
7 клас учебни пособия и материали за учебната 2021-2022г. 

 

БЕЛ 

Тетрадка голям формат 80 л. – 2бр. Тетрадка по български език за 7 клас – 

Весела Михайлова, издателство" Просвета, основано 1945" ; Българска литература 

в таблици – подготви се сам за НВО – Весела Михайлова, Калина Михова, Любов 

Шишкова, издателство" Просвета, основано 1945" За 7 клас по РП БЕЛ – Правила, 

задачи, тестове за 7 клас – Донка Кънева, издателска къща " Калоянов"; 

 

Английски език 

Live Beat for Bulgaria MOTIVATOR for the 7th Grade 

Pearson Education / Longman Bulgaria/ www.sanpro.bg/pearson 

ПОМАГАЛО- ГРАМАТИКА на издателство Пиърсън Едюкейшън за България  

2бр. тетрадка голям формат 60-80 листа (обща за работа в клас и домашна работа)  

1бр. тетрадка – речник с 3 графи; 

 

Математика  

Тетрадка голям формат 80 л. и тетрадка г.ф.60л. за домашна работа. Молив, 

гума, линия и триъгълник 

 

ИТ  Тетрадка малък формат 40л. 

 

История 

Тетрадка за работа в клас от 80 л.голям формат ; тетрадка речник от 40 л. малък 

формат; Атлас за 7.клас по история и цивилизации на изд."ПРОСВЕТА" (по новата 

програма) с автор Мария Босева( с Райна Княгиня на корицата ); 

 

География 

Тетрадка голям формат 80л. Учебна тетрадка издателство “Просвета +“  и атлас 

издателство „Просвета“; 

 

Биология 

Голям формат тетрадка 80-100 л.; 

 

Химия и опазване на околната среда 

Тетрадка за работа в клас – 60 листа; Учебна тетрадка на издателство,,Педагог,,, 

Периодична таблица на химичните елементи; 

 

Физика и астрономия   

Тетрадка за работа в клас – 60 листа;  

 

Технологии и предприемачество 

Тетрадка г.ф. 60 л.;Тетрадка с приложения издателство “Бит и техника“ Варна 

Линия – твърда, триъгълник, пергел,молив HB и B по 1 бр. гума; 

http://www.sanpro.bg/


Музика        Тетрадка 60л. малък формат и 1бр. нота тетрадка; 

 

Изобразително изкуство 

Моливи  HB или 2B по 1 бр., острилка, гума, акварелни бои, четки 2бр. – тънка и 

дебела, съд за вода, блок или скицник формат 25/35 см. 

При присъствено обучение хартия предоставя училището 

 

 


