Работни листове, тетрадки
и помагала за 5. - 7. клас
та:
промоция
Период на
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а
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а
ч
у
л
по

г.

0.2019
16.09. 31.1

:

КА
ОТСТ ЪП

17 %

При поръчка на работни листове и тетрадки за целия клас

КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ

5. клас

работни листове и учебни тетрадки

РА Б ОТ Н И
ЛИСТОВЕ

РА Б ОТ Н И
ЛИСТОВЕ

ГЕОГРАФИЯ

ÒÅÒÐÀÄÊÀ

ЕМИЛ КОЛЕВ
БИСЕРКА ПЕТКОВА-МАРИНОВА
НЕВЕНА СЪБЕВА-КОЛЕВА
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА

УЧЕБНА ТЕТРАДКА

Н. Димитрова • В. Петров
И. Генова • М. Кавданска

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ

Работните листове осигуряват
допълнителни задачи за самостоятелна работа
по технологии и предприемачество на учениците в 5. клас.
Предлагат практически задачи по темите в учебника,
технологични карти, идеи за проучване
и за решаване на казуси,
за екипна и за проектна работа.

И ИКОНОМИКА
ЗА КЛАС

Румен ПЕНИН
Валентина СТОЯНОВА
Издателство БУЛВЕСТ 2000

Èçäàòåëñòâî
ÁÓËÂÅÑÒ 2ÎÎÎ

ПО

ТЕХНОЛОГИИ

Тематичното разнообразие на задачите
дава възможност:

И
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

•

да се повиши интересът на петокласниците
Максим Максимов
към предмета
Свобода Бенева

•

ÈÑÒÎÐÈß
È ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ
5

6 лв.
ИЗДАТЕЛСТВО

5,50 лв.

Т Е Т Р А Д К А

5,50 лв.

клас

ИЗДАТЕЛСТВО БУЛВЕСТ 2000

. êëàñ

БУЛВЕСТ 2ООО

www.bulvest.com

5.

•

да се изградят начални умения
по предприемачество.

Безплатен екземпляр

çà

Севдалина Стоянова

да се усвоят трайно предвидените в програмата на МОН
технологични знания

Помагалото може да се използва в клас
или за домашна работа.

Безплатен екземпляр

Âèîëåòà
ÑÒÎÉ×ÅÂÀ
Êèíà
ÊÎÒËÀÐÑÊÀ

Издателска къща АНУБИС
Издателство БУЛВЕСТ 2000
Фондация ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ

978-954-18-1065-1
978-954-8421-31-7

Цена 4,50 лв.

КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ

6. клас
РА Б ОТ Н И
ЛИСТОВЕ

РА Б ОТ Н И
ЛИСТОВЕ

ТЕТРАДКА
ГЕОГРАФИЯ

Ãåîðãè ßÊÈÌÎÂ
Íàäêà ÂÀÑÅÂÀ

ÒÅÒÐÀÄÊÀ

ЕМИЛ КОЛЕВ
БИСЕРКА ПЕТКОВА-МАРИНОВА
НЕВЕНА СЪБЕВА-КОЛЕВА
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА

Èçäàòåëñòâî
ÁÓËÂÅÑÒ 2ÎÎÎ

ТЕХНОЛОГИИ
И
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Тематичното разнообразие на задачите
дава възможност:

И ИКОНОМИКА

Н. Димитрова
В. Петров
М. Кавданска
И. Генова

•

Работните листове осигуряват
допълнителни задачи за самостоятелна работа
по технологии и предприемачество на учениците в 6. клас.
Предлагат практически задачи по темите в учебника,
технологични карти, идеи за проучване
и за решаване на казуси,
за екипна и за проектна работа.

Румен ПЕНИН, Валентина СТОЯНОВА

Румен ПЕНИН, Валентина СТОЯНОВА,
Тони ТРАЙКОВ, Димитър ЖЕЛЕВ

РАБОТНИ
ЛИСТОВЕ

УЧЕБНА ТЕТРАДКА

Издателство БУЛВЕСТ 2000

•

клас

Максим Максимов
да се повиши интересът на шестокласниците
къмСвобода
предмета
Бенева • Сашка Георгиева
Огнян
• Димитров • Мира Славова

да се усвоят трайно предвидените в програмата на МОН
технологични знания

•

ÈÑÒÎÐÈß
È ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ

да се изградят начални умения
по предприемачество.

ИЗДАТЕЛСТВО БУЛВЕСТ 2000

Âàñêî ÀÐÍÀÓÄÎÂ
Öâåòàí ÖÂÅÒÀÍÑÊÈ
Ãåîðãè ßÊÈÌÎÂ
Íàäêà ÂÀÑÅÂÀ

789541

810934

9 789541 811016

6 лв.

ИЗДАТЕЛСТВО

www.bulvest.com

6 лв.

6,90 лв. ÁÅÇÏËÀÒÅÍ
www.bulvest.com
ÅÊÇÅÌÏËßÐ

БУЛВЕСТ 2ООО

çà

6

КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ

7. клас
РА Б ОТ Н И
ЛИСТОВЕ

РА Б ОТ Н И
ЛИСТОВЕ

5,70 лв.

ТЕТРАДКА
ГЕОГРАФИЯ

Ãåîðãè ßÊÈÌÎÂ
Íàäêà ÂÀÑÅÂÀ

ÒÅÒÐÀÄÊÀ

ЕМИЛ КОЛЕВ
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА
НЕВЕНА СЪБЕВА-КОЛЕВА
ТАНЯ СЛАВЧЕВА

Èçäàòåëñòâî
ÁÓËÂÅÑÒ 2ÎÎÎ

Издателство БУЛВЕСТ 2000

Румен ПЕНИН, Валентина СТОЯНОВА, Димитър ЖЕЛЕВ

Êîä çà äîñòúï
äî åëåêòðîííèÿ âàðèàíò íà ó÷åáíèêà

Ãåîðãè ßÊÈÌÎÂ
Èñêðà ÁÀÅÂÀ
Åâãåíèÿ ÊÀËÈÍÎÂÀ
Íàäêà ÂÀÑÅÂÀ

ST78DM2018

8 лв.

7,50 лв.

5,50 лв.

www.bulvest.com

ИЗДАТЕЛСТВО

www.bulvest.com

БУЛВЕСТ 2ООО

Безплатен екземпляр

www.bulvest.com

çà

7

Êîä çà äîñòúï
äî åëåêòðîííèÿ âàðèàíò íà ó÷åáíèêà

. êëàñ

Безплатен екземпляр

ST79DM2018

ЗА

Êîäúò å âàëèäåí äî 15.09.2018 ã.

978-954-18-1142-9
978-954-8421-34-8

789541

Цена 4,50 лв.

810965

5,50 лв. И з д а т е л с т в о Б У Л В Е С Т 2 0 0 0

Галя Русева

РА Б ОТ Н И
ЛИСТОВЕ

ST710DM2018

И ИКОНОМИКА

Кодът е валиден до 15.09.2018 г.

Максим Максимов

БИОЛОГИЯ
и здравно образование
7.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА

клас

ФИЗИКА
И АСТРОНОМИЯ

ИЗДАТЕЛСТВО БУЛВЕСТ 2ООО
БЕЗПЛАТЕН ЕКЗЕМПЛЯР

КЛАС

6 лв.
www.bulvest.com

РА Б ОТ Н И
ЛИСТОВЕ

ЛАБОРАТОРНА
ТЕТРАДКА

Владимир Овчаров Огнян Димитров
Камелия Йотовска Мариана Христова Таня Димитрова

ИЗДАТЕЛСТВО БУЛВЕС Т 2000

7

Издателска къща АНУБИС
Издателство БУЛВЕСТ 2000
Фондация
ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ
БЪЛГАРИЯ

9 786192 151140

9

ÈÑÒÎÐÈß
È ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ

5,50 лв.

6,66 лв.

www.bulvest.com

КЛАС

Код за достъп
до електронния вариант на учебника

Румен ПЕНИН, Валентина СТОЯНОВА,
Тони ТРАЙКОВ, Димитър ЖЕЛЕВ

Èçäàòåëñòâî
ÁÓËÂÅÑÒ 2ÎÎÎ

6

БИОЛОГИЯ 7. КЛАС

Êîäúò å âàëèäåí äî 15.09.2018 ã.

www.bulvest.com

ЗА

9 789541 810996

. êëàñ
ЕКЗЕМПЛЯР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОwww.bulvest.com
ПОЛЗВАНЕ

КОМПЛЕКТ

9

КОМПЛЕКТ

ISBN 978-954-18-1099-6

ISBN 978-954-18-1101-6

6,66 лв.
www.bulvest.com

Помагалото може да се използва в клас
или за домашна работа.

ИЗДАТЕЛСТВО БУЛВЕС Т 2000

Èçäàòåëñòâî
ÁÓËÂÅÑÒ 2ÎÎÎ

4,80 лв.

Издателство БУЛВЕСТ 2000

www.bulvest.com

ФИЗИКА
И АСТРОНОМИЯ
4,50 лв.

www.bulvest.com

5,70 лв.
www.bulvest.com

24 %

6 лв.

ИЗДАТЕЛСТВО

ИЗДАТЕЛСТВО

5 лв.
БУЛВЕСТ
2ООО

www.anubis.b

БУЛВЕСТ 2ООО
9

789541

810668

6 лв.

g

6.
КЛАС

ИЗДАТЕЛСТВО

5 лв.
БУЛВЕСТ 2ООО

.com
www.bulvest

ИЗДАТЕЛСТВО

БУЛВЕСТ 2ООО
6,00 лв.

7.
КЛАС

х лв.
www.bulvest.com
БУЛВЕСТ 2OOO

К Л Е Т Б Ъ Л ГА Р И Я

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
и ЛИТЕРАТУРА
Тестови задачи

та
по нова рама
прог я
учебна
тни
и по изпи
форматг.
от 2018

9

Б УЛ В Е С Т 2 О О О

789541

811344

х лв.
www.bulvest.com

клас

ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

КЛАС

Ангел Петров • Мая Падешка • Мариана Балинова
Олга Попова • Илияна Кръстева

АНГЕЛ ПЕТРОВ • МАЯ ПАДЕШКА • МАРИАНА БАЛИНОВА

ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

5.

7. клас

АНГЕЛ ПЕТРОВ • МАЯ ПАДЕШКА • МАРИАНА БАЛИНОВА

З А РА З Ш И Р Е Н А И Л И З А Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н А П О Д Г О Т О В К А

Новото учебното помагало за разширена или за допълнителна подготовка е част от
комплекта по български език за 5. клас на издателство „Булвест 2000“, който включва още:
• учебник;
• книга за учителя;
• комплект с работни листове;
• електронен вариант на учебника.
Помагалото успешно може да подпомогне учебния процес по български език през
предстоящата 2016/2017 учебна година, в която учениците ще се обучават по нова
учебна програма, но ще имат старите учебници, създадени по предишната програма. Използването на помагалото може да неутрализира възникващите затруднения, защото предлага както упражнения и тестови задачи, така и систематизирана в
таблици учебна информация, която става част от задължителното за 5. клас учебно
съдържание, но липсва в действащите и през следващата учебна година учебници.
Книгата предлага:
• примерно годишно разпределение с темите на занятията и вида на всяко от тях;
• 17 урочни разработки, включващи упражнения за разпознаване и анализ на езикови факти, за преобразуване и редактиране на изрази, за създаване на текстове;
специално внимание се обръща върху работата по овладяване от учениците на
езиковите правила (правописни, правоговорни, пунктуационни);
• таблици с учебна информация, която да стане опора при изпълнение на упражненията;
• тестови задачи и ключ с правилните отговори на задачите.

6. клас

АНГЕЛ ПЕТРОВ • МАЯ ПАДЕШКА • МАРИАНА БАЛИНОВА

З А РА З Ш И Р Е Н А И Л И З А Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н А П О Д Г О Т О В К А

5. клас
З А РА З Ш И Р Е Н А И Л И З А Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н А П О Д Г О Т О В К А

учебни помагала

При поръчка на помагала за целия клас

Учителят получава
подарък по един брой
от всеки поръчан вид.

Емил Колев • Невена Събева-Колева • Татяна Ичева • Таня Славчева

МАТЕМАТИКА
Тестови задачи

та
по нова рама
прог
учебнаизпитния
и по мат
фор
г.
от 2018

Б УЛ В Е С Т 2 О О О

клас

Работни листове, тетрадки
и помагала за 5. - 7. клас
та:
промоция
Период на

0.2019
16.09. 31.1

те
а
в
а
ч
у
л
по

г.

:

КА
ОТСТ ЪП

17 %

При поръчка на работни листове и тетрадки за целия клас

М. Георгиева, В. Жобов
Д. Димитрова, В. Габровска

УЧЕБНА
ТЕТРАДКА
ПО

Нов балансиран подход при представяне
на учебното съдържание по български език
за 5. клас, съобразно изискванията
на актуалната учебна програма

Нов балансиран подход при представяне
на учебното съдържание по български език
и литература за 5. клас, съобразно изискванията
на актуалната учебна програма.

Чрез разнообразни по форма и по трудност задачи
учебната тетрадка подкрепя усилията
на всеки ученик:
●
да разшири и задълбочи знанията си
●
да учи самостоятелно
●
да развие критическо и творческо мислене
●
да усвои предвидените ключови компетентности
и практическото им прилагане
●
да формира критерии за самооценка
на постигнатото

Чрез разнообразни по форма и по трудност задачи
учебната тетрадка подкрепя усилията
на всеки ученик:
●
да разшири и задълбочи знанията си
●
да учи самостоятелно
●
да развие критическо и творческо мислене
●
да усвои предвидените ключови компетентности
и практическото им прилагане
●
да формира критерии за самооценка
на постигнатото

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
ПО

К. Протохристова
Н. Даскалов

Д. Димитрова

Т. Витанов, Л. Дилкина
И. Джонджорова
П. Тодорова, Р. Караджова

Е. Петкова

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА

УЧЕБНА
ТЕТРАДКА
ПО

УЧЕБНА
ТЕТРАДКА
ПО

Нов балансиран подход при представяне
на учебното съдържание по математика за 5. клас,
съобразно изискванията
на актуалната учебна програма.

Нов балансиран подход при представяне
на учебното съдържание по математика за 5. клас,
съобразно изискванията
на актуалната учебна програма.

Чрез разнообразни по форма и по трудност задачи

Чрез разнообразни по форма и по трудност задачи
учебната тетрадка подкрепя усилията
на всеки ученик:
●
да разшири и задълбочи знанията си
●
да учи самостоятелно
●
да развие критическо и творческо мислене
●
да усвои предвидените ключови компетентности
и практическото им прилагане
●
да формира критерии за самооценка
на постигнатото

Чрез разнообразни по форма и по трудност задачи
учебната тетрадка подкрепя усилията
на всеки ученик:
●
да разшири и задълбочи знанията си
●
да учи самостоятелно
●
да развие критическо и творческо мислене
●
да усвои предвидените ключови компетентности
и практическото им прилагане
●
да формира критерии за самооценка
на постигнатото

учебната тетрадка подкрепя усилията
РАЗВИВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ
на всеки ученик:
КОМПЕТЕНТНОСТИ
●

5.

да разшири и задълбочи знанията си
●
да учи самостоятелно
●
да развие критическо и творческо мислене
●
да усвои предвидените ключови компетентности
и практическото им прилагане
●
да формира критерии за самооценка
на постигнатото

БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК

5.

ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА

5.

5.

клас

клас

БЕЗПЛАТЕН
ЕКЗЕМПЛЯР
Цена 4,50
лв.

2

УЧЕБНА
ТЕТРАДКА
ПО

Чрез разнообразни по форма и по трудност задачи
учебната тетрадка подкрепя усилията
на всеки ученик:
●
да разшири и задълбочи знанията си
●
да учи самостоятелно
●
да развие критическо и творческо мислене
●
да усвои предвидените ключови компетентности
и практическото им прилагане
●
да формира критерии за самооценка
на постигнатото

МАТЕМАТИКА

5.

Ц. Каснакова
Г. Иванова

УЧЕБНА
ТЕТРАДКА
ПО

А. Попов, Н. Христова
К. Милкова
Нов балансиран подход при представяне
на учебното съдържание по човекът и природата
за 5. клас, съобразно изискванията
на актуалната учебна програма.

Чрез разнообразни по форма и по трудност задачи
учебната тетрадка подкрепя усилията
на всеки ученик:
●
да разшири и задълбочи знанията си
●
да учи самостоятелно
●
да развие критическо и творческо мислене
●
да усвои предвидените ключови компетентности
и практическото им прилагане
●
да формира критерии за самооценка
на постигнатото

Чрез разнообразни по форма и по трудност задачи
учебната тетрадка подкрепя усилията
на всеки ученик:
●
да разшири и задълбочи знанията си
●
да учи самостоятелно
●
да развие критическо и творческо мислене
●
да усвои предвидените ключови компетентности
и практическото им прилагане
●
да формира критерии за самооценка
на постигнатото

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛИЗАЦИИ

5.

клас

клас

М. Шишиньова, С. Цаковски
А. Генджова, Е. Златкова, Е. Илиева
Л. Банчева, И. Враджалиева
Работните листове осигуряват
допълнителни задачи за самостоятелна работа
по технологии и предприемачество на учениците в 5. клас.
Предлагат практически задачи по темите в учебника,
технологични карти, идеи за проучване
и за решаване на казуси,
за екипна и за проектна работа.

УЧЕБНА
ТЕТРАДКА
ПО

Нов балансиран подход при представяне
на учебното съдържание по география
и икономика за 5. клас, съобразно изискванията
на актуалната учебна програма.

УЧЕБНА
ТЕТРАДКА
ПО
•

Тематичното разнообразие на задачите
дава възможност:

Н. Димитрова • В. Петров
И. Генова • М. Кавданска

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ

ПО

ТЕХНОЛОГИИ

И
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ЧОВЕКЪТ

ГЕОГРАФИЯ

да се повиши интересът на петокласниците
към предмета

•

И ИКОНОМИКА

5.

5.

5.

да се усвоят трайно предвидените в програмата на МОН
технологични знания

И ПРИРОДАТА
•

да се изградят начални умения
по предприемачество.

Помагалото може да се използва в клас
или за домашна работа.

клас

клас

Издателска къща АНУБИС
Издателство БУЛВЕСТ 2000
Фондация ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ

978-954-18-1065-1
978-954-8421-31-7

9 786192 150150

Цена 5,50 лв.

Цена 5,88 лв.

Т. Витанов, Л. Дилкина
И. Джонджорова
П. Тодорова, Р. Караджова

Нов балансиран подход при представяне
на учебното съдържание по история и цивилизации
за 5. клас, съобразно изискванията
на актуалната учебна програма.

клас

клас

9 786192 150143

Цена 6,30 лв.

1

Нов балансиран подход при представяне
на учебното съдържание по литература
за 5. клас, съобразно изискванията
на актуалната учебна програма.

клас

работни листове и учебни тетрадки

5. клас

Цена 5,50 лв.

Цена 5,70 лв.

Цена 6,00 лв.

Цена 4,50 лв.

Цена 6,30 лв.

6. клас

Тетрадката съдържа две приложения –
развивките на основните изучавани геометрични
тела и ключ с верните отговори на задачите.

Цена 5,50 лв.

ИСТОРИЯ
И
ЦИВИЛИЗАЦИИ

УЧЕБНА ТЕТРАДКА

УЧЕБНА ТЕТРАДКА

П. Тодорова
Н. Иванова

Учебната тетрадка включва разнообразни
по форма и по трудност задачи и подкрепя
усилията на всеки ученик:

Г. Иванова
Х. Матанов

Учебната тетрадка включва разнообразни
по форма и по трудност задачи и подкрепя
усилията на всеки ученик да:
●
разшири и задълбочи знанията си
●
учи самостоятелно
●
развие критическо и творческо мислене
●
усвои предвидените ключови компетентности
и да ги прилага
●
формира критерии за самооценка
на постигнатото.

да разшири и задълбочи знанията си
●
да учи самостоятелно
●
да развие критическо и творческо мислене
●
да усвои предвидените ключови компетентности
и практическото им прилагане
●
да формира критерии за самооценка
на постигнатото.

Тетрадката съдържа две приложения – кратък
справочник и ключ с верните отговори на
задачите.

ГЕОГРАФИЯ
И
ИКОНОМИКА

А. Попов
Д. Ангелова
Л. Любенова

Чрез разнообразни по форма и по трудност задачи
учебната тетрадка подкрепя усилията
на всеки ученик:
●
да разшири и задълбочи знанията си
●
да учи самостоятелно
●
да развие критическо и творческо мислене
●
да усвои предвидените ключови компетентности
и практическото им прилагане
●
да формира критерии за самооценка
на постигнатото

УЧЕБНА ТЕТРАДКА

М. Шишиньова
С. Цаковски
А. Генджова
Е. Златкова
Е. Илиева

Работните листове осигуряват
Л.работа
Банчева
допълнителни задачи за самостоятелна
Враджалиева
по технологии и предприемачество наИ.
учениците
в 6. клас.
Предлагат практически задачи по темите в учебника,
технологични карти, идеи за проучване
и за решаване на казуси,
за екипна и за проектна работа.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА

Тематичното разнообразие на задачите
дава възможност:

•

РАБОТНИ
ЛИСТОВЕ

Н. Димитрова
В. Петров
М. Кавданска
И. Генова

•

ТЕХНОЛОГИИ
И
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

да се повиши интересът на шестокласниците
към предмета

•

да се усвоят трайно предвидените в програмата на МОН
технологични знания

•

Помагалото може да се използва в клас
или за домашна работа.

Издателска къща АНУБИС
Издателство БУЛВЕСТ 2000
Фондация
ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ
БЪЛГАРИЯ

9 786192 151140
978-954-18-1142-9
978-954-8421-34-8

Цена 4,50 лв.

Цена 6,00 лв.

9 786192 151317

Цена 5,70 лв.

ЧОВЕКЪТ
И
ПРИРОДАТА

да се изградят начални умения
по предприемачество.

Цена 5,70 лв.

МОЯТ ЛИТЕРАТУРЕН
Цена 5,70 лв.
ПРОФИЛБУК

9 786192 151478

Цена 6,66 лв.

Т. Витанов
МАТЕМАТИКА И. Джонджорова
Л. Дилкина

2

П. Тодорова
Н. Иванова

Учебната тетрадка включва разнообразни
по форма и по трудност задачи и подкрепя
усилията на всеки ученик:
●
да разшири и задълбочи знанията си
●
да учи самостоятелно
●
да развие критическо и творческо мислене
●
да усвои предвидените ключови компетентности
и практическото им прилагане
●
да формира критерии за самооценка
на постигнатото.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА

клас

1

клас

Т. Витанов
МАТЕМАТИКА И. Джонджорова
Л. Дилкина

клас

Учебната тетрадка включва разнообразни
по форма и по трудност задачи и подкрепя
усилията на всеки ученик:
●
да разшири и задълбочи знанията си
●
да учи самостоятелно
●
да развие критическо и творческо мислене
●
да усвои предвидените ключови компетентности
и практическото им прилагане
●
да формира критерии за самооценка
на постигнатото.

клас

К. Протохристова
Н. Даскалов

УЧЕБНА ТЕТРАДКА

клас

клас

ЛИТЕРАТУРА

клас

М. Георгиева
Д. Димитрова
В. Габровска

Учебната тетрадка включва разнообразни
по форма и по трудност задачи и подкрепя
усилията на всеки ученик:
●
да разшири и задълбочи знанията си
●
да учи самостоятелно
●
да развие критическо и творческо мислене
●
да усвои предвидените ключови компетентности
и практическото им прилагане
●
да формира критерии за самооценка
на постигнатото.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА

клас

БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК

Цена 5,70 лв.

7. клас
М. Георгиева • Д. Димитрова • В. Габровска

Учебна

ТЕТРАДКА

К. Протохристова • Н. Даскалов

Н. Илиева • М. Дамянова

Учебна

Учебна

ТЕТРАДКА

ТЕТРАДКА

Т. Витанов • А. Калчева • И. Джонджорова
М. Кьосева • П. Тодорова

Т. Витанов • А. Калчева • И. Джонджорова
М. Кьосева • П. Тодорова

Учебна

Учебна

ТЕТРАДКА

Т. Мишев • К. Бенчева

А. Попов • К. Найденов • Д. Ангелова • Л. Любенова

Учебна

Учебна

9 786192 152819
978-954-18-1300-3

9 786192 152833

Цена 5,88 лв.

Цена 5,50 лв.

МОЯТ ЛИТЕРАТУРЕН
ПРОФИЛБУК

Цена 6,66 лв.

9 786192 152802

9 786192 152840

Цена 5,50 лв.

Цена 5,50 лв.

ТЕТРАДКА

ТЕТРАДКА

ТЕТРАДКА

М. Шишиньова • Д. Павлова
И. Враджалиева • Л. Банчева

С. Цаковски • А. Генджова
Н. Енчева • Б. Толев • М. Дочева

ТЕТРАДКА

ТЕТРАДКА

Учебна

Учебна

Цена 5,50 лв.

Цена 6,00 лв.

9 786192 152741

Цена 5,50 лв.

Цена 5,50 лв.

При поръчка на помагала за целия клас
5. клас
В помагалото ще намерите
всички теми от учебното съдържание
за целогодишна работа
ясни рубрики, които насочват
към конкретни дейности
подбрани езикови задачи с надграждане
по трудност
разнообразни творчески задачи
ключ с верни отговори
Помагалото е съобразено с новата учебна
програма и може да допълва успешно работата
с всички действащи учебници по български
език за 5 клас.

Д. Димитрова

ПРОЧЕТИ
РАЗБЕРИ
ПРЕСЪЗДАЙ
Помагалото „Учим български език“
е съобразено с новите учебни програми
по български език и литература за 5. клас,
както и с Наредба № 6 от 11.08.2016 г.
за усвояването на българския книжовен език.
●
Замислено е като допълнение към
действащите учебници по български език,
за да се преодолеят затрудненията
при обучението на учениците,
за които българският език не е майчин.
●
Обхваща всички теми от учебното съдържание
по български език и темите за развиване
на комуникативните компетентности чрез
обучението по български език и литература.
●
Новите понятия и термини са поднесени
на по-достъпен език за учениците и с акценти,
които се налагат от интерференцията между
майчиния им език и българския език.
●
Извлича се информация
от по-кратки текстове, които не затрудняват
учениците и са съобразени с житейските
и учебните им потребности.
●
В приложението към помагалото
има тълковен речник и таблици
с основната лингвистична информация.

Учебно помагало по български език
за избираемите учебни часове

5.
КЛАС

Учебното помагало
представя достъпно сложната езикова
материя
улеснява самоподготовката
чрез алгоритми с практическа
насоченост на работа
развива уменията за четене
с разбиране
подпомага усвояването на учебния
материал чрез таблици и схеми
предлага подходи, съобразени
с различните стилове на учене

ЗА УЧЕНИЦИ,
ЗА КОИТО
БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК
НЕ Е МАЙЧИН

КЛАС

ПОМАГАЛО
ЗА
ИЗБИРАЕМИТЕ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

Новият наръчник ще бъде полезен:
● в текущата работа по литература, в избираемите учебни часове и в
допълнителната подготовка по предмета
● при преговор и подготовка за контролни и класни работи, входни и изходни нива
● при подготовка за външно оценяване по БЕЛ в 7. клас
● за всеки, който иска да бъде успешен

• Систематизиран набор от задачи за самостоятелна текуща работа към всяка тема, а също и към началния и годишния преговор

НОВ НАРЪЧНИК
по ЛИТЕРАТУРА
5 .–7. клас
• Теми, разработени на две нива – задължителна и избираема подготовка

• Примерни варианти на тест, съответно за задължителна и за избираема подготовка
• Ключ с верните отговори

Сборникът може да се използва в часовете за задължителна подготовка, в ЗИП и СИП, а също при подготовката
на учениците за олимпиади и други математически състезания.

Цена 6,00 лв.

И. Джонджорова, К. Узунова, И. Марашева, Д. Веселинова

СБОРНИК

К. Протохристова
С. Черпокова
А. Странджева
Д. Николова
Н. Даскалов

Сборникът съдържа:

• Всичко необходимо за пълноценната подготовка на учениците по математика

АВТОРЪТ
ПРОИЗВЕДЕНИЕТО
СЮЖЕТЪТ
ЖАНРЪТ
КОМПОЗИЦИЯТА
ГЕРОИТЕ
ТЕМИТЕ
КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ
ИЗРАЗНИТЕ СРЕДСТВА

Цена 7,80 лв.

Цена 6,00 лв.

Учебното помагало е предназначено за работа в часовете
по разширена и допълнителна подготовка в 5. клас.
Подходящо е и за самостоятелна работа на ученици с
изявен интерес към математиката.
●
Темите са съобразени с учебната програма на МОН за
5. клас, като разширяват и надграждат знанията на
учениците.
●
В началото на всяка тема са дадени примерни решени
задачи и/или необходими формули и свойства.
●
На подходящи места са предложени тестове за текуща
проверка. В края на помагалото са поместени отговори и
упътвания.
Нивото на трудност съответства на изискванията
за подготовка за олимпиади и различни математически
състезания за ученици в 5. клас.

по

5.

МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА

5.
КЛАС

ПОМАГАЛО
ЗА
ИЗБИРАЕМИТЕ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

клас
клас

ISBN 978-619-215-172-0

24 %

9 786192 151720

Цена 7,00 лв.

Цена 6,00 лв.

6. клас

В помагалото ще намерите
разнообразни езикови задачи с различна
степен на трудност
упражнения за правопис и пунктуация
таблици и схеми за припомняне на
усвоени знания
достъпни текстове за четене
с разбиране
улесняващи алгоритми за създаване
и редактиране на текст
ключ с верни отговори
Помагалото е съобразено с новата учебна
програма и може да допълва успешно работата
с всички действащи учебници по български
език за 6. клас.

Д. Димитрова

ПРОЧЕТИ
РАЗБЕРИ
ПРЕСЪЗДАЙ
Помагалото „Учим български език“
е съобразено с новите учебни програми
по български език и литература за 6. клас,
както и с Наредба № 6 от 11.08.2016 г.
за усвояването на българския книжовен език.
●
Замислено е като допълнение към
действащите учебници по български език,
за да се преодолеят затрудненията
при обучението на учениците,
за които българският език не е майчин.
●
Обхваща всички теми от учебното съдържание
по български език и темите за развиване
на комуникативните компетентности чрез
обучението по български език и литература.
●
Новите понятия и термини са поднесени
на по-достъпен език за учениците и с акценти,
които се налагат от интерференцията между
майчиния им език и българския език.
●
Извлича се информация
от по-кратки текстове, които не затрудняват
учениците и са съобразени с житейските
и учебните им потребности.
●
В помагалото има тълковен речник
и таблици с основната лингвистична
информация.

Учебно помагало по български език
за избираемите учебни часове

6.
КЛАС

Учебното помагало
е част от успешната поредица
„Прочети, разбери, пресъздай“
представя всички теми от учебното
съдържание за целогодишна подготовка
предлага идеи и насоки за работа с
различни източници на информация
насърчава развитието на практически
умения в различни комуникативни
ситуации
подпомага самоподготовката и
формирането на функционална
грамотност

М. Георгиева•В. Габровска•Ф. Мехмед

Д. Николова, Н. Даскалов

ЛИТЕРАТУРА

Помагалото съдържа:
●
Дванайсет тематични комплекта,
съответстващи на съдържанието
на учебната програма
по литература
●
Литературни и обяснителни
текстове, свързани с изучаваното
произведение и неговия автор
●
Специални задачи, помагащи
за изследване и осмисляне
на отделните теми

БЪЛГАРСКИ

ЕЗИК

Т. Витанов • Л. Дилкина • П. Тодорова
И. Цветкова • И. Джонджорова

К. Протохристова, С. Черпокова

УЧИМ

УЧЕБНО ПОМАГАЛО
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕПомагалото
УЧЕБНИе предназначено
ЧАСОВЕ

6.

за разширена или за допълнителна
подготовка и ще обогати
и задълбочи разбирането
на учениците за изучаваните

ЗА УЧЕНИЦИ, литературни произведения.
ЗА КОИТО
БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК
НЕ Е МАЙЧИН

Сборникът съдържа:

клас

6.

ПОМАГАЛО
ЗА
ИЗБИРАЕМИТЕ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

• Всичко необходимо за пълноценната подготовка на учениците по математика

• Систематизиран набор от задачи за самостоятелна текуща работа към всяка тема, а също и към началния и годишния преговор

КЛАС
• Теми, разработени на две нива – задължителна и избира-

СБОРНИК

Учебното помагало е предназначено за работа в часовете
по разширена и допълнителна подготовка в 6. клас.
Подходящо е и за самостоятелна работа на ученици с
изявен интерес към математиката.
●
Темите са съобразени с учебната програма на МОН за
6. клас, като разширяват и надграждат знанията на
учениците.
●
В началото на всяка тема са дадени примерни решени
задачи и/или необходими формули и свойства.
●
На подходящи места са предложени тестове за текуща
проверка. В края на помагалото са поместени отговори и
упътвания.
Нивото на трудност съответства на изискванията
за подготовка за олимпиади и различни математически
състезания за ученици в 6. клас.

по

МАТЕМАТИКА

6.

ема подготовка

• Примерни варианти на тест, съответно за задължителна и за избираема подготовка
• Ключ с верните отговори
Сборникът може да се използва в часовете за задължителна подготовка, в избираемите часове, а също при подготовката на учениците за олимпиади и други математически състезания.

И. Джонджорова, К. Узунова,
И. Марашева, Д. Веселинова

МАТЕМАТИКА

6.

КЛАС

ПОМАГАЛО
ЗА
ИЗБИРАЕМИТЕ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

клас

Учителят получава
подарък по един брой
от всеки поръчан вид.

ISBN 978-619-215-117-1

Цена 5,00 лв.

Цена 6,00 лв.

Цена 7,50 лв.

Цена 6,00 лв.

9 786192 151171

БЕЗПЛАТЕН ЕКЗЕМПЛЯР

7. клас
НОВОТО учебно помагало по български език и литература
съдейства за ефективната подготовка на учениците по
актуалния модел на МОН за национално външно оценяван в края
на 7.клас.

Помагалото предлага
■ 10 тренировъчни теста за работа през годината
■ 10 теста по модела на изпитния формат с лист за отговори

Учебно помагало по български език
за избираемите учебни часове
Тестовете включват
■ задачи със структуриран отговор
■ задачи със свободен отговор (кратък и разширен)
■ задачи за извличане на информация от два източника
■ задачи за попълване на информация в таблица
Помагалото съдържа и
■ примерни текстове за преразказ
■ алгоритъм за създаване на преразказ от името
на неутрален разказвач
■ алгоритъм за създаване на преразказ от името
на герой
■ насоки за работа в изпитна среда

7.

 М. Георгиева
 Д. Димитрова
 Н. Перянова
 В. Габровска
Сборникът съдържа:
• Систематизиран набор от задачи за самостоятелна
текуща работа към всяка тема, а също и към
началния и годишния преговор
• Теми, разработени на две нива – задължителна
и избираема подготовка

НОВО Учебно помагало по

• Примерни варианти на тестове за задължителна и
за избираема подготовка

7

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА

• Два заключителни теста, аналогични на тези
за национално външно оценяване
• Ключ с верните отговори

Сборникът може да се използва в часовете за
задължителна, за разширена и за допълнителна
подготовка. Той подпомага учениците за успешно
представяне на външно оценяване, олимпиади и други
математически състезания.

Отговорите са поместени в отделно книжно тяло, за да бъде
по-ефективна самоподготовката и да се улесни проверката.
Листът за отговори към всеки тест подготвя учениците
за изпитната ситуация, като създава умения за правилно
нанасяне на отговорите.

www.anubis.bg

Цена 8,40 лв.

Т. Витанов, Л. Дилкина, П. Тодорова, М. Кьосева

• Всичко необходимо за пълноценната подготовка
на учениците по математика

за външно оценяване

И. Джонджорова ● К. Узунова
И. Марашева ● Д. Веселинова

СБОРНИК

Учебното помагало е предназначено за използване
в избираемите часове по математика.
Подходящо е и за самоподготовка и упражнение
на учениците върху темите от учебната програма.
●
С добре подбрани и подредени по трудност задачи
се упражняват основни знания и умения,
необходими на ученика да се справи успешно
с националното външно оценяване.
●
10
В началото на всяка тема са дадени примерни
решени
задачи и/или необходими формули и свойства.
5
●
На подходящи места са предложени тестове
0 за текуща
проверка. В края на помагалото са поместени отговори
–5
и упътвания.
●
–10
С помагалото може да се осъществява диференцирана
VII
IX
работа в зависимост от предвидения брой часове
за избираема подготовка.

по

МАТЕМАТИКА
XI

клас

(a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2
(a – b)(a + b) = a2 – b2
(a ± b)3 = a3 ± 3a2b + 3ab2 ± b3
a3 ± b3 = (a ± b)(a2 ab + b3)

МАТЕМАТИКА

7.

ПОМАГАЛО
ЗА
ИЗБИРАЕМИТЕ
УЧЕБНИ
Тестовете включват
ЧАСОВЕ
■ задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор,
КЛАС
Помагалото предлага 22 теста в изпитен формат
■ 15 тренировъчни теста за работа през учебната година
■ 7 обобщителни теста

от които само един е правилен
■ задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) –
от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да
привеждат своето решение
■ задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат
и да аргументират изпълнението на определена математическа
задача с аналитико-синтетичен характер

Помагалото съдържа и
■ отговори на задачите с избираем отговор, структурирани
подходящо за лесна проверка
■ отговори на задачите с кратък свободен отговор
■ подробни решения на задачите с разширен свободен отговор
■ чертежи на геометричните задачи, върху които ученикът може да
работи
■ работни листове за отбелязване на отговорите за всеки тест
■ съдържание на включения в конкретния тест материал в рубриката
Какво трябва да знам в началото на всеки от тематичните тестове
■ някои важни формули и чертежи, илюстриращи конкретния
геометричен материал в съответния тест в рубриката Какво
трябва да знам в началото на всеки от тематичните тестове.

www.anubis.bg

9 786192 154400

Цена 8,40 лв.

9 786192 153137

Цена 7,50 лв.

g

НОВО Учебно помагало по

МАТЕМАТИКА

7

за външно оценяване
Цена 5,00 лв.

Цена 7,00 лв.

www.anubis.b

Е. Златкова
Г. Дянков
Е. Илиева

 П. Тодорова
 Й. Николова
 Т. Мерджанова
 В. Момчилова

НОВОТО учебно помагало по математика съдейства за ефективна
подготовка на учениците по актуалния модел на МОН за национално
външно оценяване в края на 7. клас.

клас

ПРОЧЕТИ
РАЗБЕРИ
ПРЕСЪЗДАЙ

КЛАС

В помагалото ще намерите
ясни рубрики, които насочват към конкретни
дейности
въпроси и задачи за четене с разбиране,
за правопис и пунктуация, за създаване и
редактиране на текст
алгоритми с практически насоки за работа
ключ с верни отговори
Помагалото е съобразено с новата учебна
програма и може да допълва успешно работата с
всички учебници по български език за 7. клас.

Д. Димитрова

клас

Учебното помагало
е част от успешната поредица Прочети,
разбери, пресъздай
представя теми от учебното съдържание и
осигурява целогодишна подготовка
насърчава развитието на практически
умения в различни комуникативни ситуации
подобрява уменията за извличане и
обработване на информация
подпомага самоподготовката и
формирането на функционална грамотност
осигурява място за писане

Цена 6,00 лв.

клас

5.

±

учебни помагала

Цена 5,00 лв.

5.

УЧЕБНО ПОМАГАЛО
Помагалото е предназначено
за разширена
или за
допълнителна
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ
подготовка и ще обогати
и задълбочи разбирането на
учениците за изучаваните
литературни произведения.

● обобщено представяне на актуалното учебно съдържание по литература
от 5. до 7. клас според новите учебни програми на МОН
● кратко и ясно поднесен материал, структуриран в удобни за работа таблици
● възможност за обхват на информацията с един поглед и фокус върху подбрани
акценти (автор, произведение, сюжет, жанр, композиция, герои, теми,
ключови думи, изразни средства)
● речник на базисните понятия и речник на литературните термини с много
примери от изучаваните произведения
● практически насоки за създаване на различни видове текстове с дидактическа
задача
● специално внимание върху подготовката за външно оценяване в 7. клас
● лесно и бързо припомняне на изучавания материал по литература, когато
учениците нямат вече достъп до учебниците си от предходните класове

ЛИТЕРАТУРА

Помагалото съдържа:
●
Петнайсет тематични комплекта,
съответстващи на съдържанието
на учебната програма
по литература
●
Литературни и обяснителни
текстове, свързани с изучаваното
произведение и неговия автор
●
Специални задачи, помагащи за
изследване и осмисляне
на отделните теми.

БЪЛГАРСКИ

ЕЗИК

Г. Кожухарова • Л. Дилкина • Н. Иванова
И. Джонджорова • П. Тодорова

К. Протохристова, С. Черпокова, А. Странджева,
Д. Николова,
Н. Даскалов
Новият наръчник
предлага:

М. Георгиева•В. Габровска•Ф. Мехмед

УЧИМ

.com
www.bulvest

ФИЗИКА
И
АСТРОНОМИЯ

за
клас

СБОРНИК СЪС ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ

