност на 
учениците. И разбира се, към разширяването на тяхна
та словесна култура.

ТЕКСТОВЕ И ТЕСТОВЕ ПО 
ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС
Автор: Албена Хранова
Размери: 17х24 см
44 страници
ISBN 9789540131849

В комплекта 
за учителя*

* При избор на учебник на „Просвета – София“ или „Просвета Плюс“ 
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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС

Български език за 6. клас

Учебникът отразява найдобрите методиче
ски практики, като съчетава утвърдения в 
българското училище опит с нови, доказали 
своята ефективност подходи. Отличава се 
със следните предимства:

• достъпност и прецизност при представя
нето на научната информация в пълно съот
ветствие с учебната програма;

• алгоритмизиране на предвидените от про
грамата дейности, свързани с анализ, от
криване и отстраняване на грешки спрямо 
книжовноезиковата норма, както и с възпри
емане и създаване на текст;

• отлични възможности за затвърдяване на 
придобитите знания и умения чрез уроците 
за упражнение, включващи над 300 различни 
по трудност и по тип задачи;

• отличен графичен дизайн и система от 
илюстрации, която подпомага осмислянето 
на лингвистичната информация.

Всяка страница в електронния 
учебник по български език за 6. клас 
е разделена на зони, представящи 
лингвистичната информация във 
вид на: таблици, схеми, дефиниции,  
изображения, отделни задачи.  
Всяка от тези зони може да се уго
лемява и да се показва на цял екран, 
което е много удобно и за учителя, 
и за учениците. Задачите показват 
верния отговор веднага, което ги 
прави подходящи за бърза провер
ка и самопроверка на знанията. В 
учебника има над сто допълнителни 
електронни ресурса, които включ
ват:
• съпътстваща научна информация;

• задачи от различен тип и с раз
лична степен на трудност.

Тетрадката по български език съдържа повече от 300 
задачи, разпределени в 24 теми в точно съответ
ствие с темите от учебника. Задачите са разнообраз
ни по форма и поголямата част от тях са обвързани с 
интересни текстове от различни сфери на общуване. 
Според типа дейност, която предполагат да се извър
ши, задачите в тетрадката са за: 
• критическо четене;

• анализ на езикови явления;

• езикови трансформации;

• коригиране на грешки;

• класифициране и систематизиране на езикови едини
ци по различни признаци;

• редактиране и създаване на текст.

В книгата за учителя към учебника по български език 
за 6. клас на издателство „Просвета ‒ София“ е пред
ставена концепцията на авторите за съвременното 
обучение по български език в прогимназиалния етап 
на средното училище. Наред с това се предлагат дос
тъпно поднесена специализирана лингвистична инфор
мация и конкретни методически указания както към 
отделните дялове в учебника, така и към всеки урок. 
Включени са пълни решения на задачите от учебника. 
От голяма полза за учителя може да са:
• примерното годишно разпределение, което е изгот
вено по модела, утвърден от МОН, и съчетава темите 
по български език с темите по литература;

• вариантите на тестове за установяване на входно 
и изходно равнище на усвоеност на знанията и умения
та, съпътствани от скала за оценяване.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 
6. КЛАС, „ПРОСВЕТА – 
СОФИЯ“
Автори: Весела 
Михайлова, Йовка 
Тишева, Руска 
Станчева, Борислав 
Борисов
Размери: 21х29 см
104 страници
ISBN 9789540133164

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
Автори: Весела 
Михайлова, Йовка Тишева, Руска 
Станчева, Борислав Борисов
Размери: 17х24 см 
120 страници
ISBN 9789540135083 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
Автори: Весела 
Михайлова, Йовка 
Тишева, Руска 
Станчева, Борислав 
Борисов
Размери: 21х29 см
96 страници
ISBN 9789540134802 



11

Б
Ъ

Л
ГА

Р
С

К
И

 Е
З

И
К

 И
 Л

И
Т

Е
Р

А
Т

У
Р

А
 |

 6
. 

К
Л

А
С

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 6. КЛАС

Учебникът има няколко важни предимства:
• логична и ясна структура;

• всеки урок е модел как да протече учебният час;

• след урок за нови знания следва урок за упражнение;

• всеки урок започва с мотивационна част.

Изученото в предишните класове се актуализира с 
въп роси и чрез рубриката „Да си припомним“. Рубри
ката „Помощ“ е за онези ученици, които срещат зат
руднения. „Да проверим какво знаем и умеем“ и специ
алната урочна статия „Проверка и самопроверка на 
езиковата подготовка“ след всеки раздел служат за 
оценяването на учениците. 

Включени са както тестови задачи за четене с разби
ране, така и задачи за създаване на текст. Речевото 
общуване по имейл и социални мрежи е представено в 
рубриката „Общуването и интернет“.

Електронният вариант на учебника съдържа над 150 
допълнителни електронни ресурса, повечето от кои
то са задачи от различен тип и с различна степен на 
трудност. Чрез използването му в учебната практика 
реално може да се постигнат максимална плътност и 
ефективност във всеки конкретен урок.

Всяка от страниците на електронния учебник е пред
варително разделена на зони – таблици, схеми, дефини
ции, изображения или отделни задачи, които може да се 
уголемяват.

Електронният учебник ще бъде и отличен помощник на 
всеки ученик в процеса на самоподготовка.

Учебната тетрадка е обвързана с учебника и улесня
ва организацията на работата в час. Упражненията 
в нея развиват уменията на учениците да планират и 
създават текст, както и да подобряват вече създа
ден текст. Тестовите задачи имат и обучаваща, и кон
тролираща функция, тъй като децата могат сами да 
проверяват степента на своята езикова подготовка. 

Включени са входно и изходно ниво за учениците, както 
и ключ с отговорите на тестовите задачи.

В книгата за учителя авторите дават насоки за това 
как да се използва резултатно учебникът и как да се 
прилага на практика учебната програма по български 
език за 6. клас. Включено е също така и примерно годиш
но разпределение, направено според найновите изиск
вания на МОН. Дадени са и конкретни насоки за провеж
дането на входното и изходното ниво, както и скала за 
оценяването им. В книгата за учителя има ключ с отго
ворите на тестовите задачи, включени в учебника. 

Специално внимание се обръща на интерактивните ме
тоди за преподаване, работата върху проект, оценя
ването на резултатите от обучението по български 
език в 6. клас и интегрирането на информационните и 
компютърните технологии в урока по български език.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
Автори: Татяна Ангелова, 
Гергана Дачева, Биляна Радева 
Размери: 17х24 см 
84 страници
ISBN 9786192221294 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
Автори: Татяна Ангелова, 
Гергана Дачева, Биляна 
Радева 
Размери: 21х29 см 
44 страници
ISBN 9786192221287 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. 
КЛАС, „ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Татяна Ангелова, 
Гергана Дачева, Биляна 
Радева
Размери: 21х29 см 
120 страници 
ISBN 9786192220686

КАКВО ПОЛУЧАВА УЧИТЕЛЯТ
Когато избере да работи по „Просвета – София“ или по „Просвета Плюс“,  

или по „Просвета АзБуки“, всеки учител получава съответния учебник, неговия електронен 
вариант, тетрадка и книга за учителя.

А какво още получава учителят, вижте при помагалата с този знак. В комплекта 
за учителя
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ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 6. КЛАС

Найуспешният учебник по български език за 6. клас е 
преработен според новата учебна програма. Той съче
тава проверен в практиката методически модел и но
ваторски идеи при разработването на урочните ста
тии. Обогатен е с разнообразни по форма и съдържание 
задачи. Структурнокомпозиционното оформяне на 
уроците следва единна логика. Това позволява на учени
ците лесно да откриват съществената лингвистична 
информация, практическите правила и алгоритмите 
за анализ. Усвояването на знанията за езика и усъвър
шенстването на речевата и комуникативната компе
тентност на учениците са подпомогнати от система 
от функционални илюстрации, таблици и схеми.

• Електронният вариант на учебника съдържа над 100 
допълнителни интерактивни ресурса, повечето от 
които са задачи от различен тип и с различна степен 
на трудност. 

В книгата са предложени конкретни идеи за осъщест
вяването на всеки урок в клас, както и пълни решения 
на всички включени в учебника задачи. Разработено е 
примерно годишно разпределение по БЕЛ в съответ
ствие с новите изисквания. Приложена е и актуалната 
учебна програма по български език за 6. клас.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 6. КЛАС,  
„ПРОСВЕТА АЗБУКИ“
Автори: Милена Васева, 
Тина Велева
Размери: 21х29 см 
100 страници 
ISBN 9789543601073

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС 
Автори: Милена Васева, Тина 
Велева
Размери: 17х24 см 
104 страници
ISBN 9789543601240 

Учебната тетрадка е обвързана с учебника и улесня
ва организацията на работата в час. Съдържа разно
образни допълнителни задачи към всеки отделен урок. 
Тестовите задачи имат и обучаваща, и контролираща 
функция, тъй като децата могат сами да проверяват 
степента на своята езикова подготовка. 

Много полезни са упражненията, насочени към овладя
ването на основните правописни правила, както и за
дачите, които тренират пълноценното възприемане 
на чужд текст и създаването на свой по определени 
параметри.

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
Автори: Милена Васева, 
Тина Велева
Размери: 21х29 см 
44 страници
ISBN 9789543601202 
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ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 6. КЛАС

Литература за 6. клас

ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС, 
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“
Автори: Албена Хранова, 
Лъчезар Бояджиев, Тина 
Велева
Размери: 21х29 см 
160 страници
ISBN 9789540132877

Електронният учебник по литература за 6. клас на 
издателство „Просвета“ е обогатен с разнообразни 
ресурси. Включени са видеоклипове, които предста
вят атрактивно творбите и техните автори. До
пълнително са разработени над 150 интерактивни 
упражнения и задачи от различен тип, които правят 
обучението по литература вълнуващо и интересно за 
шестокласниците.

Книгата за учителя за 6. клас предлага методически 
разработки на всички теми от учебника, отговори 
на въпросите за преговор и тестовете от учебника, 
т ет радката и помагалото от учебния комплект, как
то и по два варианта за входно и изходно ниво.

Написан увлекателно и на разбираем за шестокласни
ците език, учебникът гарантира постигане на всички 
очаквани резултати от обучението. Авторите пред
лагат варианти за осмисляне на задължителните ли
тературни текстове, като дават на учителите въз
можност да подберат онези акценти, които найточно 
отговарят на интересите и възможностите на тех
ните ученици. Правят се множество междутекстови и 
междупредметни връзки. 

Рубриките са с ясна структура: „Работа с текста“ 
насочва вниманието към важ ните неща, които казва 
творбата, „Да съпоставим“, „Да разсъждаваме“, „Да 
разговаряме“ и „Сред книгите“ дават възможност да 
се осмислят произведенията и да се извлече от тях 
опит. Рубриката „Думи и образи“ среща изкуството на 
словото с изкуството на изоб раженията, за да се ро
дят интересни истории.

ТЕТРАДКА ПО 
ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС – 
КЪМ ДВАТА УЧЕБНИКА
Автор: Албена Хранова
Размери: 21x29 см
52 страници
ISBN 9789540134406

Тетрадката е пряко свързана с учебниците по лите
ратура на издателствата „Просвета“ и „Просвета 
Плюс“.

Всеки от тринайсетте раздела включва по два крат
ки текста за упражнения в тясна тематична връзка с 
урока. Въпросите, задачите и упражненията са насоче
ни едновременно в две посоки: развиване на уменията 
за четене с разбиране и усъвършенстване на писмена
та реч на учениците.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС
Автори: Албена Хранова, Любов 
Шишкова
Размери: 17х24 см
132 страници
ISBN 9789540134819
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ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 6. КЛАС

ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС, 
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Весела Михайлова, 
Любов Шишкова
Размери: 21х29 см 
112 страници
ISBN 9786192220693

Електронният учебник по литература за 6. клас на 
издателство „Просвета Плюс“ е обогатен с разнооб
разни ресурси. Включени са видеоклипове, които пред
ставят атрактивно творбите и техните автори. 
Допълнително са разработени над 150 интерактивни 
упражнения и задачи от различен тип, които правят 
обучението по литература вълнуващо и интересно за 
шестокласниците.

Книгата за учителя за 6. клас предлага методически 
разработки на всички теми от учебника, отговори 
на въпросите за преговор и тестовете от учебника, 
тет радката и помагалото от учебния комплект, как
то и по два варианта за входно и изходно ниво.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС
Автори: Любов Шишкова,
Албена Хранова
Размери: 17х24 см
108 страници
ISBN 9786192221515

Литературата за 6. клас на издателство „Просвета 
Плюс“ е найкраткият учебник, който напълно отгова
ря на темите и изискванията в новата учебна програ
ма. Прецизната му структура и постоянните рубрики 
„Ново знание“, „Научаваме повече“, „Знаете ли, че…“, „Га
лерия“ и „Обобщение“ гарантират отлични резултати 
за шестокласниците. Въпросите и задачите към всяка 
от темите са насочени едновременно в две посоки: 
развиване на уменията за възприемане и самостоя
телно интерпретиране на изучаваната творба и 
усъвършенстване на писмената реч на учениците. Но 
найважното, на което този учебник ще научи шесто
класниците, е да обичат четенето.
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* При избор на учебник на „Просвета – София“ 
** При избор на учебник на „Просвета Плюс“ или „Просвета АзБуки“

Препоръчани помагала

Помагалото съдържа 15 теста, изградени по аналогия 
с изпитните задачи, които се дават на Националното 
външно оценяване след 7. клас. 

Към всеки раздел са разработени по 3 теста. Първият 
от тях може да послужи за подготовка на учениците 
преди провеждането на контролната работа върху съ
ответния раздел, а вторият и третият – за работа 
по групи на самата контролна работа. Въпросите във 
всеки тест са разнообразни по вид и степен на труд
ност. Те включват задачи за разбиране и извличане на 
информация от текст; конкретни въп роси, свързани с 
учебното съдържание на раздела; задачи, проверяващи 
езиковата култура на учениците и степента на позна
ване и спазване на езиковите норми – правописна, пунк
туационна, граматична, лексикална. 

Предложени са и 6 текста – откъси от произведения, 
които може да се използват за класните работи за 
първия и втория учебен срок. В края на помагалото са 
поместени отговорите на всички задачи, което ще по
могне на учениците да проверяват сами знанията си и 
ще улесни техните учители да оценяват периодично 
как се усвоява учебният материал в 6. клас.

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 6. КЛАС. 
РАННА ПОДГОТОВКА ЗА 
НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО 
ОЦЕНЯВАНЕ
Автори: Нели Дамянова, 
Цветелина Георгиева 
Размери: 17х24 см 
72 страници
ISBN 9789540134673 

Тази книга е предназначена да бъде пътеводител на 
учениците от 6. клас, които изучават български език 
и литература в избираемите учебни часове. Тя ще им 
помогне да затвърдят и разширят знанията си, да усъ
вършенстват уменията си и да се подготвят успешно 
за предизвикателствата на обучението в 7. клас.

По български език шестокласниците:
• ще усъвършенстват уменията си за езиков анализ;

• ще разширят знанията си за езиковите явления;

• ще общуват поуспешно.

По литература:
• ще разберат повече за общуването на човека с веч
ната природа;

• ще се докоснат до вълшебния свят на изкуството;

• ще се научат да разкриват нравствените послания, 
вложени в творбите на художествената литература;

• ще придобият умения да създават различни видове 
текстове и да изразяват подобре мислите си в устна 
и писмена форма.

Предвидени са и задачи, които предполагат екипна ра
бота и имат състезателен характер.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА. ПОМАГАЛО 
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ 
ЧАСОВЕ ЗА 6. КЛАС
Автори: Весела Михайлова, 
Любов Шишкова
Размери: 17х24 см
144 страници
ISBN 9789540134512

В комплекта 
за учителя**

В комплекта 
за учителя*

КАКВО ПОЛУЧАВА УЧИТЕЛЯТ
Когато избере да работи по „Просвета – София“ или по „Просвета Плюс“,  

или по „Просвета АзБуки“, всеки учител получава съответния учебник, неговия електронен 
вариант, тетрадка и книга за учителя.

А какво още получава учителят, вижте при помагалата с този знак. В комплекта 
за учителя
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Помагалото „Текстове и тестове по литература за 6. клас“ е специално подгот
вено според изискванията на новата учебна програма по литература за 6. клас. То 
съдържа дванайсет части, които точно съответстват на дванайсетте теми от 
програмата, и отговаря на нейното изискване за увеличения дял на упражненията 
в учебния процес и при подготовката на учениците.

Всяка от частите съдържа по три кратки текста, първият от които винаги е от
къс от съответния урочен текст в учебника. Останалите два са тематично свър
зани с него, но са различни по жанр, стил и внушение. Трите текста са обвързани от 
тестови задачи, в някои случаи има и задачи със свободен отговор.

Основната цел на задачите е да развият у шестокласниците способността за из
вличане на информация от текстовете, за разпознаване и съпоставяне на смисъла 
и информацията, които те носят, и за оценка на внушенията им. Помагалото е 
насочено към развиване на способността за четене с разбиране, което е път към 
постигането на функционалната грамотност на учениците и към разширяването 
на тяхната словесна култура.

ТЕКСТОВЕ И ТЕСТОВЕ 
ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. 
КЛАС
Автор: Албена Хранова
Размери: 17х24 см
52 страници
ISBN 9789540134390

В комплекта 
за учителя**

Това е книгата, с която ученикът може едновременно 
да се забавлява и да учи. Помагалото ще подпомогне 
ранната подготовка на шестокласника за изпита за На
ционално външно оценяване (след 7. клас). Текстовете 
и задачите насърчават развитието и усъвършенства
нето на уменията на учениците от 6. клас да извличат 
информация от писмени текстове, изображения, табли
ци, схеми. Сборникът съдържа 18 теми с тестови въп
роси с избираем и със свободен отговор. Текстовете 
към отделните теми са разнообразни в жанрово и сти
лово отношение. Използвани са: откъси от популярни 
художествени творби, любопитни исторически факти, 
текстове, представящи интересни митологични 
същес тва, информация за непознати видове животни, 
описания на технологични постижения на човека.

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ. 
ТРЕНИРОВЪЧНИ ЗАДАЧИ 
ЗА 6. КЛАС. ПОДГОТОВКА 
ЗА PISA
Автори: Весела Михайлова, 
Тина Велева, Стоян Иванов
Размери: 21х29 см 
44 страници
ISBN 9789540130248 

* При избор на учебник на „Просвета – София“ или „Просвета Плюс“, или „Просвета АзБуки“
** При избор на учебник на „Просвета – София“ или „Просвета Плюс“

Помагалото съдържа задачи със свободен и избираем 
отговор, свързани с: четене, разбиране и създаване на 
текст, думите като части на речта, думите като час
ти на изречението, думите като лексикални единици,  
правописа и звуковите промени в думите. 
То ще помогне: на учениците да затвърдят знанията 
си за българския език и да усъвършенстват уменията 
си за уместно, точно и вярно писмено изразяване. Ре
шаването на задачите в него не просто ще допринесе 
за повишаването на резултатите на шестокласници
те в училище, но и ще формира у тях умения да дават 
максимума от себе си, когато решават тестове.

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. 
КЛАС
Автори: Нели Дамянова, 
Цветелина Георгиева
Размери: 17x24 см
80 страници
ISBN 9789540134680 

В комплекта 
за учителя*
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Български език за 7. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 
7. КЛАС, „ПРОСВЕТА – 
СОФИЯ“
Автори: Весела 
Михайлова, Йовка 
Тишева, Руска 
Станчева, Борислав 
Борисов
Размери: 21х29 см
96 страници
ISBN 9789540136271

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
Автори: Весела Михайлова, 
Йовка Тишева, Руска 
Станчева, Борислав 
Борисов 
Размери: 21х29 см 
112 страници
ISBN 9789540137193 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
Автори: Весела 
Михайлова, Йовка Тишева, Руска 
Станчева, Борислав Борисов
Размери: 17х24 см 
124 страници
ISBN 9789540137087 

Тетрадката съдържа повече от 300 задачи, разпреде
лени в 24 теми в точно съответствие с темите от 
учебника. Според типа дейност, която предполагат да 
се извърши, задачите в тетрадката са за: анализ на 
езикови явления, езикови трансформации, коригиране 
на грешки, класифициране и систематизиране на ези
кови единици по различни признаци, редактиране и съз
даване на текст.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. 
КЛАС, „ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Татяна Ангелова, 
Гергана Дачева, Биляна 
Радева
Размери: 21х29 см 
112 страници
ISBN 9786192221898 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 7. КЛАС 
Автори: Татяна Ангелова, 
Гергана Дачева, 
Биляна Радева 
Размери: 21x29 см 
40 страници
ISBN 9786192221881 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС 
Автори: Татяна Ангелова, 
Гергана Дачева, Биляна Радева 
Размери: 17х24 см
104 страници
ISBN 9786192221874

Упражненията в тетрадката развиват уменията на 
учениците да планират и създават текст и да подоб
ряват вече създаден текст. Тестовите задачи имат 
и обучаваща, и контролираща функция, тъй като де
цата могат сами да проверяват степента на своята 
езикова подготовка чрез ключ за отговорите. 

Темите са свързани с темите в учебника и това улес
нява организацията на работата в час. 

Включени са и тестове за установяване на входно и 
изходно ниво. 

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС
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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 
7. КЛАС, „ПРОСВЕТА 
АЗБУКИ“
Автори: Милена Васева, 
Тина Велева
Размери: 21х29 см 
88 страници
ISBN 9789543601394 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС 
Автори: Милена Васева,  
Тина Велева
Размери: 17х24 см 
124 страници
ISBN 9789543601370 

Учебната тетрадка е обвързана с учебника и улеснява 
организацията на работата в час. Тя съдържа разнооб
разни допълнителни задачи към всеки урок. Тестовите 
задачи имат и обучаваща, и контролираща функция, 
тъй като учениците могат сами да проверяват сте
пента на своята езикова подготовка. 

Много полезни са упражненията, насочени към овладя
ване на основните правописни правила, както и зада
чите, които тренират пълноценното възприемане на 
чужд текст и създаването на свой.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
Автори: Милена Васева, 
Тина Велева
Размери: 21x29 см 
72 страници
ISBN 9789543601387 
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ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 7. КЛАС

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 7. КЛАС

Литература за 7. клас

ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС, 
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“
Автори: Албена Хранова, 
Лъчезар Бояджиев,  
Тина Велева
Размери: 21х29 см
184 страници
ISBN 9789540135496

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС
Автори: Албена Хранова,  
Любов Шишкова
Размери: 17х24
128 страници
ISBN 9789540137056

ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС, 
„ПРОСВЕТА ПЛЮС“
Автори: Весела Михайлова, 
Калина Михова,  
Любов Шишкова
Размери: 21х29 см
212 страници
ISBN 9786192221805

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО 
ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС
Автори: Калина Михова, 
Любов Шишкова, 
Весела Михайлова
Размери: 17х24 см
152 страници
ISBN 9786192222413

Тетрадката е пряко свързана с учебниците по литера
тура за 7. клас на „Просвета“  и „Просвета Плюс“, но 
може да бъде използвана и с учебниците по литература 
на други издателства. Всеки от дванайсетте раздела 
в нея включва три рубрики: 
• тестови задачи върху съответната творба от учеб
ната програма;

• отговор на литературен въпрос;

• работа с непознат текст в тясна тематична връзка 
с урока за упражнения.

Въпросите, задачите и упражненията са насочени 
едновременно в две посоки: развиване на способнос
тите за четене с разбиране и усъвършенстване на 
писмената реч на учениците. Поддържат се уменията 
за преразказ с дидактическа задача, необходими за ус
пешното представяне на учениците на Националното 
външно оценяване след 7. клас.

ТЕТРАДКА ПО 
ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС – 
КЪМ ДВАТА УЧЕБНИКА
Автор: Албена Хранова
Размери: 21х29 см
44 страници
ISBN 9789540135540
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Препоръчани помагала за 
Националното външно оценяване

Едно от найуспешните помагала за подготовка за Националното външно оценява
не по български език и литература е преработено и допълнено в съответствие с 
новия изпитен модел, определен от Министерството на образованието и науката.

Тестовете по темите са 12 и включват учебното съдържание от 5., 6. и 7. клас как
то по български език, така и по литература. Освен тях се предлагат и 4 примерни 
изпитни теста. Във всеки тест има:
• задачи с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;

• задачи, които изискват кратък свободен отговор;

• задача с разширен свободен отговор.

Отделно от тестовете са дадени и четири текста, по които може да се постави 
задача за създаване на подробен преразказ от името на неутрален разказвач или от 
името на посочен герой.

В сборника е обърнато особено внимание на развиването на функционалната гра
мотност на учениците, на четенето с разбиране и на извличането на информация 
от текст и от изображение.

Сборникът отразява найновите промени, които МОН 
въведе в теста за външното оценяване и приема след 
7. клас. С него се постига отлична подготовка, защо
то:

• включва 10 теста с новия тип задачи, напълно съобра
зени с изпитния формат за 2019 г. на МОН

• дава верните отговори на задачите и точки за оце
няване на постигнатите резултати

• графичното оформление е точно като това на из
питните материали

• кандидатгимназистите получават и диск с профе
сионални записи на 10 текста за преразказ и могат да 
решават дидактическата задача от втория модул в 
условия, сходни с тези на изпита.

НОВИ ТЕСТОВЕ ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
И ЛИТЕРАТУРА ЗА 
ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ 
И ПРИЕМА СЛЕД 7. КЛАС 
ПО ИЗПИТНИЯ ФОРМАТ ЗА 
2019 Г. + CD С ТЕКСТОВЕ 
ЗА ПРЕРАЗКАЗ
Автори: Борислав 
Борисов, Росица 
Калайджиева
Размери: 21х29 см 
88 страници
ISBN 9789540137704 

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 7. КЛАС. 
ПОДГОТОВКА ЗА 
НАЦИОНАЛНОТО 
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
Автори: Нели Дамянова, 
Цветелина Георгиева 
Размери: 17х24 см
120 страници
ISBN 9789540139890 

Очаквайте преработеното издание
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Сборникът „Тестове по литература. Подготви се сам за НВО – 7. клас“ е дело на 
авторския екип, създал учебника по литература за 7. клас на издателство „Просве
та Плюс“. Задачите, включени в сборника, са апробирани в учителската практика 
на авторите и това гарантира тяхната коректност и полезност. Сборникът е 
многофункционален и основното му предназначение е да бъде отличен помощник 
както на седмокласниците, така и на учителите по български език и литература в 
процеса на подготовката за НВО, защото е съобразен с новия модел за национално
то външно оценяване и съдържа:
• 27 цялостни теста – толкова, колкото са творбите и откъсите от учебното 
съдържание за 5., 6. и 7. клас, включени в изпитната програма;

• листове за отговори към всеки тест;

• ключ за верните отговори, съдържащ и насоки за изработване на теза (последна 
задача от НВО);

• указания за самооценяване;

• скала за самооценка.

ТЕСТОВЕ ПО 
ЛИТЕРАТУРА. ПОДГОТВИ 
СЕ САМ ЗА НВО –  
7. КЛАС
Автори: Весела 
Михайлова, Калина 
Михова, Любов Шишкова
Размери: 21х29 см
80 страници
ISBN 9789540139906

Помагалото е създадено от Весела Михайлова, Калина Михова и Любов Шишкова – 
водещи учители по български език и литература с дългогодишен опит и доказани 
високи постижения в подготовката на ученици за кандидатстване в профилирани
те училища след завършен 7. клас. 

Целият учебен материал по литература, включен в Учебноизпитната програма за 
НВО, утвърдена от МОН, е представен максимално кратко, достъпно и в същото 
време – с ясно откроени важни акценти. Използваният модел, по който са структу
рирани таблиците, съдържащи се в помагалото, позволява учениците да овладеят 
отлично знания и умения, свързани с изпитните творби, изучавани в 5., 6. и 7. клас 
и поточно с:

– композицията и съдържанието им;

– художествените им особености;

– вложените в тях послания. 

Помагалото може да бъде ценен самоучител за отличното решаване на една от 
найсложните задачи, включени в изпитния формат – за създаване на кратък тъл
кувателен текст, свързан с внушенията, вложени в ярки цитати от изпитните 
творби.

БЪЛГАРСКАТА 
ЛИТЕРАТУРА В 
ТАБЛИЦИ. ПОДГОТВИ СЕ 
САМ ЗА НВО. 7. КЛАС
Автори: Весела 
Михайлова, Калина 
Михова, Любов Шишкова
Размери: 21х29 см
80 страници
ISBN 9789540139470
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Помагалото „Текстове и тестове по литература за 
7. клас“ съдържа дванайсет части, които точно съот
ветстват на дванайсетте теми от учебната програ
ма. Това го прави приложимо не само към учебниците на 
„Просвета – София“ и „Просвета Плюс“, а и към всички 
учебници по литература за 7. клас.

Всяка част съдържа по три кратки текста, първият 
от които винаги е откъс от съответния урочен текст 
в учебника. Останалите два са тематично свързани с 
него, но са различни по жанр, стил и внушение. Сред тях 
има чисто информативни и енциклопедични текстове, 
както и откъси от известни и любими на деца и въз
растни художествени творби от различни национални 
литератури. Трите текста са обвързани от девет 
тестови задачи, като в някои случаи има и задачи със 
свободен отговор. Основната цел на задачите е да 
развият у учениците способността да извличат ин
формация от текстове, да разпознават и съпоставят 
смисъла и информацията, които те носят, и да оценя
ват внушенията им. 

Като цяло помагалото развива способността за чете
не с разбиране, което е път към постигането на функ
ционална грамотност и разбира се, към разширяване 
на словесната култура на учениците и успешното им 
представяне на Националното външно оценяване.

ТЕКСТОВЕ И ТЕСТОВЕ ПО 
ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС
Автор: Албена Хранова
Размери: 17х24 см
52 страници
ISBN 9789540135533

Помагалото съдържа задачи от различни типове – със 
свободен и избираем отговор, свързани с:
• четене, разбиране и създаване на текст;

• думите като части на речта;

• думите като части на изречението;

• думите като лексикални единици;

• правописа и звуковите промени в думите.

То ще помогне:
• на учениците да затвърдят знанията си за българ
ския език и да усъвършенстват уменията си за умест
но, точно и вярно писмено изразяване. Решаването на 
задачите в него ще допринесе за повишаването на ре
зултатите на седмокласниците в училище и за тяхно
то успешно представяне на тестовете;

• на учителите по български език и литература да пос
тигнат поголяма ефективност в работата си при 
преподаването, проверката и оценката на знанията 
на учениците.

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. 
КЛАС
Автори: Нели Дамянова, 
Цветелина Георгиева
Размери: 17х24 см 
80 страници
ISBN 9789540137506 
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СКЛАД И ДОСТАВКИ 
„ПРОСВЕТА“

1839 София, бул. „Ботевградско шосе“ № 234
тел.: 02/483 00 96; 0884 110 414; факс 02/945 61 84
имейл: realizacia@prosveta.bg

КНИЖНА БОРСА 
„ИСКЪР“

1258 София, жк „Дружба 1“, ул. „Поручик Христо Топракчиев“ № 11
тел. 0884 110 415; имейл: kamelia.georgieva@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА 
„ПРОСВЕТА“ В СОФИЯ

1124 София, ул. „Цар Иван Асен II“ № 39
тел.: 02/944 20 64; 944 18 50; 0882 990 445; 0884 430 732; факс 02/944 18 50
имейл: ivan.asen@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА 
„ПРОСВЕТА“ В РУСЕ

7000 Русе, ул. „Воден“ № 12
тел. 082/845 860; 0884 430 978; имейл: russe@prosveta.bg

2. ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ
Свържете се с представителя на издателството за вашия регион. Данните 
за връзка можете да намерите на интернет страницата www.prosveta.bg, в 
рубриката „Информационни центрове“.

3. ЧРЕЗ ТЪРГОВЦИ Посетете сайта на издателство „Просвета“ www.prosveta.bg и вижте
списъка на търговците, чрез които можете да закупите нашите издания.

4. ОНЛАЙН
Влезте в сайтовете на издателство „Просвета“ www.prosveta.bg и euchebnik.bg 
и изберете търсените заглавия. Можете да ги поръчате директно и през 
посочените там екнижарници.

ПОРЪЧКА НА УЧЕБНИЦИ  
И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА  

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Безплатните учебници и учебни помагала за разпространение 
в системата на училищното образование съгласно 
ПМС № 79/13.04.2016 г. можете да поръчате: 

• ОНЛАЙН от сайта www.prosveta.bg на издателска група „Просвета”. 
Указание за попълване вижте в електронния формуляр.
Попълнете заявките и натиснете бутона „Изпрати”. След като ги обработим, 
на посочения от Вас имейл ще получите заявки с договор, подписан и подпечатан  
от издателство „Просвета“. 
Екземпляр от договора, подписан от директора и с печат на училището, изпратете  
сканиран на имейл: marketing@prosveta.bg, или на адрес: 
София 1618, ул. „Любляна” № 11,
Информационен център на издателство „Просвета”
• При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден  
от 09.00 до 17.00 ч. на тел.: 02/923 18 49, 923 18 51, 923 18 52, 
или на имейл: marketing@prosveta.bg.

И тази година можете да разчитате на нашите отстъпки при колективни заявки  
за учебни помагала. Научете повече за тях от нашите представители.
Формулярът за поръчка е общ за всички издателства от групата на „Просвета”.



www.prosveta.bg  
www.e-uchebnik.bg

ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Благоевград 2700

Информационен център „Просвета“
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 24
тел.: 0884 110 402, 0884 110 807
имейл: blagoevgrad@prosveta.bg

Бургас 8000
Информационен център „Просвета“
ул. „Патриарх Евтимий“ № 53
тел.:  056/801 649,  

0884 110 382, 0882 641 935,  
0884 110 805, 0885 101 276

имейл: burgas@prosveta.bg
Варна 9000

Информационен център „Просвета“
ул. „Сава Доброплодни“ № 13
тел.:  052/640 047, 

0884 110 383, 0884 603 184, 
0884 110 803

имейл: varna@prosveta.bg
Велико Търново 5000

Информационен център „Просвета“
ул. „Симеон Велики“ № 7
тел.:  062/646 892, 

0884 110 384, 0882 632 601
имейл: v.tarnovo@prosveta.bg

Видин 3700
Информационен център „Просвета“
ул. „Търговска“ № 33
тел.:  094/600 039, 0884 110 385
факс 094/923 142
имейл: vidin@prosveta.bg

Враца 3000
Информационен център „Просвета“
ул. „Софроний Врачански“ № 34
тел.: 0884 110 386, 0884 430 852
имейл: vratsa@prosveta.bg

Габрово 5300
Информационен център „Просвета“
бул. „Стефан Караджа“ № 17
тел. 0884 110 387
имейл: gabrovo@prosveta.bg

Добрич 9300
Информационен център „Просвета“
ул. „Отец Паисий“ № 16
тел.: 0884 110 388
имейл: dobrich@prosveta.bg

Кърджали 6600
Информационен център „Просвета“
бул. „България“ № 47, 
комплекс „Орфей“, партер
тел. 0884 110 389, 0899 715 870
имейл: kardzhali@prosveta.bg

Кюстендил 2500
Информационен център „Просвета“
ул. „Любен Каравелов“ №  3, ет. 2, офис 1
тел.: 0884 429 833, 0884 110 804
имейл: kyustendil@prosveta.bg

Ловеч 5500
Информационен център „Просвета“
ул. „Оборище“ № 2, бл. „Цачо Сяров“
тел. 0884 110 391, 0882 450 509
имейл: lovech@prosveta.bg

Монтана 3400
Информационен център „Просвета“
Офис 1 – ул. „Климент Охридски“ № 16
тел. 096/588 744
Офис 2 – ул. „Трети март“ № 88
тел. 0884 110 392
имейл: montana@prosveta.bg

Пазарджик 4400
Информационен център „Просвета“
ул. „Алеко Константинов“ № 12
тел.:  034/918 963, 

0884 889 000, 0884 430 846
имейл: pazardzhik@prosveta.bg

Перник 2300 
Представители:
тел.: 0884 110 394, 0884 430 561
имейл: pernik@prosveta.bg

Плевен 5800
Информационен център „Просвета“
ул. „Дойран“ № 140
тел.:  064/807 662, 

0882 536 598, 0884 110 393,  
0884 430 918, 0887 383 643

имейл: pleven@prosveta.bg
Пловдив 4000

Информационен център „Просвета“
ул. „Свищов“ № 6
тел.:   032/650 998, 

0884 110 396, 0884 429 805, 
0884 110 800, 0884 429 608, 
0884 107 056

имейл: plovdiv@prosveta.bg
Разград 7200 

Информационен център „Просвета“
ул. „Велико Търново“ № 15, офис 1
тел. 0884 110 397, 0885 118 228
имейл: razgrad@prosveta.bg

Русе 7000
Информационен център „Просвета“
и книжарница
ул. „Воден“ № 12
тел.:  082/845 860, 

0884 110 398, 0884 430 978, 
0887 495 905

имейл: russe@prosveta.bg
Силистра 7500

Информационен център „Просвета“
ул. „Петър Вичев“ № 23 – Дом на 
учителя
тел.:  086/821 907, 0884 110 399
факс 086/588 503
имейл: silistra@prosveta.bg

Сливен 8800
Информационен център „Просвета“
бул. „Братя Миладинови“ № 18
тел.: 0884 110 400, 0884 110 808
имейл: sliven@prosveta.bg

Смолян 4700 
Представител:
тел. 0884 110 401
имейл: smolyan@prosveta.bg

София 1618
Информационен център „Просвета“
ул. „Любляна“ № 11
тел.:  02/923 18 49, 923 18 54, 

0884 429 830, 0884 110 809, 
0884 110 810, 0884 865 611, 
0889 309 931, 0884 110 419, 
0884 430 832

имейл: sofia@prosveta.bg
София 1124

Информационен център „Просвета“
и книжарница
ул. „Цар Иван Асен II“ № 39
тел.:  02/944 20 64, 

0884 131 126, 0884 110 408, 
0884 110 806, 0882 990 445,  
0884 430 736, 0882 884 615

факс 02/944 18 50
имейл: sofia@prosveta.bg

Стара Загора 6000 
Информационен център „Просвета“
ул. „Сава Силов“ № 72
тел.:  0884 110 395, 0884 430 698, 

0882 241 890, 0884 809 990 
имейл: s.zagora@prosveta.bg

Търговище 7700
Представител:
тел. 0884 110 404
имейл: targovishte@prosveta.bg

Хасково 6300
Информационен център „Просвета“
ул. „Васил Друмев“ № 13
тел.:  0885 888 287, 0884 110 405,  

0884 156 892
имейл: haskovo@prosveta.bg

Шумен 9700
Информационен център „Просвета“
бул. „Симеон Велики“ № 68
тел.:  054/802 235, 

0884 110 406, 0884 110 390
имейл: shumen@prosveta.bg

Ямбол 8600
Информационен център „Просвета“
ул. „Цар Самуил“ № 76
тел.:  0884 110 407, 0884 772 551
имейл: yambol@prosveta.bg

НАЦИОНАЛНА  
ИНФОРМАЦИОННА  
МРЕЖА „ПРОСВЕТА“

София 1618, ул. „Любляна“ № 11
тел.: 02/923 18 47, 923 18 49, 923 18 51, 923 18 52
имейл: nim@prosveta.bg, marketing@prosveta.bg


