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получавате

ОТСТЪПКА:

8. – 10. клас

Период на промоцията:

16.09.    31.10.2019 г. 

9 786192 154431

ISBN978-619-215-443-1

К. Табакова • А. Рабаджийска • П. Календерова

10. клас

Работни листове
по история 
и цивилизации

Цена 7,50 лв.

Т. Витанов•Г. Кожухарова•М. Кьосева•К. Узунова

РАБОТНИ 
ЛИСТОВЕ
ПО

кл
а

с

МАТЕМАТИКАМАТЕМАТИКА

9 786192 151454

ISBN 978-619-215-145-4Цена 7,00 лв.
ISBN 978-619-215-145-4

РАБОТНИ 
ЛИСТОВЕ
ПО БИОЛОГИЯ 
И ЗДРАВНО
ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА 9. КЛАС
ПРИ ОБУЧЕНИЕ 
С ИНТЕНЗИВНО 
ИЗУЧАВАНЕ 
НА ЧУЖД ЕЗИК

ПЪРВА ЧАСТ

М. Шишиньова • И. Враджалиева 
О. Русинова • Л. Банчева 8. 

КЛАС

Комплектът работни листове по биология  
и здравно образование за 8. клас подпомага усвояването 

на знанията и формирането на уменията,  
предвидени в учебната програма на МОН, като:

•
следва темите в учебното съдържание

•
включва план на всяка тема и разнообразни задачи  

•
улеснява работата на учителя  

при преподаването на новите знания 
•

предлага единна система за работа на учениците  
в клас и у дома 

•
подпомага осмислянето и затвърдяването на знанията

•
разнообразява възможностите за изработване  

на образователното портфолио
•

развива уменията на учениците за учене и самооценка

Помагалото е подходящо за всички ученици  
независимо от стила им на учене.  

То е незаменим помощник на учителя  
в задължителните и избираемите часове.

Цена 6,66 лв.
ISBN 978-619-215-129-4

РАБОТНИ 
ЛИСТОВЕ
ПО 
БИОЛОГИЯ 
И ЗДРАВНО
ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА 9. КЛАС
ПРИ ОБУЧЕНИЕ 
С ИНТЕНЗИВНО 
ИЗУЧАВАНЕ 
НА ЧУЖД ЕЗИК

ВТОРА 
ЧАСТ

М. Шишиньова • А. Асенова
 И. Враджалиева • Л. Банчева 9. 

КЛАС

Цена 5,50 лв.

Комплектът работни листове по биология 
и здравно образование подпомага усвояването 

на знанията и формирането на уменията, 
предвидени в учебната програма на МОН, като:

•
следва темите в учебното съдържание

•
включва план на всяка тема и разнообразни задачи 

•
предлага единна система за работа на учениците 

в клас и у дома 
•

подпомага осмислянето и затвърдяването на знанията
•

разнообразява възможностите за изработване 
на образователното портфолио

•
развива уменията на учениците за учене и самооценка.

Помагалото е подходящо за всички ученици 
независимо от стила им на учене. 

То е незаменим помощник на учителя 
в задължителните и избираемите  часове.

A. Попов 
Е. Томова

8. кл
а

с

Първа част за 9. клас 
при обучение 

с интензивно изучаване на чужд език

РАБОТНИ
ЛИСТОВЕ

ПО ГЕОГРАФИЯ 
И ИКОНОМИКА

Работните листове са предназначени за:
●

текуща работа по всяка тема 
от учебното съдържание

●
входно, тематично, срочно и годишно 

оценяване на знанията и уменията
● 

самостоятелна и групова работа

Дават възможност за: 
● 

работа с различна географска информация 
● 

решаване на казуси и практическо 
приложение на знанията

● 
самооценка и проследяване 

на личностния напредък

Цена 5,50 лв.

РАБОТНИ
ЛИСТОВЕ

ПО ГЕОГРАФИЯ 
И ИКОНОМИКА

A. Попов 
П. Лаков 

Е. Томова

9. кл
а

с

Втора част за 9. клас 
при обучение с интензивно 

изучаване на чужд езикЦена 5,50 лв.

Работните листове са предназначени за:
●

текуща работа по всяка тема 
от учебното съдържание

●
входно, тематично, срочно и годишно 

оценяване на знанията и уменията
● 

самостоятелна и групова работа

Дават възможност за: 
● 

работа с различна географска информация 
● 

решаване на казуси и практическо 
приложение на знанията

● 
самооценка и проследяване 

на личностния напредък
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9 786192 154424

ISBN 978-619-215-442-4

ISBN9786192154424

по химия и опазване 
на околната среда

С. Цаковски • А. Генджова • П. Василева • Н. Енчева 
Б. Толев • М. Дочева • К. Атанасов

клас10. 

Цена 5,40 лв.

НОВО

Работни листове

ISBN 978-619-215-435-6

по биология 
и здравно образование

М. Шишиньова • И. Враджалиева • Л. Банчева

клас10. 

Цена 7,50 лв.

НОВО

Работни листове

ISBN 978-619-215-438-7

по география
и и ономи а

Антон Попов • Пламен Лаков • Климент Найденов
Миглена Жечева • Пенка Русева

клас10. 

Цена 6,00 лв.

НОВОНОВО
Б. Минков • С. Минковска • Н. Илиева • Д. Николчева

10. клас

Работни листове
по литература

ISBN 978-619-215-471-4

Цена 7,50 лв.

Помагалото Работни листове по литература за 10. клас 
съдържа разработки за всички изучавани автори. 
Основната им цел е:
● да се насърчи прочитът на художествения текст
● да се улесни възприемането му
● да се подпомогне интерпретацията по зададен проблем
● да се упражни създаването на кратки текстове. 

Помагалото съдържа:
● работни листове за всяко от 18-те изучавани 

произведения за целогодишна работа
● въпроси за анализ на лирическа творба, зададени като 

алгоритъм
● задачи с опори от изучавания текст, които подпомагат 

и насочват изпълнението им
● тестови задачи
● откъси от изучаваните текстове, насърчаващи 

наблюденията над текстовите структури
● задачи към неизучавани текстове, указани в учебната 

програма.

Към седем от изучаваните творби са зададени теми за есе 
с указания как да бъде улеснено писането. 

Като приложение са дадени и три теста и отговори 
към тях за проверка на знанията след всеки раздел от 
учебниците:
● Българската литература от Освобождението до Първата 

световна война
● Българската литература между двете световни войни
● Българската литература след Втората световна война.

Помагалото успешно допълва подготовката независимо от 
използвания учебник, тъй като следва учебната програма.

НОВО

Учебници, работни листове  
и помагала за 8. – 12. клас

Учителят получава 
подарък по един 
брой от всеки 
поръчан вид.

20 %
При поръчка на помагала за целия клас

При поръчка на работни листове за целия клас

При поръчка на учебници за целия клас

При поръчка на учебници и работни листове  
за над 3000 лв. за училище

24 %

17 %
15 %
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8. – 10. клас

11. – 12. клас

9. клас
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Димка 
Димитрова

9.

Учебно помагало
по български език 
за избираемите 
учебни часове

ПРОЧЕТИ 
РАЗБЕРИ
СЪЗДАЙ

КЛАС

Учебното помагало е част от успешната поредица
„Прочети, разбери, пресъздай“. Разработено е в две части.

Първата част
 представя основни теми от учебното съдържание и 
осигурява целогодишна подготовка

 съдържа рубрики, които насочват към конкретни дей-
ности 

 предлага задачи за създаване и редактиране на текст
 съдържа разнообразни текстове от различни стилове и 
задачи за извличане и обработване на информация

 подпомага самоподготовката и формирането на функ-
ционална грамотност

 осигурява място за писане

Втората част представлява практикум по правопис с 
ясна структура
 правописни и пунктуационни правила, илюстрирани с 
примери 

 езикови задачи за правопис и пунктуация с различна сте-
пен на трудност

 обобщителни тестове, включващи задачи върху прави-
ла, изучени в предходни години

 ключ с верните отговори

Помагалото може да допълва успешно работата с всички 
учебници по български език за 9. клас.

ЗАГЛАВИЯ ОТ ПОРЕДИЦАТА

Цена 6,00 лв.

 

Димка 
Димитрова

8.

Учебно помагало
по български език 
за избираемите 
учебни часове

ПРОЧЕТИ 
РАЗБЕРИ
ПРЕСЪЗДАЙ

КЛАС

Да познаваме стилистичните възможности на българския 
език практически, а не само „на книга” – такава е целта на 
помагалото, с което ви предстои да работите. То е част 
от поредицата „Прочети, разбери, пресъздай“ и следва 
модела, вече познат от 5., 6. и 7. клас. Предназначено е за 
всички осмокласници, които искат да познават родния език 
и да говорят и пишат с лекота както във всекидневието 
си, така и в официална обстановка. Подборът на темите 
предполага затвърдяване на наученото и прилагане на 
езиковите знания и умения в различни комуникативни 
ситуации.
Помагалото предлага:

  разнообразни езикови въпроси и задачи 
за възприемане и обработване на информация 
от текстове, принадлежащи към различни функционални 
стилове

  упражнения за правопис и пунктуация с различна 
степен на трудност

  насоки за развиване и прилагане на творческите идеи 
при редактиране и създаване на текст

  ясни алгоритми за самостоятелна работа 
и работа в клас

  насоки за подготовка на публично изказване
  основни правила при електронно общуване  

Помагалото е съобразено с учебната програма и допълва 
и разнообразява успешно работата с всички действащи 
учебници по български език за 8. клас.

Цена 6,00 лв.

по 
МАТЕМАТИКА 

СБОРНИК 
Л. Дилкина • К. Бекриев • Р. Николаев • К. Чалъкова

Сборникът съдържа:
• Всичко необходимо за пълноценна подготовка на уче-

ниците по математика по НОВАТА учебна програма 
в 8. клас

• Систематизиран набор от задачи за самостоятел-
на работа към всяка тема от учебното съдържание, 
а също и към началния преговор

• Теми, разработени в две групи – за ученици, които 
имат желание да затвърдят и задълбочат знанията 
си по математика, и за упражнение на по-напредна-
лите ученици

• Верни отговори на всички задачи, много упътвания и 
голям брой решения на по-трудните задачи, придру-
жени с чертежи и обяснения

Сборникът може да се използва за работа в клас, за 
самостоятелна работа на учениците и в избираеми-
те часове за разширена и за допълнителна подготов-
ка по математика, както и за олимпиади и математи-
чески състезания.

клас8.
b
a

c
a

9 786192 151683

ISBN 978-619-215-168-3
Цена 7,50 лв.
ISBN 978-619-215-168-3

СБОРНИК 
Е. Златкова • Г.  Дянков • К. Янакиева • В. Маринова

ISBN 978-619-215-445-5

със задачи и тестове
по физика 
и астрономия

класкласклас
10 .

Сборникът предлага задачи и тестове по физика и 
астрономия за 10. клас, съобразени с учебната програма на 
МОН.  

Той съдържа:

• задачи, разпределени в седем тематични раздела
• решени количествени и качествени задачи към всяка 

тема
• задачи за самостоятелна работа с дадени отговори
• тест към всеки тематичен раздел.

Работата със сборника улеснява:
• осмислянето на новите понятия и връзките между 

величините
• развиването на умения за работа с различни източници 

на информация
• преодоляването на трудности при решаване на задачи
• формирането на специфични умения за решаване на 

задачи, като използване на модели за анализ и коректен 
запис на решението.

Сборникът е подходящ за всички ученици, независимо какъв  
учебник използват.

Цена 5,40 лв.

Сборникът съдържа:
• Всичко необходимо за пълноценна подготовка на 
учениците по математика по НОВАТА учебна програ-
ма в 10. клас
• Систематизиран набор от задачи за самостоятел-
на работа към всяка тема от учебното съдържание, а 
също и към началния преговор и към преговор на изуче-
ното в 8., 9. и 10. клас
• Теми, разработени в две групи – за ученици, които 
имат желание да затвърдят и задълбочат знанията 
си по математика, и за упражнение за по-напреднали-
те ученици
• Верни отговори на всички задачи, много упътвания 
и голям брой решения на по-трудните задачи, придру-
жени с чертежи и обяснения

Сборникът може да се използва за работа в клас, за 
самостоятелна работа на учениците и в избираеми-
те часове за разширена и за допълнителна подготов-
ка по математика, както и за олимпиади и математи-
чески състезания.

клас10 .
по 

МАТЕМАТИКА 

СБОРНИК 
Г. Кожухарова • И. Марашева • П. Недевски • Ю. Цветков 

ISBN 978-619-215-441-7 

6,00 лв.
 

Димка 
Димитрова

10.

Учебно помагало
по български език 
за избираемите 
учебни часове

ПРОЧЕТИ 
РАЗБЕРИ
СЪЗДАЙ

КЛАС

Учебното помагало е следващ етап от поредицата 
„Прочети, разбери, пресъздай“. Разработено е в три 
части.

Първата част
 представя теми от учебната програма 

и осигурява целогодишна подготовка
 предлага текстове за извличане, обработване 

и използване на информация
 съдържа задачи за създаване на текст

Втората част
 обобщава изученото в периода 8. – 10. клас
 дава възможност за припомняне на основни 

понятия

Третата част
 е структурирана като практикум по провопис
 разширява и уточнява важни езикови правила

Помагалото осигурява място за писане, успешно 
допълва работата с всички учебници по български 
език и съдържа ключ с верните отговори на 
всички задачи. Подпомага самоподготовката за 
предстоящото външно оценяване.

ЗАГЛАВИЯ ОТ ПОРЕДИЦАТА

ISBN 978-619-215-412-7

Цена 6,60 лв.

M. Shishiniova • I. Vradjalieva • L. Bancheva

STUDENT’S BOOK

ANUBIS

BIOLOGY 
AND HEALTH EDUCATION

Цена 16,00 лв.

G. Dyankov • E. Zlatkova

STUDENT’S BOOK

ANUBIS

PHYSICS 
AND ASTRONOMY

9 786192 153724

Цена: 14,00 лв.

A. Popov • P. Lakov • E.Iliev • M. Zhecheva

STUDENT’S BOOK

ANUBIS

GEOGRAPHY 
AND ECONOMICSAND ECONOMICS

9 786192 153748

Цена: 14,00 лв.

M. Karamiteva

ANUBIS

STUDENT’S BOOK

CHEMISTRY 
AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Цена 15,00 лв.

S. Petkova

ANUBIS

LEHRWERK

CHEMIE 
UND UMWELTSCHUTZ

Цена 15,00 лв.

K.Tabakova • I. Iliev • P. Kalenderova

STUDENT’S BOOK

ANUBIS

HISTORY 
AND CIVILIZATIONS  AND CIVILIZATIONS  

9 786192 153717
Цена: 17,00 лв.

НОВОНОВОНОВО
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Ч. Лозанов • М. Лилкова • П. Нинкова 
Т. Стоева

Цена 6,60 лв.

Сборникът е предназначен
за текущата подготовка на ученици от 11. клас, 

изучаващи математика както в часовете 
за задължителна, така и в часовете 

за профилирана подготовка.
Съдържа:

• 
задачи и тестове за входно ниво;

•
задачи и тестове за упражнение и самоконтрол;

•
тестове за изходно ниво;

•
заключителни тестове по формата 

на държавния зрелостен изпит.

 Иван КОЛЕВ   •   Димка ГОЧЕВА
Хари ПАНИЦИДИС

Х Р О Н О Л О Г И Ч Н А  А Н Т О Л О Г И Я
От Талес до Дерида

Ф
ИЛ

О
СО

Ф
ИЯ

  •
 А

НТ
О

ЛО
ГИ

Я ФИЛОСОФИЯ

Цена 10,50 лв.

ПРАКТИЧЕСКИ 
НАСОКИ 
ЗА САМОПОДГОТОВКА
И ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
      И ЛИТЕРАТУРА

КЛЕО ПРОТОХРИСТОВА
ДИМКА ДИМИТРОВА
ТАТЯНА ИЧЕВСКА
ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА

Цена 10,00 лв. 

Вие искате:
да се справите лесно и успешно на зрелостния 

изпит по български език и литература
●  

да изберете най-сигурния помощник за своята 
текуща подготовка

●  
да сте спокойни и уверени в знанията 

и уменията си

Ние предлагаме:
ефективни практически насоки за прилагане 

на знанията ви за книжовния език, 
придружени със задачи, близки до задачите 

в изпитния тест
●  

модерен подход при представяне на цялата 
необходима информация за изучаваните 
автори и творбите им в систематизирана 

форма
●  

оригинална техника за бързо четене в помощ 
на упражненията ви върху работа с текст

●  
ясни последователни стъпки за създаване 

на текст (резюме, есе, интерпретативно 
съчинение)

● 
удобни таблици за бърза справка с термини, 
специфични думи, изключения от нормите

Помагалото е разработено според 
изискванията на учебно-изпитната програма 
на МОН. Съдържа функционален минимум 

от знания, които ви гарантират успешно 
представяне на зрелостния изпит. Подходящо 
е както за работа в часовете по БЕЛ, така и за 
текуща самоподготовка през учебната година.

За интензивна подготовка за 
държавен зрелостен изпит по 
математика ви предлагаме:
• изискванията на МОН за 

формата, времетраенето и 
оценяването на изпита;

• 15 примерни варианта на 
тестове, съобразени с учеб-
ноизпитната програма на 
МОН;

• отговори, решения и комен-
тари на типични грешки;

• основни стратегии за ус-
пешно решаване на задачи 
с избираем отговор;

• изтеглените варианти от 
зрелостните изпити през 
2008 г. с техните отговори и 
решения.

Цена 7,00 лв.

НОВО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

БИОЛОГИЯ

ИЛЮСТРОВАН
СПРАВОЧНИК
ПО

М. Шишиньова
М. Оджакова
С. Евтимова
И. Враджалиева
Л. Банчева

ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ И
КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

ЗА УЧЕНИЦИ
9.–12. клас

СПРАВОЧНИКЪТ СЪДЪРЖА:

21 теми с ключови понятия и практическа насоченост, 
подпомагащи систематизирането на знанията, улесняващи 
подготовката на зрелостниците и кандидат-студентите

•
информация под формата на цветни изображения 

на изучаваните в гимназиалния етап структури, обекти 
и процеси, придружени със съответни означения и кратък 

обяснителен текст

СПРАВОЧНИКЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА:

подготовка за държавен зрелостен изпит
•

подготовка за кандидатстудентски изпит
•

текуща подготовка на учениците в гимназиалния етап

Цена 10,00 лв.

СБОРНИКЪТ СЪДЪРЖА:

• по един тест за всяка 
тема от учебно-изпит-
ната програма на МОН 
за държавен зрелостен 
изпит по химия и опаз-
ване на околната среда;

• два примерни теста за 
зрелостен изпит;

• учебно-изпитната 
програма, утвърдена 
от МОН през 2007 г.;

• два теста на МОН за 
зрелостен изпит – при-
мерен и пробен, 2007;

• отговорите на всички 
задачи.

ТЕСТОВЕТЕ МОГАТ 
ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА:

• подготовка за държа-
вен зрелостен изпит по 
химия и опазване на 
околната среда;

• осъществяване на те-
кущ контрол по темите 
от учебното съдържание 
по химия и опазване на 
околната среда, включе-
но в програмите за 9. и 
10. клас;

• самоподготовка и само-
контрол на учениците 
през гимназиалния етап 
на обучение.

8,00 лв.

СБОРНИКЪТ СЪДЪРЖА:

ТЕСТОВЕТЕ МОГАТ ДА СЕ
ИЗПОЛЗВАТ ЗА:

СБОРНИКЪТ СЪДЪРЖА:

• 26 теста – по един или два за всяка 
тема от учебно-изпитната програма 
на МОН за държавен зрелостен изпит 
(матура) по биология и здравно 
образование;
• 2 примерни теста за матура;
• 2 теста на МОН от проведените 
през 2008 година зрелостни изпити 
(3 юни и 2 септември);
• учебно-изпитната програма за 
зрелостния изпит;
• отговорите на всички задачи.

ТЕСТОВЕТЕ МОГАТ ДА СЕ 
ИЗПОЛЗВАТ ЗА:

• подготовка за държавен зрелос-
тен изпит по биология и здравно 
образование;
• самоподготовка и самоконтрол 
на учениците през гимназиалния етап 
на обучение;
• текущ контрол по темите от 
учебното съдържание по биология 
и здравно образование, включено в 
програмите за 9. и 10. клас.

Цена 9,00 лв.
5,60 лв.

Помагалото е предназначено 
за зрелостниците при подготов-
ката им за държавен зрелостен 
изпит по физика и астрономия, 
както и за текуща самоподго-

товка на учениците 
от 8.–10. клас.

Може да се използва 
и за тестов контрол през курса 
на обучение от 8. до 12. клас, 
в часовете по ЗИП и СИП 

и за подготовка на кандидат-
студенти.

• Изцяло е съобразено с ДОИ 
и програмите по физика и 
астрономия на МОН.

• Разработени са 21 тематич-
ни теста с по два варианта. 
Всеки вариант съдържа до 
15 въпроса.

• Включени са 3 варианта на 
примерен тест за зрелостен 
изпит по формата на МОН. 
Всеки вариант съдържа по 
50 въпроса.

Учебници, работни листове  
и помагала за 8. – 12. клас


