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MULTIMEDIA PACK

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Beginner (А1) предлага:

ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична, историческа и 

биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране в два 

диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени минути – в две 

групи и с ключ
Диск Interactive Book за бяла дъска

ISBN 978-954-01-3029-3
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FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Elementary (А1 – A2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	  синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ

ISBN 978-954-01-3035-4
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Student’s Book & Links & WorkbookFOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Pre-intermediate (A2 – B1) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А2)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

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

Martin Hobbs and Julia Starr Keddle 
with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

ISBN 978-954-01-3045-3

9 789540 130453
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Езикова систЕма по английски Език

FOR REAL

intermediate
FOR REAL FOR REAL
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FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Intermediate (B2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.
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www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg

ISBN 978-954-01-3049-1

9 789540 130491

За да 
вземеш  

с отстъпка, 
кликни 

тук.

посетете „просвета“ на пролетния базар на книгата в нДк от 19 до 24 май!
Щанд № 113 и щанд № 317

http://prosveta.bg/uploads/files/ForReal%20prezentaciq_taloni.pdf


Какво представлява
езиковата система FOR REAL?
FOR REAL  е съвременна система за интензивно изучаване на английски език в четири нива:
                       Beginner (A1), Elementary (A1 – A2), Pre-intermediate (A2 – B1), Intermediate (B2).
FOR REAL    е разработена от специалисти – носители на езика, и e адаптирана за потребностите на
                       българските ученици.
FOR REAL  е съобразена с изискванията на Общата европейска езикова рамка и гарантира изграждане 

на умения в съответствие с Държавните образователни изисквания.
FOR REAL е подходяща за обучение в гимназиалния етап, както за първи, така и за втори чужд език.
FOR REAL  развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на учениците
                      текстове и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора.
FOR REAL  мотивира учениците да учат, като ги запознава с богатството от изразни средства на
                      съвременния език, и успешно свързва изграждането на комуникативни умения с овладяването 
                       на граматичния материал.
FOR REAL  подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити чрез многобройни 

дейности и упражнения по съответния формат.
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MULTIMEDIA PACK

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Beginner (А1) предлага:

ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична, историческа и 

биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране в два 

диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени минути – в две 

групи и с ключ
Диск Interactive Book за бяла дъска

ISBN 978-954-01-3029-3
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FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Elementary (А1 – A2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	  синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
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MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Focus on fluency

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Intermediate (B2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
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ISBN 978-954-01-3049-1

9 789540 130491

FOR REAL
pre-intermediate

CEF 
A2–B1

FOR REAL

MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Real 

Communication

Student’s Book & Links & WorkbookFOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Pre-intermediate (A2 – B1) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А2)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

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

Martin Hobbs and Julia Starr Keddle 
with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova
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Какво прави FOR REAL уникална? 

E-zone

След безплатна регистрация учителят получава 
достъп до готови тестове и задания за домашна 
работа, които може да изпраща и да проверява 
онлайн.

Собствена електронна 
платформа E-zone за бърза 
онлайн връзка между учителя 
и ученика.

FOR REAL
beginner Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

CEF 
A1

Student’s Book & Links & Workbook

Pronunciation

Exam preparation

Real 

Communication
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MULTIMEDIA PACK

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Beginner (А1) предлага:

ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична, историческа и 

биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране в два 

диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени минути – в две 

групи и с ключ
Диск Interactive Book за бяла дъска

ISBN 978-954-01-3029-3
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and Ivelina Kazakova
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FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Elementary (А1 – A2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	  синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ

ISBN 978-954-01-3035-4

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

• 
ПР

ОС
ВЕ

ТА
 •

intermediate
FOR REAL FOR REAL

intermediate Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle
with Alastair Lane and Ivelina Kazakova

CEF 
B2

Student’s Book & Links & Workbook

MULTIMEDIA PACK
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Exam preparation

Focus on fluency

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Intermediate (B2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано
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ISBN 978-954-01-3049-1

9 789540 130491

FOR REAL
pre-intermediate

CEF 
A2–B1

FOR REAL

MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Real 

Communication

Student’s Book & Links & WorkbookFOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Pre-intermediate (A2 – B1) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А2)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

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

Martin Hobbs and Julia Starr Keddle 
with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

ISBN 978-954-01-3045-3

9 789540 130453
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Специално разработени уроци за България, 
които мотивират учениците да разказват за страната си, докато учат чуждия език.

Адаптацията на FOR 
REAL Links е обогате-
на с нови, авторски тек-
стове, които представят 
културата, географията, 
историята, традициите и 
обичаите на България. 
Материалите съдържат 
достатъчно информация, 
необходима на ученици-
те, за да разкажат пове-
че за себе си и страната 
си на чуждия език.

FOR REAL
beginner Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

CEF 
A1

Student’s Book & Links & Workbook

Pronunciation

Exam preparation

Real 

Communication

beginner
FOR REAL
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MULTIMEDIA PACK

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Beginner (А1) предлага:

ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична, историческа и 

биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране в два 

диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени минути – в две 

групи и с ключ
Диск Interactive Book за бяла дъска

ISBN 978-954-01-3029-3

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg ПРОСВЕТА
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FOR REAL
elementary Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle

with Tessa Hall, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

CEF 
A1-A2

Student’s Book & Links & Workbook

CLIL & Culture

Exam preparation

Focus on teen 

language

MULTIMEDIA PACK

elementary
FOR REAL
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FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Elementary (А1 – A2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	  синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ

ISBN 978-954-01-3035-4

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg ПРОСВЕТА
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intermediate
FOR REAL FOR REAL

intermediate Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle
with Alastair Lane and Ivelina Kazakova

CEF 
B2

Student’s Book & Links & Workbook

MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Focus on fluency

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Intermediate (B2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.
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ISBN 978-954-01-3049-1

9 789540 130491

FOR REAL
pre-intermediate

CEF 
A2–B1

FOR REAL

MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Real 

Communication

Student’s Book & Links & WorkbookFOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Pre-intermediate (A2 – B1) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А2)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

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

Martin Hobbs and Julia Starr Keddle 
with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

ISBN 978-954-01-3045-3

9 789540 130453
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Какво прави FOR REAL уникална? 



Предимства за учениците

Уроци, посветени на 
междукултурните 
връзки – учениците 
стават граждани на 
света. 

FOR REAL
beginner Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

CEF 
A1

Student’s Book & Links & Workbook

Pronunciation

Exam preparation

Real 

Communication

beginner
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MULTIMEDIA PACK

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Beginner (А1) предлага:

ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична, историческа и 

биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране в два 

диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени минути – в две 

групи и с ключ
Диск Interactive Book за бяла дъска

ISBN 978-954-01-3029-3

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.
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FOR REAL
elementary Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle

with Tessa Hall, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

CEF 
A1-A2

Student’s Book & Links & Workbook

CLIL & Culture

Exam preparation

Focus on teen 

language

MULTIMEDIA PACK

elementary
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FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Elementary (А1 – A2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	  синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ

ISBN 978-954-01-3035-4

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg ПРОСВЕТА
Основано
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FOR REAL FOR REAL

intermediate Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle
with Alastair Lane and Ivelina Kazakova

CEF 
B2

Student’s Book & Links & Workbook

MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Focus on fluency

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Intermediate (B2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.
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www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg

ISBN 978-954-01-3049-1

9 789540 130491

FOR REAL
pre-intermediate

CEF 
A2–B1

FOR REAL

MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Real 

Communication

Student’s Book & Links & WorkbookFOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Pre-intermediate (A2 – B1) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А2)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

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

Martin Hobbs and Julia Starr Keddle 
with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

ISBN 978-954-01-3045-3

9 789540 130453
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FOR REAL
beginner Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

CEF 
A1

Student’s Book & Links & Workbook

Pronunciation

Exam preparation

Real 
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MULTIMEDIA PACK

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Beginner (А1) предлага:

ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична, историческа и 

биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране в два 

диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени минути – в две 

групи и с ключ
Диск Interactive Book за бяла дъска

ISBN 978-954-01-3029-3
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FOR REAL
elementary Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle

with Tessa Hall, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

CEF 
A1-A2

Student’s Book & Links & Workbook

CLIL & Culture

Exam preparation

Focus on teen 
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MULTIMEDIA PACK

elementary
FOR REAL
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FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Elementary (А1 – A2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	  синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
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Exam preparation

Focus on fluency

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Intermediate (B2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри
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FOR REAL
pre-intermediate
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MULTIMEDIA PACK
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Exam preparation

Real 

Communication

Student’s Book & Links & WorkbookFOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Pre-intermediate (A2 – B1) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А2)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

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

Martin Hobbs and Julia Starr Keddle 
with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova
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Уроци, 
посветени на 
междупредметните 
връзки – 
учениците 
усвояват езика, 
докато обогатяват 
познанията си 
по други учебни 
предмети. 

Предимства за учениците
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MULTIMEDIA PACK

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Beginner (А1) предлага:

ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична, историческа и 

биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране в два 

диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени минути – в две 

групи и с ключ
Диск Interactive Book за бяла дъска
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FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Elementary (А1 – A2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	  синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
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FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Intermediate (B2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

S
tu

d
en

t’s
 B

o
o

k 
&

 L
in

ks
 &

 W
o

rk
b

o
o

k 
   

FO
R

 R
EA

L 
in

te
rm

ed
ia

te
• 

ПР
ОС

ВЕ
ТА

 •

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

ISBN 978-954-01-3049-1

9 789540 130491

FOR REAL
pre-intermediate

CEF 
A2–B1

FOR REAL

MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Real 

Communication

Student’s Book & Links & WorkbookFOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Pre-intermediate (A2 – B1) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А2)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

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

Martin Hobbs and Julia Starr Keddle 
with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

ISBN 978-954-01-3045-3

9 789540 130453
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Предимства за учениците



FOR REAL
beginner Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

CEF 
A1

Student’s Book & Links & Workbook

Pronunciation

Exam preparation

Real 

Communication

beginner
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MULTIMEDIA PACK

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Beginner (А1) предлага:

ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична, историческа и 

биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране в два 

диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени минути – в две 

групи и с ключ
Диск Interactive Book за бяла дъска

ISBN 978-954-01-3029-3

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg ПРОСВЕТА
Основано
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FOR REAL
elementary Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle

with Tessa Hall, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

CEF 
A1-A2

Student’s Book & Links & Workbook

CLIL & Culture

Exam preparation

Focus on teen 

language

MULTIMEDIA PACK

elementary
FOR REAL
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FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Elementary (А1 – A2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	  синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ

ISBN 978-954-01-3035-4

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg ПРОСВЕТА
Основано
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intermediate
FOR REAL FOR REAL

intermediate Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle
with Alastair Lane and Ivelina Kazakova

CEF 
B2

Student’s Book & Links & Workbook

MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Focus on fluency

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Intermediate (B2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.
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www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg

ISBN 978-954-01-3049-1

9 789540 130491

FOR REAL
pre-intermediate

CEF 
A2–B1

FOR REAL

MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Real 

Communication

Student’s Book & Links & WorkbookFOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Pre-intermediate (A2 – B1) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А2)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.
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and Ivelina Kazakova

ISBN 978-954-01-3045-3

9 789540 130453
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Художествени 
текстове – 
учениците 
развиват умението 
четене от самото 
начало. 

Предимства за учениците



Мултимедиен диск за самостоятелна работа с допълнителни упражнения, диктовки, 
тестове и инструмент за тренировка на произношението. 

FOR REAL
beginner Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

CEF 
A1

Student’s Book & Links & Workbook

Pronunciation

Exam preparation
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MULTIMEDIA PACK

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Beginner (А1) предлага:

ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична, историческа и 

биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране в два 

диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени минути – в две 

групи и с ключ
Диск Interactive Book за бяла дъска

ISBN 978-954-01-3029-3

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg ПРОСВЕТА
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elementary Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle

with Tessa Hall, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova
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Student’s Book & Links & Workbook
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FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Elementary (А1 – A2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	  синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ

ISBN 978-954-01-3035-4
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Exam preparation

Focus on fluency

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Intermediate (B2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри
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Основано

1945 г.

S
tu

d
en

t’s
 B

o
o

k 
&

 L
in

ks
 &

 W
o

rk
b

o
o

k 
   

FO
R

 R
EA

L 
in

te
rm

ed
ia

te
• 

ПР
ОС

ВЕ
ТА

 •

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg
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FOR REAL
pre-intermediate

CEF 
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FOR REAL

MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Real 

Communication

Student’s Book & Links & WorkbookFOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Pre-intermediate (A2 – B1) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А2)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg
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and Ivelina Kazakova
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С мултимедийния диск учени-
ците сами избират коя област от 
езика да упражняват, или прос-
то се забавляват с увлекателни  
игри и културологични тестове.

Предимства за учениците
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MULTIMEDIA PACK

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Beginner (А1) предлага:

ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична, историческа и 

биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране в два 

диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени минути – в две 

групи и с ключ
Диск Interactive Book за бяла дъска
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FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Elementary (А1 – A2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	  синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ

ISBN 978-954-01-3035-4

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg ПРОСВЕТА
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FOR REAL FOR REAL

intermediate Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle
with Alastair Lane and Ivelina Kazakova

CEF 
B2

Student’s Book & Links & Workbook

MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Focus on fluency

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Intermediate (B2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.
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www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg

ISBN 978-954-01-3049-1

9 789540 130491

FOR REAL
pre-intermediate

CEF 
A2–B1

FOR REAL

MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Real 

Communication

Student’s Book & Links & WorkbookFOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Pre-intermediate (A2 – B1) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А2)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

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

Martin Hobbs and Julia Starr Keddle 
with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

ISBN 978-954-01-3045-3

9 789540 130453
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elementary
FOR REAL FOR REAL

elementary Martyn Hobbs
Julia Starr Keddle

CEF 
A1

STARTER

Workbook & Audio online!

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

ISBN 978-954-01-3037-8

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Elementary (А1 – A2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	  синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ

Цена 5,00 лв.

ПРОСВЕТА
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STARTER

FOR REAL

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Pre-intermediate (A2 – B1) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А2)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

pre-intermediate

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

Workbook & Audio online!

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

ISBN 978-954-01-3047-7

Цена 5,00 лв.
9 789540 130477

Предимства за учениците
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MULTIMEDIA PACK

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Beginner (А1) предлага:

ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична, историческа и 

биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране в два 

диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени минути – в две 

групи и с ключ
Диск Interactive Book за бяла дъска

ISBN 978-954-01-3029-3

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg ПРОСВЕТА
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FOR REAL
elementary Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle

with Tessa Hall, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

CEF 
A1-A2

Student’s Book & Links & Workbook

CLIL & Culture

Exam preparation

Focus on teen 

language

MULTIMEDIA PACK

elementary
FOR REAL
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FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Elementary (А1 – A2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	  синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ

ISBN 978-954-01-3035-4

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg ПРОСВЕТА
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intermediate
FOR REAL FOR REAL

intermediate Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle
with Alastair Lane and Ivelina Kazakova

CEF 
B2

Student’s Book & Links & Workbook

MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Focus on fluency

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Intermediate (B2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри
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www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg

ISBN 978-954-01-3049-1

9 789540 130491

FOR REAL
pre-intermediate

CEF 
A2–B1

FOR REAL

MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Real 

Communication

Student’s Book & Links & WorkbookFOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Pre-intermediate (A2 – B1) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А2)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

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

Martin Hobbs and Julia Starr Keddle 
with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

ISBN 978-954-01-3045-3

9 789540 130453

pre-intermediate

S
tu

d
en

t’s
 B

o
o

k 
&

 L
in

ks
 &

 W
o

rk
b

o
o

k 
   

FO
R

 R
EA

L 
pr

e-
in

te
rm

ed
ia

te
• 

ПР
ОС

ВЕ
ТА

 •Книги Tests & Resources –  
с удобни за ксерокопиране, 
готови тестове за групи А 
и Б, както и допълнителни 
ресурси и упражнения в две 
нива на сложност. FOR REAL

elementary Martyn Hobbs
Julia Starr Keddle
with Marcus Mattia

CEF 
A1-A2

Tests & Resources

With Testbuilder CD-ROM / Audio CD

Contents

• Row A / Row B tests for each unit

• Progress tests

• Get help 
extra grammar revision and extension exercises 

• Get into conversation 
classroom discussion activities

• Testbuilder CD-ROM/Audio CD

elementary
FOR REAL

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Elementary (А1 – A2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	  синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ

ISBN 978-954-01-3038-5

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg
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ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

Цена 19,00 лв.
9 789540 130385

FOR REAL CEF 
A2-B1

Tests & Resources

FOR REAL

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg
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pre-intermediate Martyn Hobbs
Julia Starr Keddle
with Cheryl Pelteret

pre-intermediate

ISBN 978-954-01-3048-4

Цена 19,00 лв.

Contents

• Row A / Row B tests for each unit

• Progress tests

• Get help 
extra grammar revision and extension exercises 

• Get into conversation 
classroom discussion activities

• Testbuilder CD-ROM/Audio CD

With Testbuilder CD-ROM / Audio CD

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Pre-intermediate (А2 – B1) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	  синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А2)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

FOR REAL
intermediate

CEF 
B2

Tests & Resources

With CD-ROM / Audio CD

Contents

• Row A / Row B tests for each unit

• Progress tests

• Vocabulary Bank 

• FCE - Use of English practice

• Writing & Conversation activities

• CLIL

• Testbuilder CD-ROM/Audio CD

intermediate
FOR REAL

Martyn Hobbs
Julia Starr Keddle

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg
ПРОСВЕТА

Основано
1945 г.

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат 
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове 
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Pre-intermediate (А2 – B1) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

• разнообразни текстове от всекидневието 
на всеки младеж

• фотоистории
• ясно представена граматика
• съвременна, жива лексика
• фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
• допълнителни упражнения
• диктовки
• тестове
• тренировка на произношението
• езикови игри

Работна тетрадка
• синтезирана граматика
• фокус върху изпитните формати
• тестове за самооценка
• двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•  синтезиран преговор на изученото 

в предходното ниво (А1)
• аудиозаписи на упражненията 

за слушане с разбиране онлайн
• работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

• методически идеи и съвети
• подробни разработки на всеки урок
• всички текстове за слушане
• допълнителна културологична, 

историческа и биографична информация
• ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•  всички упражнения за слушане с разбиране 

в три диска
Онлайн електронна платформа

• индивидуални или групови задачи
• домашни работи
• възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
• готови тестове за всеки урок 

в две групи и с ключ
• материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
• създаване на тестове за броени 

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

• 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

Предимства за учителите



FOR REAL
beginner Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

CEF 
A1

Student’s Book & Links & Workbook

Pronunciation

Exam preparation

Real 

Communication
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MULTIMEDIA PACK

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Beginner (А1) предлага:

ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична, историческа и 

биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране в два 

диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени минути – в две 

групи и с ключ
Диск Interactive Book за бяла дъска

ISBN 978-954-01-3029-3

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.
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FOR REAL
elementary Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle

with Tessa Hall, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

CEF 
A1-A2

Student’s Book & Links & Workbook

CLIL & Culture

Exam preparation

Focus on teen 

language

MULTIMEDIA PACK

elementary
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FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Elementary (А1 – A2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	  синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ

ISBN 978-954-01-3035-4

www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.
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intermediate
FOR REAL FOR REAL

intermediate Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle
with Alastair Lane and Ivelina Kazakova

CEF 
B2

Student’s Book & Links & Workbook

MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Focus on fluency

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Intermediate (B2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.
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www.prosveta.bg; www.e-uchebnik.bg

ISBN 978-954-01-3049-1

9 789540 130491

FOR REAL
pre-intermediate

CEF 
A2–B1

FOR REAL

MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Real 

Communication

Student’s Book & Links & WorkbookFOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Pre-intermediate (A2 – B1) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А2)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

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

Martin Hobbs and Julia Starr Keddle 
with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

ISBN 978-954-01-3045-3

9 789540 130453

pre-intermediate
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Дискове Testbuilder, с които учителят сам може 
да съставя тестове за броени минути. 

След бърза инсталация учите-
лят може да подбере материал от 
всички уроци и модули. 

Учителят избира кои умения 
иска да се упражнят, в зави-
симост от нуждите на класа. 

Тестът е готов: в два вариан-
та и с ключ. Учителят го запа-
метява и принтира.

Предимства за учителите



FOR REAL
beginner Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

CEF 
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MULTIMEDIA PACK

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Beginner (А1) предлага:

ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична, историческа и 

биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране в два 

диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени минути – в две 

групи и с ключ
Диск Interactive Book за бяла дъска

ISBN 978-954-01-3029-3
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elementary Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle

with Tessa Hall, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova
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Exam preparation

Focus on teen 
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MULTIMEDIA PACK
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FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Elementary (А1 – A2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	  синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ

ISBN 978-954-01-3035-4
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intermediate Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle
with Alastair Lane and Ivelina Kazakova

CEF 
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MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Focus on fluency

FOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Intermediate (B2) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А1)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри
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Основано

1945 г.

S
tu

d
en

t’s
 B

o
o

k 
&

 L
in

ks
 &

 W
o

rk
b

o
o

k 
   

FO
R

 R
EA

L 
in

te
rm

ed
ia

te
• 

ПР
ОС

ВЕ
ТА

 •

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

ISBN 978-954-01-3049-1

9 789540 130491

FOR REAL
pre-intermediate

CEF 
A2–B1

FOR REAL

MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Real 

Communication

Student’s Book & Links & WorkbookFOR REAL е модерна, гъвкава система в четири нива (А1 – В2), която мотивира учениците да се научат  
да мислят и да говорят на естествен, съвременен английски език.

FOR REAL е създадена специално за гимназисти, които изучават английски като първи или втори чужд език.

FOR REAL развива интегрирано четирите езикови умения чрез близки до интересите на ученика текстове  
и сюжети, свързани с реалния живот на младите хора във Великобритания.

FOR REAL запознава учениците с богатството от изразни средства на съвременния език и успешно свързва 
изграждането на комуникативни умения с овладяването на граматичния материал.

FOR REAL подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити и отваря пред тях вратите 
на англоговорещия свят.

FOR REAL съдържа и уроци за България, за да могат учениците да разкажат със самочувствие на чуждия език 
за културата, природата, историята, традициите и обичаите на родината си.

Ниво Pre-intermediate (A2 – B1) предлага:
ЗА УЧЕНИКА
Книга за ученика

•	 разнообразни текстове от всекидневието  
на всеки младеж

•	 фотоистории
•	 ясно представена граматика
•	 съвременна, жива лексика
•	 фокус върху уменията за общуване

Персонален мултимедиен диск
•	 допълнителни упражнения
•	 диктовки
•	 тестове
•	 тренировка на произношението
•	 езикови игри

Работна тетрадка
•	 синтезирана граматика
•	 фокус върху изпитните формати
•	 тестове за самооценка
•	 двуезичен речник

Книга за преговор Starter
•	 синтезиран преговор на изученото  

в предходното ниво (А2)
•	 аудиозаписи на упражненията  

за слушане с разбиране онлайн
•	 работна тетрадка онлайн

ЗА УЧИТЕЛЯ
Книга за учителя

•	 методически идеи и съвети
•	 подробни разработки на всеки урок
•	 всички текстове за слушане
•	 допълнителна културологична,  

историческа и биографична информация
•	 ключ към всички упражнения

Аудиодискове
•	 всички упражнения за слушане с разбиране  

в три диска
Онлайн електронна платформа

•	 индивидуални или групови задачи
•	 домашни работи
•	 възможност за обратна връзка и коментари

Книга с тестове и ресурси
•	 готови тестове за всеки урок  

в две групи и с ключ
•	 материали за допълнителна подготовка

Диск Testbuilder
•	 създаване на тестове за броени  

минути – в две групи и с ключ
DVD филми

•	 5 кратки филма с интервюта и документален 
материал, специално пригоден за тийнейджъри

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

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

Martin Hobbs and Julia Starr Keddle 
with Katherine Stannett, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova

ISBN 978-954-01-3045-3

9 789540 130453
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За да научите повече за FOR REAL, 
кликнете върху уебинарите, посветени 
на системата: 
Уебинар 1. Bringing the EFL Classroom into 
the Real World: FOR REAL 
и 
Уебинар 2. Skills for life with FOR REAL



*Намалението важи от 15.09. до 15.10.2015 г.

Система по английски език 
FOR REAL
32%FOR REAL
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MULTIMEDIA PACK

FOR REAL

FOR REAL

FOR REAL

FOR REAL

FOR REAL 

FOR REAL 

Beginner

Книга за ученика

Персонален мултимедиен диск

Работна тетрадка

Книга за учителя

Аудиодискове

Онлайн електронна платформа

Диск Testbuilder

Диск Interactive Book
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elementary Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle

with Tessa Hall, Rob Nicholas
and Ivelina Kazakova
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Student’s Book & Links & Workbook
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Exam preparation

Focus on teen 
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FOR REAL

FOR REAL

FOR REAL

FOR REAL

FOR REAL 

FOR REAL 

Elementary

Книга за ученика

Персонален мултимедиен диск

Работна тетрадка

Книга за преговор Starter

Книга за учителя

Аудиодискове

Онлайн електронна платформа

Книга с тестове и ресурси

Диск Testbuilder
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intermediate Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle
with Alastair Lane and Ivelina Kazakova

CEF 
B2

Student’s Book & Links & Workbook

MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Focus on fluency

FOR REAL

FOR REAL
FOR REAL

FOR REAL

FOR REAL 

FOR REAL 

Intermediate

Книга за ученика

Персонален мултимедиен диск

Работна тетрадка

Книга за преговор Starter

Книга за учителя

Аудиодискове

Онлайн електронна платформа

Книга с тестове и ресурси

Диск Testbuilder

DVD филми
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FOR REAL
pre-intermediate
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A2–B1
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MULTIMEDIA PACK

CLIL & Culture

Exam preparation

Real 

Communication

Student’s Book & Links & WorkbookFOR REAL

FOR REAL
FOR REAL

FOR REAL

FOR REAL 

FOR REAL 

Pre-intermediate

Книга за ученика

Персонален мултимедиен диск

Работна тетрадка

Книга за преговор Starter

Книга за учителя

Аудиодискове

Онлайн електронна платформа

Книга с тестове и ресурси

Диск Testbuilder

DVD филми
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ТАЛОН ЗА СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА „ПРОСВЕТА“
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bgКНИЖАРНИЦИ „ПРОСВЕТА“ В СОФИЯ
бул. „Дондуков“ № 45
тел. 02 987 16 67
имейл: dondukov45@prosveta.bg

ул. „Иван Асен II“ № 39
тел. 02 944 18 50
имейл: ivan.asen@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА „ПРОСВЕТА“ В РУСЕ
7000 Русе, ул. „Плиска“ № 83, 
бл. „Венера“, вх. Б, ап. 42
тел. 082 845 860
имейл: russe@prosveta.bg

Всеки клиент, закупил 10 и повече броя от 
системата FOR REAL от представителите 
на „Просвета“ във всички областни градове 
(виж www.prosveta.bg/informacionni-centrove) 
и в търговските обекти на издателството, 
получава отстъпка в размер на 32% от стой-
ността на покупката.

Виж информационните центрове на 
www.prosveta.bg
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За покупка с 32% отстъпка на над 10 броя в периода
от 15.09. до 15.10.2015 г. разпечатайте този талон и се свържете 

с нашия представител във вашия областен град.


