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Уважаеми учители,

Всяка нова учебна година ни изправя пред нови предизвикател-
ства. Изминалите месеци бяха изпитание и приключение за 
учители и ученици. Всички ние трябваше да се адаптираме към 
непозната обстановка. Учебният процес се превърна в уравнение 
с много неизвестни. А разказът за онова, което предстои, е с 
отворен финал. 

„Просвета“ е помощник на учителите в този динамичен процес, 
който променя всички ни. Новата ни платформа е-просвета със 
своите електронни учебници, допълнени с видеоуроци, със спе-
циални кратки е-уроци и тестове, с хиляди други интерактивни 
ресурси е онзи инструмент, който Ви дава възможност да напра-
вите преподаването модерно и успешно. 

През учебната 2021/2022 година Вие ще посрещнете седмоклас-
ниците – любознателни и интелигентни деца, които са на прага 
на гимназиалния етап. За тях е от изключително значение да се 
представят добре на националното външно оценяване. Печатни-
те и електронните учебници и помагала на „Просвета“, част от 
които специално разработени за подготовка за НВО, са доказан 
незаменим помощник в учебния процес. Поредното признание за 
техните качества дойде на Франкфуртския панаир на книгата, 
където през 2019 г. бяха наградени нашите учебници по англий-
ски език Hello! New edition за начален етап, както и по история и 
цивилизации за 5., 6. и 7. клас.

Не пропускайте и изданията ни по чужди езици за 5. и 6. клас, кои-
то гарантират успеха на учениците в чуждоезиковото обучение 
през целия прогимназиален етап. Ще ги откриете в този ката-
лог и на нашите сайтове prosveta.bg и e-uchebnik.bg.

Ние, от „Просвета“, знаем, че пътят на развитието е като пътя 
на познанието – няма край. Благодарим Ви, че ни се доверявате 
да сме Ваш спътник. 

Бихме искали чрез Вас да се обърнем и към Вашите ученици:

Скъпи седмокласници,
На добър час през новата учебна година!
Нека тя Ви донесе радост, здраве и много успехи!

Йоана Томова, 
Председател на Съвета на директорите  
на Издателска група „Просвета“

Електронните учебници по 
чужди езици на Издателска 
група „Просвета“ са полезен 
и ефективен помощник във 
Вашата работа. Освен пълно-
то съдържание на печатния 
учебник те включват и разно-
образни интерактивни ресур-
си: вградени видеоклипове, 
аудиозаписи към всички теми 
в уроците, игри, упражнения за 
попълване, свързване, а също 
и за четене с разбиране. Те са 
специално създадени за отдел-
ните учебници, за да подпомог-
нат усвояването на учебния 
материал.

Съдържанието на електрон-
ните учебници постоянно се 
допълва с нови ресурси, а всяка 
актуализация автоматично се 
зарежда при потребителя.



КАКВО ПОЛУЧАВА УЧИТЕЛЯТ
Когато избере да работи по „Просвета“, 
всеки учител по чужд език получава: 
съответния учебник, електронен вариант 
на учебника, тетрадки, аудиодискове, 
книга за учителя. 
Освен това учителят получава табло 
„Граматични таблици“ по съответния език.
А когато избере да работи по учебник на 
„Просвета“ за 7. клас по съответния език, 
учителят получава и помагало с тестове 
за входно и изходно ниво.

За учебната 2021/2022 г. при избор на 
учебник на Издателска група „Просвета“ 
учителят получава достъп до пълното 
съдържание на платформата 
е-просвета (e-prosveta.bg).

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ
ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ  

НА „ПРОСВЕТА“

1.   „Просвета“ е Ваш помощник в онлайн обучението.
2.  Електронното училище на България е достъп-

но на лаптоп, телефон и таблет.
3.  Разполагате с всички учебници в електронен 

вариант.
4.  С помощта на кратките е-уроци представяте 

материала по нов, занимателен начин.
5.  С тестовете към всеки урок проверявате 

дали учениците са усвоили новите знания.

Примерно годишно разпределение и книги  
за учителя по чужди езици за 5., 6. и 7. клас 
може да изтеглите безплатно от сайтовете 
на „Просвета“ prosveta.bg и e-uchebnik.bg  
(Безплатни ресурси/За учителя).



Уважаеми колеги,

Съзнаваме колко е ценен живият контакт с учениците. Но в днешния 
динамичен свят расте поколение, което сякаш се ражда научено 
да борави с технологиите. Затова ние, от „Просвета“, вярваме, че 
възможността да преподава и в дигитална среда, е предимство 
за всеки учител. Екипът ни се погрижи да осигури пълноценен и най-
важното – непрекъснат, учебен процес, независимо дали e присъствен, 
дистанционeн, или в смесен режим.

Как е възможно това? Благодарение на новата образователна 
платформа е-просвета (e-prosveta.bg), в която има истински 
електронни учебници за всички класове от 
1. до 12. и над 35 000 образователни материала. 

Платформата е е-просвета.  
Успехът на учителя е гарантиран с 
електронното училище на България.

Платформата е-просвета може да се ползва от лаптоп, таблет  
и мобилно устройство.

Платформата е-просвета e интегрирана в лицензираната  
от МОН платформа Microsoft Teams, както и в платформата 
Google Classroom.

Платформата е-просвета е динамична и постоянно развиваща се 
платформа, към която ежедневно се добавя ново интерактивно 
съдържание.



Освен електронни учебници платформата 
предлага и редица изключително полезни 
ресурси и функционалности, като:

Видеоуроци от 1. до 7. клас
 
От „Просвета“ първи реагирахме на Ковид 
кризата и от март 2020 г. започнахме засне-
мането на видеоуроци с учител. Част от тях 
бяха излъчени във фейсбук, ютюб канала на 
„Просвета“ и – безвъзмездно – по Българска-
та национална телевизия (БНТ) и „България он 
Еър“. Постоянно записваме нови и нови видео-
уроци с опитни преподаватели. Те са безценни 
при дистанционното обучение.

Кратки е-уроци
 
Специалните кратки е-уроци обобщават под 
формата на презентация най-важното от 
изучаваните теми по всички предмети от 1. 
до 7. клас (без физическо възпитание и спорт). 
Разнообразните интерактивни ресурси поз-
воляват новият материал да се обясни не 
само на ясен и достъпен език, но и нагледно – с 
видеофилми, 360-градусови панорами или с 3D 
илюстрации.
В e-уроците са интегрирани задачи и упраж-
нения. Преподаването и самоподготовката 
никога не са били по-лесни.

Тестове
 
Всеки урок в електронните учебници завърш-
ва с кратък тест за проверка на наученото. 
Тестовите задачи от различен вид: с един или 
няколко верни отговора, упражнения за свърз-
ване, подреждане и попълване, са ефективен 
начин да се провери наученото. След приключ-
ване на теста се показват верните отговори, 
а към всеки сгрешен отговор е посочен подхо-
дящ материал за преговор.
Има и тестове за проверка на цели раздели от 
изучаваните теми, за да се подготвят деца-
та за срочните и за годишните си контролни 
работи.

И още...

В платформата ще откриете още хиляди до-
пълнителни интерактивни ресурси – видеофил-
ми, аудиофайлове, презентации, фотогалерии, 
3D визуализации, анимации, пъзели, кръстосло-
вици, задачи и упражнения...

Препоръчайте на Вашите ученици е-просвета 
– благодарение на партньорството ни с воде-
щия телеком А1 вече всеки ученик или родител 
може да получи достъп до цялата платформа 
е-просвета. Услугата е достъпна за всички, без 
значение дали сте абонати на А1, или не. Пред-
лаганите варианти са за месечен, едногодишен 
и двугодишен абонамент за е-просвета без 
обвързване с мобилния оператор. Всички опции 
се активират и плащат изцяло онлайн, с бан-
кова карта. За повече информация посетете 
нашите сайтове: e-prosveta.bg, prosveta.bg, 
или сайта на А1: a1.bg/prosveta-try-buy.

#ПовечеВъзможностиДаЗнаешПовече.
С Просвета и А1 бъди в час и у вас!

В партньорство с

С видеоуроците и е-уроците си платфор-
мата е подходяща за всички ученици, неза-
висимо по учебниците на кое издателство 
работят в клас, тъй като следва учебните 
програми на МОН.

Пълен достъп до цялата библиотека  
с интерактивни учебници и видеоуроци  
на Издателска група „Просвета“

Последвайте ни във фейсбук и инстаграм 
и се абонирайте за ютюб канала 
на Издателска група „Просвета“.
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Английски език за 7. клас

HELLO! NEW EDITION. 
УЧЕБНИК  
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
ЗА 7. КЛАС 
Автори: 
Десислава Петкова,  
Яна Спасова
Размери: 21x29 см 
144 страници
ISBN 978-954-01-3562-5

HELLO! NEW EDITION. 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 1
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
ЗА 7. КЛАС
Автори: 
Десислава Петкова, 
Яна Спасова
Размери: 21x29 см 
48 страници
ISBN 978-954-01-3559-5

HELLO! NEW EDITION. 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 2
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
ЗА 7. КЛАС
Автори: 
Десислава Петкова, 
Яна Спасова
Размери: 21x29 см 
48 страници
ISBN 978-954-01-3560-1

Учебникът предлага:
•  добре балансирано учебно съдържание, което осигу-

рява нужните часове за упражнения и преговор, про-
ектна работа, оценяване и самооценяване;

•  основен преговор на граматиката, изучавана в пред-
ходните класове, и успешно приключване на ниво А2 CEF;

•  ясно и последователно въвеждане на новия грамати-
чен материал;

•  упражняване и затвърждаване на граматичните кон-
струкции чрез градирани по трудност задачи;

•  употреба на езика в реални комуникативни ситуации 
стъпка по стъпка и с много опори;

•  разнообразни текстове и упражнения за трениране 
на уменията слушане и четене с разбиране;

•  развиване на умението писане чрез ясни модели и опори;
• изграждане на устойчив лексикален запас;
•  интригуваща страноведска информация за англо-

езичните страни.

Учебните тетрадки съдържат упражнения за затвър-
дяване на лексиката и граматиката, за разширяване на 
отделни аспекти от изучавания материал и за трени-
ране на умението четене с разбиране. Предложени са 
и упражнения с по-висока трудност, подходящи за уче-
ниците, които работят по-бързо. Всеки урок съдържа 
обяснение на граматичните понятия на български език. 
Учениците изпълняват следните видове задачи:
• попълване на правилната дума/граматична форма;
• подреждане на думи в изречение;
• ограждане/подчертаване на верен отговор;
• съставяне на изречение;
• свързване на дума с дефиниция/изображение;
• решаване на кръстословици;
•  четене с разбиране с фокус върху избираем и свобо-

ден отговор.

HELLO! NEW EDITION. 
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС
Автори: 
Десислава Петкова, 
Яна Спасова
Размери: 21x29 см 
104 страници
ISBN 978-954-01-3561-8

Книгата за учителя съдържа:
•  концепцията на авторите и конкретни препоръки за 

работа;
• поурочни разработки и отговори на упражненията;
• текстове на звукозаписите;
• примерно годишно разпределение;
•  *6 теста с отговорите и текстовете на задачите за 

слушане (за входно и за изходно ниво и за текущ кон-
трол) в Word формат, готови за ползване в „Безплат-
ни ресурси“ за 7. клас на e-uchebnik.bg.

________________________
* Тестовете, както и аудиофайловете към тях може да бъдат изтег-
лени безплатно от e-uchebnik.bg. Необходимо е да имате регистрация 
в сайта и да сте влезли в профила си.

HELLO! NEW EDITION.
АУДИОДИСК № 1 И № 2
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
ЗА 7. КЛАС
Автори: Десислава Петкова,  
Яна Спасова

Аудиодисковете съдържат записи на всички диалози, 
текстове и упражнения, отбелязани със знак за слушане. 
Записите са направени от носители на езика и предста-
вят правилни образци на фонетични и интонационни 
модели.
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HELLO! NEW EDITION. 
EASY GRAMMAR FOR  
THE 7th GRADE
Автори: 
Десислава Петкова, 
Кина Андреева
Размери: 21х29 см 
84 страници
ISBN 978-954-01-3804-6

Преработената практическа граматика съдържа:
•  обяснения на български език на всички граматични кон-

струкции;
• много примери, които илюстрират тяхната употреба;
•  допълнителни упражнения за правилно прилагане на 

граматичните правила;
•  четири преговорни урока за затвърдяване на науче-

ното;
• отговори на всички упражнения.

Помагала към комплекта

  Поредица
   5. – 7. клас НОВО

* При избор на учебник по английски език за 7. клас 
на Издателска група „Просвета“

Е-учебникът съдържа:
•  интерактивни упражнения, отговори към тях и въз-

можност за самооценка;
•  всички аудиозаписи на диалозите и текстовете в уп-

ражненията, отбелязани със знак за слушане;
• познавателни видеоматериали;
•  кратки е-уроци с методически бележки за учителя и 

тестови задачи за самопроверка.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, 
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Кратък електронен урок по английски език  
за 7. клас. Тема: WE ARE FANS

ТЕСТОВЕ  
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС ЗА ПРОВЕРКА 
НА ВХОДНОТО 
И ИЗХОДНОТО НИВО
Автор: Яна Спасова
Размери: 21х29 см

В комплекта 
за учителя*

Помагалата са подходящи за работа 
с всички учебници по английски език,  

одобрени от Министерството  
на образованието и науката.

ДВУСТРАННО ТАБЛО  
GRAMMAR TABLES 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС
Автор: Яна Спасова
Размери: 70x100 см

В комплекта 
за учителя*
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HELLO! NEW EDITION.  
УЧЕБНИК  
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС
Автори: Емилия Колева,  
Десислава Петкова
Размери: 21x29 см 
144 страници
ISBN 978-954-01-3167-2

HELLO! NEW EDITION. 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 1 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Десислава Петкова
Размери: 21х29 см 
56 страници
ISBN 978-954-01-3168-9

HELLO! NEW EDITION.
АУДИОДИСК № 1 И № 2
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС
Автори: Емилия Колева,  
Десислава Петкова

HELLO! NEW EDITION. 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 2 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Десислава Петкова
Размери: 21х29 см 
52 страници
ISBN 978-954-01-3169-6

Английски език за 5. клас

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, 
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Подходящи за учебника 

Hello! New Edition 

по английски език за 5. клас 

на издателство „Просвета“

Помагалото е подходящо за работа 
с всички учебници по английски език,  

одобрени от Министерството  
на образованието и науката.

Помагало към комплекта

HELLO! NEW EDITION. 
EASY GRAMMAR FOR  
THE 5TH GRADE
Автори: 
Десислава Петкова, 
Кина Андреева
Размери: 21х29 см 
92 страници
ISBN 978-954-01-3526-7 

  Поредица
   5. – 7. клас

е-просвета e интегрирана в лицензираната 
от МОН платформа Microsoft Teams, както 
и в платформата Google Classroom.

е-просвета е динамична и постоянно  
развиваща се платформа, към която  
ежедневно се добавя ново интерактивно 
съдържание.
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Английски език за 6. клас

HELLO! NEW EDITION. 
УЧЕБНИК  
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
ЗА 6. КЛАС 
Автори: Емилия Колева,  
Десислава Петкова
Размери: 21x29 см 
144 страници
ISBN 978-954-01-3292-1

HELLO! NEW EDITION.
АУДИОДИСК № 1 И № 2
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
ЗА 6. КЛАС
Автори: Емилия Колева,  
Десислава Петкова

HELLO! NEW EDITION. 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 1 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
ЗА 6. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Десислава Петкова
Размери: 21x29 см 
52 страници
ISBN 978-954-01-3346-1

HELLO! NEW EDITION. 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 2 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
ЗА 6. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Десислава Петкова
Размери: 21x29 см 
52 страници
ISBN 978-954-01-3349-2

Подходящи за учебника 

Hello! New Edition 

по английски език за 6. клас 

на издателство „Просвета“

HELLO! NEW EDITION. 
EASY GRAMMAR FOR  
THE 6TH GRADE
Автори: 
Десислава Петкова, 
Кина Андреева
Размери: 21х29 см 
76 страници
ISBN 978-954-01-3527-4

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, 
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Помагалото е подходящо за работа 
с всички учебници по английски език,  

одобрени от Министерството  
на образованието и науката.

Помагало към комплекта

  Поредица
   5. – 7. клас

Достъп до е-просвета може да получите, 
като се регистрирате на e-prosveta.bg или 
влезете в e-prosveta.bg с имейла, с който сте 
регистрирани в нашата електронна книжар-
ница – e-uchebnik.bg. Препоръчайте платфор-
мата и на Вашите ученици.

Последвайте ни във фейсбук и инстаграм 
и се абонирайте за ютюб канала 
на Издателска група „Просвета“.
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Немски език за 7. клас

DEUTSCH GEMEINSAM. 
УЧЕБНИК  
ПО НЕМСКИ ЕЗИК 
ЗА 7. КЛАС
Автори: 
Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова
Размери: 21x29 см 
108 страници
ISBN 978-954-01-3613-4

DEUTSCH GEMEINSAM. 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА  
ПО НЕМСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС
Автори: 
Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова
Размери: 21x29 см 
80 страници
ISBN 978-954-01-3615-8

DEUTSCH GEMEINSAM.  
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО НЕМСКИ ЕЗИК 
ЗА 7. КЛАС
Автори: 
Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова
Размери: 21x29 см 
64 страници
ISBN 978-954-01-3614-1

Учебната тетрадка предлага:
•  упражнения за затвърдяване на лексиката и грамати-

ката;
•  допълнителни текстове за развиване на умението че-

тене;
• разнообразни поводи за говорене;
•  упражнения за произношението и правописа във всяка 

учебна единица;
•  възможности за самостоятелно учене, самоконтрол и 

самооценка.

Аудиодискът съдържа всички задачи за слушане с разби-
ране от учебника и учебната тетрадка, както и разно-
образни упражнения за подобряване на произношението 
и интонацията.

DEUTSCH GEMEINSAM.  
АУДИОДИСК 
ПО НЕМСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС
Автори: Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова

Учебникът е съставен от седем учебни и три прего-
ворни единици, които обогатяват знанията на учени-
ците за немскоезичните страни и за България. 
Учебникът предлага:
•  усъвършенстване на четирите елемента на езикова-

та компетентност във всяка учебна единица; 
•  рубриките „Преговор и обобщение“ и „Спирка“, кои-

то чрез допълнителни упражнения систематизират 
граматиката и лексиката и помагат на учениците да 
преценят до каква степен са подобрили своите ези-
кови знания и умения;

•  удобно оформление – новият лексически материал и 
граматичните структури са представени на отдел-
ни страници;

• работа по проект в края на всеки раздел.

Книгата за учителя включва:
•  основните цели на системата, както и нейната струк-

тура и компоненти;
•  практически указания за провеждане на учебния про-

цес;
• коментиране на различните видове упражнения;
•  ключ с отговори на задачите в учебната тетрадка, 

текстовете за слушане с разбиране и за работа върху 
произношението;

• примерно годишно разпределение;
•  *7 теста с отговорите в Word формат, готови за полз-

ване в „Безплатни ресурси“ за 7. клас на e-uchebnik.bg.

________________________
* Тестовете може да бъдат изтеглени безплатно от e-uchebnik.bg. 
Необходимо е да имате регистрация в сайта и да сте влезли в про-
фила си.
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Е-учебникът съдържа:
•  интерактивни упражнения за затвърдяване на нова-

та лексика и граматика в променен контекст, отго-
вори към тях и възможност за самооценка;

•  всички аудиозаписи на упражненията, отбелязани със 
знак за слушане;

•  кратки е-уроци с методически бележки за учителя и 
тестови задачи за самопроверка.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, 
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Помагала към комплекта

* При избор на учебник по немски език за 7. клас на Издателска група „Просвета“

НОВО

Кратък електронен урок  
по немски език за 7. клас.  
Тема: Pflichten und Verantwortung

Кратък електронен урок   
по немски език за 7. клас.  
Тема: Pflichten und Verantwortung

Възможностите на 
е-просвета подпомагат 
работата на учителя: 
всеки електронен учебник 
включва кратки е-уроци 
и тестови задачи за про-
верка на наученото.

ТЕСТОВЕ  
ПО НЕМСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС ЗА ПРОВЕРКА 
НА ВХОДНОТО 
И ИЗХОДНОТО НИВО
Автор: Ваня Пенева
Размери: 21х29 см

В комплекта 
за учителя*

ДВУСТРАННО ТАБЛО 
DEUTSCHE GRAMMATIK 
ПО НЕМСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС
Автор: Ваня Пенева
Размери: 70x100 см

В комплекта 
за учителя*
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Немски език за 5. и за 6. клас

DEUTSCH GEMEINSAM. 
УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ ЕЗИК 
ЗА 5. КЛАС
Автори: 
Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова
Размери: 21x29 см 
116 страници
ISBN 978-954-01-3193-1 

DEUTSCH GEMEINSAM.  
УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ ЕЗИК  
ЗА 6. КЛАС
Автори: 
Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова
Размери: 21x29 см 
116 страници
ISBN 978-954-01-3293-8

DEUTSCH GEMEINSAM. 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА 
ПО НЕМСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС
Автори: 
Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова
Размери: 21x29 см 
92 страници
ISBN 978-954-01-3194-8

DEUTSCH GEMEINSAM. 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА  
ПО НЕМСКИ ЕЗИК 
ЗА 6. КЛАС
Автори: 
Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова
Размери: 21x29 см 
84 страници
ISBN 978-954-01-3294-5

DEUTSCH GEMEINSAM.  
АУДИОДИСК ПО НЕМСКИ ЕЗИК 
ЗА 5. КЛАС
Автори: Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова

DEUTSCH GEMEINSAM.  
АУДИОДИСК ПО НЕМСКИ ЕЗИК  
ЗА 6. КЛАС
Автори: Димитрина Гергова,  
Искра Лазарова

Подходяща за учебника 

по немски език DEUTSCH 

GEMEINSAM за 5. клас  

на издателство „Просвета“

Подходяща за учебника 

по немски език DEUTSCH 

GEMEINSAM за 6. клас  

на издателство „Просвета“

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, 
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg
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Френски език за 7. клас

ARC-EN-CIEL. 
УЧЕБНИК  
ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
ЗА 7. КЛАС
Автор:  
Маргарита Котева 
Размери: 21x29 см 
96 страници
ISBN 978-954-01-3576-2 

ARC-EN-CIEL.  
УЧЕБНА ТЕТРАДКА 
ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС
Автор:  
Маргарита Котева
Размери: 21x29 см 
52 страници
ISBN 978-954-01-3577-9 

ARC-EN-CIEL.  
АУДИОДИСК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
ЗА 7. КЛАС
Автор: Маргарита Котева

ARC-EN-CIEL.  
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС
Автор:  
Маргарита Котева
Размери: 21x29 см 
60 страници
ISBN 978-954-01-3578-6 

Учебната тетрадка следва структурата на учебника 
и предлага разнообразни упражнения за затвърдяване 
на лексиката и граматиката. Проверява се умението 
усвоените структури да се прилагат в нов контекст 
и в задачи с игрово и творческо съдържание. Работи се 
върху развиването на четирите езикови умения и се 
осигурява възможност за самостоятелно учене.

Учебникът има ясна структура, а основните теми са 
подбрани според интересите на учениците в тази въз-
раст. Учебното съдържание е разработено в 9 методич-
ни единици – 1 за начален преговор, 6 за нови знания и 2 за 
преговор. Всяка единица за нови знания е представена 
на 8 страници и обхваща четирите езикови умения.
Уроците „Ressource de vocabulaire“ въвеждат новия 
материал, преговарят и разширяват лексиката и гра-
матиката, изучени до момента. Обобщителният урок 
„Reprise“ обхваща основно учебната материя от три-
те предходни методични единици. 
Учебникът съдържа кратка граматика с примери и пъл-
ното спрежение на глаголи от първа, втора и трета 
група за изучаваните времена. В края на учебника има 
речник на новите думи.

Книгата за учителя предоставя методически указания 
и допълнителни идеи за работа със системата. Освен 
това в нея ще намерите:
•  отговорите на всички упражнения от учебника и 

тетрадката;
•  тестове за оценка на знанията и уменията на учени-

ците;
• примерно годишно тематично разпределение.

Аудиодискът съдържа записи на всички диалози, тек-
стове и упражнения. Записите са направени от носи-
тели на езика и представят правилни образци на фоне-
тични и интонационни модели.

Достъп до е-просвета може да получите, 
като се регистрирате на e-prosveta.bg или 
влезете в e-prosveta.bg с имейла, с който сте 
регистрирани в нашата електронна книжар-
ница – e-uchebnik.bg. Препоръчайте платфор-
мата и на Вашите ученици.
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Помагала към комплекта

* При избор на учебник по френски език за 7. клас  
на Издателска група „Просвета“

ТЕСТОВЕ  
ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС ЗА ПРОВЕРКА 
НА ВХОДНОТО 
И ИЗХОДНОТО НИВО
Автори: Павлина Рибарова
Размери: 21х29 см

НОВО В комплекта 
за учителя*

Е-учебникът предлага над 200 допълнителни ресурса. 
Уроците от печатния учебник са представени както в 
оригинален, така и в кратък електронен вид за по-лес-
ното им усвояване. Всеки електронен урок завършва с 
тест за проверка на знанията. Учебникът е полезен не 
само за часовете в училище, но и при самоподготовка-
та на учениците у дома.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Възможностите на 
е-просвета подпомагат 
работата на учителя: 
всеки електронен учебник 
включва кратки е-уроци 
и тестови задачи за про-
верка на наученото.Тест по френски език за 7. клас.  

Тема: Quel chemin choisir ?

Кратък електронен урок по френски език 
за 7. клас. Тема: Quel chemin choisir ?

ДВУСТРАННО ТАБЛО 
GRAMMAIRE 
ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС
Автор: Катерина Костова
Размери: 70x100 см

В комплекта 
за учителя*
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Френски език за 5. и за 6. клас

ARC-EN-CIEL.  
УЧЕБНИК  
ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
ЗА 5. КЛАС
Автори:  
Маргарита Котева,  
Лилия Георгиева
Размери: 21x29 см 
84 страници
ISBN 978-954-01-3242-6 

ARC-EN-CIEL.  
УЧЕБНА ТЕТРАДКА  
ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
ЗА 5. КЛАС
Автор: Маргарита Котева
Размери: 21x29 см 
68 страници
ISBN 978-954-01-3243-3 

ARC-EN-CIEL.  
АУДИОДИСК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
ЗА 5. КЛАС 
Автори: Маргарита Котева, 
Лилия Георгиева

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Подходяща за учебника  

по френски език за 5. клас  

ARC-EN-CIEL на издателство 

„Просвета“

ARC-EN-CIEL.  
УЧЕБНИК  
ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
ЗА 6. КЛАС 
Автор:  
Маргарита Котева,  
Размери: 21x29 см 
108 страници
ISBN 978-954-01-3362-1 

ARC-EN-CIEL.  
УЧЕБНА ТЕТРАДКА  
ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК  
ЗА 6. КЛАС
Автор: Маргарита Котева
Размери: 21x29 см 
60 страници
ISBN 978-954-01-3363-8 

ARC-EN-CIEL.  
АУДИОДИСК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
ЗА 6. КЛАС 
Автор: Маргарита Котева

Подходяща за учебника  

по френски език за 6. клас  

ARC-EN-CIEL на издателство 

„Просвета“

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg
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Руски език за 7. клас

МАТРËШКА.  
УЧЕБНИК  
ПО РУСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС
Автори:  
Антония Радкова,  
Анна Деянова-Атанасова,  
Николина Нечаева
Размери: 21x29 см 
148 страници
ISBN 978-954-01-3664-6

МАТРËШКА.  
УЧЕБНА ТЕТРАДКА  
ПО РУСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС
Автори:  
Антония Радкова,  
Анна Деянова-Атанасова, 
Николина Нечаева
Размери: 21x29 см 
76 страници
ISBN 978-954-01-3725-4

Учебната тетрадка допълва учебника и е важен елемент 
при овладяването на необходимите знания и умения.
Съдържа:
•  упражнения за затвърдяване на лексиката и грамати-

ката, за четене и за писане
•  четири постоянни рубрики: „Учим слова“, „Учим грам-

матику“, „Читаем“, „Пишем“;
•  обяснение на граматичните понятия и правила на бъл-

гарски език, което улеснява учениците при възприема-
нето и разбирането на граматичната информация;

•  разнообразни по жанр текстове за четене с разбира-
не: диалози, научнопопулярни, художествени тексто-
ве, обяви, както и инфографики, анкети, диаграми;

•  тестове за проверка или самопроверка на постигна-
тото, скала за самооценяване и портфолио, което 
учениците може да изрежат и да съхраняват в папка.

Учебникът е създаден специално за българските учени-
ци и отчита типичните за българите трудности при 
усвояването на руския език.
Съдържа:
•  разнообразни по жанр текстове за слушане и четене: 

диалози, научнопопулярни, художествени текстове, 
обяви, инфографики, анкети, диаграми;

•  задачи за развитие на устната реч, които развиват 
умения за общуване в обичайни ситуации, за кратък 
разказ или за несложно описание по изучаваните теми;

•  модели за писане с ясна структура, които подготвят 
учениците да създават текст;

• преговорни уроци с тестове;
•  руско-български поурочен речник и граматични таб-

лици;
•  интересна информация за Русия, за живота на руски-

те тийнейджъри, за известни личности, градове, оби-
чаи и др.МАТРËШКА.  

АУДИОДИСК ПО РУСКИ ЕЗИК 
ЗА 7. КЛАС
Автори: Антония Радкова,  
Анна Деянова-Атанасова,  
Николина Нечаева

Аудиодискът съдържа записи на всички упражнения, ди-
алози и текстове за слушане в учебника. Записите са 
направени от носители на езика и дават правилните 
образци на фонетични и интонационни модели.

МАТРЁШКА.  
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО РУСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС
Автори: Антония Радкова,  
Анна Деянова-Атанасова, 
Николина Нечаева
Размери: 21x29 см 
52 страници
ISBN 978-954-01-3727-8

Книгата за учителя съдържа:
•  подробни сценарии на уроците с методически препо-

ръки за провеждането им;
• обяснение на граматиката в уроците;
• отговори на тестовете;
• текстовете на звукозаписите;
•  входни, междинни и изходни тестове със скала за оце-

няване, които може да се използват за провеждане на 
диагностика;

•  примерно годишно тематично разпределение на учеб-
ния материал и др.
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Е-учебникът предоставя разнообразни допълнителни 
интерактивни дейности, с които преподаваното съ-
държание се затвърдява, обобщава и систематизира 
лесно. Интерактивните задачи пренасят учениците в 
динамична мултимедийна среда, в която преговорът 
е интересен, а новият материал се интерпретира по 
атрактивен начин чрез различни типове упражнения. 
Добавени са и всички аудиозаписи от съответния урок.
Към уроците за нови знания са разработени кратки 
презентации с методически бележки, които са отлична 
интерактивна възможност както за преподаване на 
урока в час, така и за самоподготовка вкъщи. Предло-
жени са упражнения с много визуален материал. Използ-
ват се флипкарти и други типове упражнения, в които 
учениците могат да проверят правилните отговори. 
В рубриките „Запомнете“, „Важно“ и „Любопитно“ са из-
ведени правилата, които учениците трябва да запом-
нят. Включени са песни и кратки филмчета за интерес-
ни обекти в Русия. Към уроците има и тестови въпроси 
за самопроверка на знанията.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Помагала към комплекта

НОВО

* При избор на учебник по руски език за 7. клас  
на Издателска група „Просвета“

ТЕСТОВЕ  
ПО РУСКИ ЕЗИК  
ЗА 7. КЛАС ЗА ПРОВЕРКА 
НА ВХОДНОТО 
И ИЗХОДНОТО НИВО
Автор: Николина Нечаева
Размери: 21х29 см

В комплекта 
за учителя*

Кратък електронен урок по руски език за 7. клас. 
Тема: Кем мне быть?

ДВУСТРАННО ТАБЛО ОСНОВНЫЕ ЗНАЧÉНИЯ  
КÓСВЕННЫХ ПАДЕЖÉЙ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 
ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
Автор: Кина Андреева
Размери: 70x100 см В комплекта 

за учителя*

е-просвета е динамична и постоянно  
развиваща се платформа, към която  
ежедневно се добавя ново интерактивно 
съдържание.
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МАТРЁШКА.  
УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС
Автори:  
Анна Деянова-Атанасова,  
Антония Радкова,  
Христина Грозданова
Размери: 21x29 см 
156 страници
ISBN 978-954-01-3239-6

МАТРЁШКА.  
АУДИОДИСК ПО РУСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС
Автори: Анна Деянова-Атанасова,  
Антония Радкова,  
Христина Грозданова

Руски език за 5. и за 6. клас

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, 
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, 
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

МАТРЁШКА.  
УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК  
ЗА 6. КЛАС
Автори:  
Антония Радкова, 
Анна Деянова-Атанасова,  
Олга Чубарова 
Размери: 21x29 см 
148 страници
ISBN 978-954-01-3401-7

МАТРЁШКА.  
УЧЕБНА ТЕТРАДКА  
ПО РУСКИ ЕЗИК  
ЗА 6. КЛАС
Автори: Антония Радкова,  
Анна Деянова-Атанасова
Размери: 21x29 см 
76 страници
ISBN 978-954-01-3403-1

МАТРЁШКА. 
АУДИОДИСК ПО РУСКИ ЕЗИК  
ЗА 6. КЛАС
Автори: Анна Деянова-Атанасова,  
Антония Радкова, Олга Чубарова

Подходяща за учебника  

по руски език МАТРЁШКА  

за 6. клас на издателство 

„Просвета“

МАТРЁШКА. 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА  
ПО РУСКИ ЕЗИК  
ЗА 5. КЛАС
Автори:  
Анна Деянова-Атанасова, 
Антония Радкова,  
Христина Грозданова
Размери: 21x29 см 
84 страници
ISBN 978-954-01-3240-2

Подходяща за учебника  

по руски език МАТРЁШКА  

за 5. клас на издателство 

„Просвета“



ПРОДАЖБА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ, УЧЕБНО-ПОМОЩНА И НАУЧНА ЛИТЕРАТУРA
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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; 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 e-uchebnik.bg 
и изберете търсените заглавия. Можете да ги поръчате директно и през 
посочените там е-книжарници.

ПОРЪЧКА НА УЧЕБНИЦИ  
И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА  

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 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, 
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”.



ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НАЦИОНАЛНА  
ИНФОРМАЦИОННА  
МРЕЖА „ПРОСВЕТА“

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

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

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
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. 0899 715 870, 0884 110 389 
имейл: kardzhali@prosveta.bg

Кюстендил 2500
Информационен център „Просвета“
Офис 1 – ул. „Любен Каравелов“ №  3, ет. 2
тел.: 0884 429 833
Офис 2 – ул. „Неофит Рилски“ №  4
тел.: 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,  
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.:  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, 0884 741 215
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, 0884 430 918

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, 
0884 430 918

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 772 551
имейл: yambol@prosveta.bg


