
ENGLISH 
GRAMMAR

IN USE
Fifth Edition

Raymond Murphy  

THE WORLD’S BEST-SELLING GRAMMAR BOOK

Includes ebook  
with audio

A self-study reference and 
practice book for intermediate  
learners of English

  with answers and ebook  

EN
G

LISH
 G

R
A

M
M

A
R

 IN
 U

SE
Raym

ond M
urphy

w
ith answ

ers and ebook 

With answers and ebook • Fifth Edition
A self-study reference and practice book for intermediate  
learners of English

Raymond Murphy’s English Grammar in Use is the first choice for 
intermediate learners and covers all the grammar you will need 
at this level. Its clear explanations and practice exercises have 
helped millions of people around the world improve their English. 
It is perfect for self-study but can also be used by teachers as a 
supplementary book in classrooms. 

• Use the study guide to help you find the units you need to study.

• Read the grammar explanations on the left-hand page and 
complete the exercises on the right.

You can use the ebook online or download it to your Android 
tablet or iPad. This has the same grammar explanations and 
exercises as in the printed book but you can also:

• listen to examples to help with your listening and pronunciation

• save your answers and easily check them with the answer key

• bookmark pages and add notes to help you remember the 
grammar you study.

CEFR levels: B1, B2

 Better   Learning  is our simple approach where 

insights shape content that drives results.

Discover more: 

 cambridge.org/betterlearning 
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English Grammar in Use is available in the following formats:

ISBN with answers without answers with ebook

978-1-108-58662-7  

978-1-108-45765-1 

978-1-108-45768-2 

ebook
Raymond Murphy  

Новото пето издание на най-продаваната граматика в света 
ENGLISH GRAMMAR IN USE съдържа ясни обяснения и упражнения, 
които помогнаха на милиони хора по целия свят да подобрят своя 
английски.

Може да използвате и електронен вариант, който включва 
интерактивни упражнения и интегрирани аудиоматериали. Ebook 
се предлага онлайн или под формата на приложение за вашето 
мобилно устройство.

GRAMMAR IN USE

Поредицата е позната също и като 
Граматиките на Мърфи. 

Те са оптималното допълнение към 
всяка учебна система.

ELEMENTARY TO ADVANCED

За периода 
от 16.09.2019 г.
до 31.10.2019 г.

при заявки
за клас

Четвъртото издание включва над 170 000 
думи и изрази и над 90 000 примерни 
изречения с тълкувания на достъпен 
английски език и обяснения на всяко 
отделно изречение. Компактдискът предлага 
интерактивни упражнения за изпитите на 
Cambridge и оригинални тестове за IELTS, FCE, 
CAE, CPE и BEC. 

ELEMENTARY TO ADVANCED

CAMBRIDGE 
ADVANCED LEARNER‘S DICTIONARY

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК



Клет България ООД, ул. Никола Тесла 5, сграда BSR 2, ет. 4, 1574 София 
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ТАЛОН ЗА ПОРЪЧКА
КЪМ „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“

Изберете начина на плащане: 

 В брой при получаване

 По банков път с превод по сметка: BG07RZBB91551067253310 – Райфайзенбанк България ЕАД BIC: RZBBBGSF

В изпълнение на законовите изисквания предварително, изрично и доброволно давам своето съгласие за обработване на личните ми данни, както следва:
 С отбелязване на това поле заявявам, че предоставям изричното си съгласие „Клет България“ ООД, ЕИК 130878827, да съхранява, обработва и трансфе-

рира горепосочените лични данни за целите на предоставяне на услуги, свързани със закупуване на всички продукти, които се предлагат за продажба от 
„Клет България“ ООД. Посочените по-горе лични данни се обработват за срок от 20 години. 

Дата:  .......................................................  Подпис:  .......................................................

Регионален представител

Имейл:

Телефон:

Да, искам да поръчам (минимум 10 броя):

За заявки 
се свържете с вашия регионален представител или 
изпратете поръчката си на order@klett.bg 
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 31 ОКТОМВРИ 2019 г.

Трите имена: ............................................................................

Училище: ...................................................................................

гр./с.  ............................Адрес: .................................................

Телефон:  .............................  имейл:  .......................................

Аз съм: Директор Учител Родител

ISBN Заглавие Корична цена Промоционална 
цена

Брой

9781107619500 Cambridge аdvanced learner‘s dictionary with CD-ROM 59,90 лв. 46,72 лв.

9781107480537 Essential grammar in use with answers and interactive eBook 39,90 лв. 31,12 лв.

9781108586627 English grammar in use book with answers and interactive 
eBook 5th edition

39,90 лв. 31,12 лв.

9781107539303 Advanced grammar in use book with answers and interactive 
eBook

39,90 лв. 31,12 лв.

22 %
отстъпка

Внимание! При доставка на изданията до адрес ползвате преференциална такса.  
За повече подробности се свържете с представителя на Клет България.


