
Представяне
Да открием Китай, част 3, е трето ниво от начален 
курс по китайски език, предназначен за изучаване 
на езика от българи, адаптиран на основата на ут-
върдената серия учебни пособия Discover China, изда-
дена от Macmillan Publishers Ltd. и Foreign Language 
Teaching and Research Press. 

Учебното пособие прилага комуникативен и ин-
тегриран подход в обучението, поставя се акцент 
върху прилагането на езиковите знания в реален 
контекст чрез работа по двойки и в групи, както и 
върху широк спектър от самостоятелни и интегрира-
ни упражнения за говорене и слушане, което помага 
на обучаващите се да постигнат увереност в усвое-
ните езикови умения по китайски и в практическата 
употреба на езика.

Основни характеристики
• Тематично ориентираното съдържание  в 

реален езиков контекст ангажира и мотивира 
обучаващите се. Темите на разделите в учебника 
са ориентирани към реалния живот и опита от 
обучението, пребиваването и пътешествията на 
студенти в Китай. 

• Комуникативният подход дава възможност да 
се изучава езикът в ситуации от реалния живот; 
така обучаващите се развиват уменията си да об-
щуват естествено на китайски език. 

• Структурираното и ефективно обучение, осно-
вано на последователно представяне, усвояване 
и прилагане на езиковия материал, дава възмож-
ност за оптимално отработване на дейностите от 
контролирана практика към персонализирани за-
дачи, което осигурява самостоятелно овладяване 
и практическо използване на изучения материал.

• Систематичното въвеждане на новите думи 
и граматиката се осъществява чрез тематично 
ориентирано обучение и постепенно разширява-
не на тематичния лексикален запас. Програмата 
на учебника в преподаването на лексикалния и 
граматичния материал е предназначена да по-
крие Ниво 3 от Стандартизирания международен 
изпит за владеене на китайски език HSK (

 Hanyu Shuiping Kaoshi). 
• Индуктивното преподаване на граматиката 

стимулира обучаващите се самостоятелно да от-
криват езиковите правила, като извеждат модели 
и закономерности от целеви езикови примери. 

• Допълнителният граматичен справочник в 
края на учебника представя подробни и достъп-
ни обяснения на граматичните правила и е удо-
бен наръчник за справка както за обучаващите се, 
така и за преподавателите.

• Ефективни интегрирани упражнения по писане 
чрез групиране на йероглифите по общи смислови 
елементи (ключове). В процеса на обучение по-
степенно се въвеждат най-честотните йероглифи, 
представени в тематичния контекст на раздела.

• Поглед към китайската култура чрез тематично 
ориентираната рубрика „Кът за култура“ дава въз-
можност за по-дълбоко разбиране за китайската 
културна среда. Атрактивните цветни фотогра-
фии, показващи истинския Китай, представляват 
визуално докосване, което ни пренася в много-
образието на китайската култура. 

•  В учебния курс се преподават опростените 
форми на йероглифите, които са приети като 
официална норма в Китайската народна репуб-
лика. Паралелно с това в преговорната част на 
разделите се представят историята на възникване 
и етимологията на някои от често използваните 
съвременни йероглифи. 

• Латинизираната транскрипция пинин се прила-
га на ниво дума при въвеждане на нова лексика 
и фрази, което дава възможност на обучаващите 
се да усвояват правилното изписване и смислово-
то определяне на паузите между думите. Всички 
обозначения чрез пинин представят оригиналния 
(етимологичен) тон, с изключение на случаите на 
промяна на тона (сандхи) при определена после-
дователност на тоновете, представени в частите 
от уроците по произношение и разговорна прак-
тика.

• Допълнителни упражнения за работа по двойки 
са разработени за всеки раздел. Упражненията са 
функционално ориентирани и стимулират използ-
ването на тематичната лексика и езиковите струк-
тури в реален контекст. 

• Онлайн ресурси със свободен достъп, включ-
ващи помагала за учителя, тестове за оценяване, 
викторини по отделните раздели и допълнителни 
листове за упражнения по йероглифика, дават 
възможност за допълнителни занимания в клас 
под ръководството на преподавател, както и за 
самообучение в съответствие с индивидуалния 
темп на работа на ученика.

РАБОТНА ТЕТРАДКА
Работната тетрадка предлага цялостно упражнява-
не на преподадените в учебника езикови знания и 
умения. Всеки раздел има ясно определени цели и 
задачи, които съответстват на структурата и езико-
вите дейности, застъпени в съответния раздел на 
учебника. Разнообразните лексикални и граматични 
упражнения, както и допълнителните дейности по 
четене и слушане осигуряват ефективно практи-
куване на базовия езиков материал, представен в 
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учебника. Подразделите за писмени упражнения 
дават възможност за надграждане на уменията по 
писане на йероглифи, придобити при работата по 
учебника. Секциите за самостоятелно оценяване в 
края на всеки раздел, прилагащи дескриптори от 
типа „Мога да...“, дават възможност да се прецени 
индивидуалният напредък на обучаващите се и да 
се установи кои въпроси изискват допълнителен 
преговор.

Характеристики на отделните нива
Съдържанието на учебното пособие Да открием 
Китай, част 1 и част 2, покрива езиков материал, 
отнасящ се до теми от ежедневието и непосред-
ствената необходимост от употреба на езика в 
основни комуникативни ситуации на начално 
равнище. Основният фокус е върху развитие на 
уменията за слушане и говорене, но също така са 
включени дейности по писане в урок 2 на всеки 
раздел. Упражненията по писане на йероглифи са 
представени в материала както на учебника, така 
и на учебната тетрадка, което дава възможност на 
изучаващите езика да усвояват систематично пра-
вилното изписване и последователността на черти-
ците в китайските йероглифи.

Част 1 на учебното пособие е предназначена 
за напълно начинаещи в изучаването на китайския 
език. Представят се базовите знания за фонетичната, 
лексикалната, графичната и граматичната структура 
на китайския език. Българското издание е допълне-
но със специално разработен уводен курс, предназ-
начен постепенно да въведе изучаващите езика в 
усвояването на китайската фонетика и йероглифика, 
създавайки стабилна основа за надграждане на най-
важните езикови умения в началното ниво на обуче-
ние. 

Част 2 на учебното пособие представлява естест-
вено продължение на материала и методическата 
структура на част 1. Надграждат се практическите 
умения за употреба на езика в реални ситуации на 
устна и писмена комуникация, обхващащи целеви 
области на  общуване, като планиране и провеждане 
на ежедневни ангажименти и обучение, прекарване 
на празници и ваканция, организиране на пътуване 
до определена дестинация, писане на писма, запит-
вания, отзиви и боравене с целева информация в 
определените ситуации на общуване.

Част 3 представя езиков материал, свързан с жи-
вота и обучението в университета, както и с работна-
та среда. Фокусът е върху развитието на езиковите 
умения, което се осъществява чрез различни подхо-
ди, включително подпомогнато писане на текст. Уро-
ците включват упражнения за повишаване на езико-
вите компетентности чрез представяне на различни 

контекстуални условия и езикови функционалности. 
Въвежда се нова секция по писане, която дава въз-
можност на обучаващите се да развият умения за 
съставяне на собствени текстове, по примера на по-
добни, близки до автентични текстове. 

Тематично съдържание
В част 1 на учебника Да открием Китай се залагат 
основите за овладяване на китайския език чрез раз-
витие на базовите езикови умения, като се предста-
вят ситуации от ежедневието на героите в учебника 
и тяхното обучение в Пекин. Комуникативната насо-
ченост на материала обхваща лексика и конструк-
ции, използвани в широк кръг от реални ситуации 
на общуване в китайска езикова среда, като живота 
в Пекин, хранене и покупки, спорт, обучение, хоби, 
карти и ориентация, развлечения и др.  

Част 2 включва усвояване на необходимите зна-
ния и лексикален запас, приложим към по-широк 
кръг от житейски ситуации и пътуване в Китай. Заед-
но с героите от учебника се отправяме на пътешест-
вие по време на зимната ваканция, посещавайки 
известни места в Китай, учим се да се справяме с 
реални ситуации, като организиране на пътуване, 
избор на маршрут, транспорт, място за настаняване, 
резервиране и купуване на билети, настаняване в 
хотел, поръчка в ресторант, избор и разглеждане на 
забележителности и др. 

Част 3 представя по-задълбочен поглед към мно-
гообразната китайска култура. Стив започва мечта-
ната си работа – той е изпратен като фоторепортер 
на различни вълнуващи места в цял Китай и провеж-
да интервюта по много актуални въпроси. Аманда 
следва своята любов към китайската история и се 
записва в курса по история на Китай. Тематичното 
съдържание на уроците дава възможност на обуча-
ващите се да усвояват и прилагат китайския език в 
разнообразен културен и социален контекст.

Учебното пособие включва:
• Учебник + аудио CD
• Работна тетрадка + аудио CD
• Допълнителни учебни ресурси със свободен дос-

тъп на сайта www.mydiscoverchina.com  

За обучаващите се: тестове, MP3 аудиофайлове с въз-
можност за изтегляне, списъци с лексика и др.

За преподавателите: помагало за учителя с възмож-
ност за изтегляне, задачи за оценяване и учебни 
планове
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У Р О К |  1
Лексика и слушане

  1 Разгледайте картата на света. Свържете 
континентите с правилните им названия.

 Нови думи

  2 Работете по двойки. Свържете думите с 
техните значения.

1  a ordinary person

2   historical figure

3   hero

4   actor

  Дайте пример с всяка една от думите.

  3 Аманда и Юнмин обсъждат домашните 
си задания. Чуйте разговора им и отгово-
рете на въпросите.

1  

2 

3   

4  

a 
герой

житейска история

мисля, смятам, на 
мнение съм, че

shì

но, обаче

пресмятам, правя 
сметка

Дисни

маскирам се, 
дегизирам се като

замествам

баща

влизам в армията

потвърждавам

вярно, истинско

предание, 
легенда

най-напред

майстор на бойни 
изкуства

1-22

свят

смислено, ло-
гично, разумно

излизам в откри-
то море

Югоизточна 
Азия

dù

Индия

дори, даже

Африка

страна,  
държава

màoyì

търговия

обмен

съгласен съм, 
съгласявам се
мнение, гледна 
точка, схваща-
не
струва си, за-
служава си

мореплавател-
ска карта

флота

1 3

6

7

2

4

5
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  5 Отговорете на въпросите. 

1 ?
2   

3   

4 

  6 Попълнете таблицата за живота на 
Брус Ли.

  7 Работете по двойки. Изберете филмова 
звезда или певец и попълнете таблица 
за неговия живот. За улеснение използ-
вайте примера в упр. 6. 

  Напишете житейската история на из-
браната от вас личност. За улеснение 
използвайте текста и упр. 5. 

Брус Ли

 
 1940 —1973

1961

  

1966   

1971

  

Нови думи

Калифор-
ния

Сан 
Франциско

кантонска 
опера

съпруга

дъщеря

тайдзицюен

уин чун

обичам 
дълбоко

бокс

за да

включва, 
съдържа

Западът

създавам 
самостоя-
телно
уча се, обу-
чавам се
професио-
нално учи-
лище
завършвам 
образова-
нието си, 
дипломи-
рам се
продължа-
вам

степен, курс

преподавам

играя бокс

сключвам брак, 
женя се

пренасям (се)

bù класификатор 
за филми и 
телевизионни 
сериали
телевизионен 
сериал

„Зеленият 
стършел“
печеля 
светкавична 
слава, прочувам 
се изведнъж
играя главната 
роля

успешен, успех

поради, тъй като

лекарство

алергичен съм, 
имам алергия

да умра, да 
почина
творческо 
наследство, 
творби (на 
починал автор)
поставям на 
сцена творба

„Игра на смърт“

ставам, 
превръщам се

известен, 
прославен, 
именит

56  Раздел 4 Урок 2 Урок 2 Раздел 4  57

Структура на разделите
Учебник по китайски език 3 | Раздел 4 Той не е само актьор. 

Представяне на диалог
Автентичен и смислен разговор между 
героите в учебника задава контекста за 
представянето на лексиката и езиковите 
структури.

виии ддддууу

гееррроооййй

жииитттееейй

мииисссллляя
мнннеееннннии

ноо, ооооббба

пррреесссммм
сммеетттккка

Дииисснннии

маасскккиии
дееггииизззи

заамммеееессст

баащщщааа

вллиизззааам

пооттвввъъъър

вяярррннноо

пррреедддаа
леегггееенннд

наайй---ннна

мааййсссттто
иззкккуууссст

  4 Отбележете правилните твърдения.

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

  5 Попълнете празните места в текста, като използвате 
следните думи 

        

  
  

     

  

  6 Ще чуете няколко диалога. Разгледайте следните отго-
вори и преценете дали говорещите лица са уверени в 
това, което казват, или не.

 
 
 
 
 

  Чуйте записа и попълнете таблицата.

Произношение и говорене

  1 Чуйте записа и повторете изреченията.

1 

2 

3 

4 

5 

  2 Работете по двойки. Разкажете на парт-
ньора си нещо за важна историческа 
личност от вашата родина. Съобщете:

   кой е избраният от вас човек;
   кога е живял;
   какво е направил.

  Обсъдете заедно дали според вас посо-
чените личности са герои. Използвайте 
изразите от упр. 1, за да изразите съгла-
сие или несъгласие. 

 Наполеон

1   
·   

  

  

  5

4

3

2

  7 Работете по двойки и проверете отговорите си. 

  Чуйте записа отново. 

1-23

1-24

1-23

1-25

Zhège … … bù tài

Има смисъл/
Логично е/
Вярно е.

Не е нищо 
чак толкова 
особено. 

Той чак 
толкова…  
ли е?

Ами… не 
съм много 
сигурен.

Изразяване на съгласие 
и несъгласие
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Четене и писане 

  1 Работете по двойки. Открийте всички думи от 
текста на стр. (56), които съдържат .

  2 Вижте първите четири думи и отгатнете значе-
нието на останалите. 

  3 Работете по двойки. Напишете думите с , 
които знаете и посочете техните значения. 

  Открийте всички думи, съдържащи , в тек-
ста на стр. 56 и ги попълнете в таблицата. 

  4 Прочетете историята на живота на Брус Ли на 
стр. 56 и отбележете правилните твърдения.

 1 

 2 

 3  

 4 

 5  1970  

 6 

 7 

играя роля

кантонска опера

пекинска опера

телевизионен сериал

театър

1-26
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Списък с новите думи
Целевите нови думи са 
представени по реда на 
появяването им в диалога.

Упражнения след слушане
Въпросите върху диалога проверяват 
разбирането на съдържанието. Уп-
ражнения, водени от преподавателя, 
дават възможност за практикуване на 
целевите думи/изрази и за разиграва-
не на диалога по роли.

Допълнителна практика 
по слушане
Втори откъс за слушане по тема-
та на раздела дава възможност 
за допълнителна практика с 
цел развиване на уменията за 
слушане с разбиране. 

Китайски фрази за ежедневието
Прости и полезни разговорни фрази 
или типични начини за употреба на 
езикови елементи за непосредствено 
прилагане по дадената тема. 

Асистирано писане
Текстът за четене се използва от 
обучаващите се като модел за 
написване на собствен авторски 
текст в същия стил и формат.

Произношение
Фонетичните елементи, трудни за 
носители на българския език, се 
представят и упражняват в кон-
текст с цел подготовка за комуни-
кативните дейности в раздела.Подготовка за слушане

Дейностите по подготовка 
за слушане са разработени 
за предварително въвеж-
дане на ключовите думи/
изрази и за активиране на 
фоновите знания на обу-
чаващите се по темата на 
раздела с цел подготовка 
за слушане на диалога.

Четене
Текстовете за четене 
представят широка гама 
от жанрове, свързани 
с реални явления от 
ежедневието, например 
дневници, текстови 
съобщения, блогове, 
онлайн публикации. 

Подготовка за четене
Дейностите по подготовката за чете-
не са разработени за предварително 
въвеждане на ключовите думи или 
за активиране на фоновите знания 
на обучаващите се по темата на 
раздела с цел подготовка за четене 
на текст.

Упражнения след четене
Упражнения, водени от преподава-
теля, и по-свободни упражнения по 
текста дават възможност за практи-
куване на целевите езикови елемен-
ти в последователност, която е най-
ефективна за обучението.

4  Въведение
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Изразяване в официален стил с помощта на 
лексика

Лексиката, използвана в официалния стил на ки-
тайския език (както в говоримия, така и в писмения 
официален език) може да бъде доста по-различна от 
използваната в разговорния стил на езика. В много 
случаи официалната лексика произлиза от класиче-
ския китайски език. Важно е да изучаваме официална-
та лексика на китайския език и да умеем да различа-
ваме официалния/неофициалния стил на езика, ако 
искаме да преминем над базовото ниво на ежедневни-
те разговори. Вижте приведените примери:

Официален стил По-неофициален стил

     

Изказване на обосновка с 

Предлогът  означава „въз основа на...“, „според“ и 
се употребява за въвеждане на основание/обосновка 
за определено действие. Както и повечето предложни 
фрази в китайския език,  със своето допълнение 
винаги стои преди основния глагол в изречението. 

Подлог Предложна фраза

Глаголна фраза 
Именна фраза

     

Подлог Предложна фраза

Глаголна фраза 
Именна фраза
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Раздел 4

Изразяване на „дори“ с 

Съюзът  се използва за въвеждане на нетипичен 
пример или по-необичайна (крайна) ситуация, за 
да подчертае основната идея на говорещия. Много 
често първо се привеждат по-обичайни примери, 
последвани от конструкцията с .

Други А, Б, В, … Завършваща 
фраза
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Раздел 3 Раздел 4

  Учителят ви е обяснил в клас начина, по който 
се провежда изпитът по китайски език в края 
на семестъра, но вие сте пропуснали част от 
информацията. Поговорете със студент Б, за да 
получите нужните разяснения.

  Това, което знаете за теста:

 датата на теста е 23 декември;

  няма да правите теста във вашата класна стая, а 
в стаята точно до кабинета на преподавателя ви 
по китайски език;

  в теста ще има четири типа въпроси, единият от 
които ще бъде с избор от няколко отговора.

  Това, което искате да разберете:

  точното време на теста;

  останалите видове въпроси;

  какъв ще бъде материалът за теста.

  1 Китайски вестник обявява конкурс за номина-
ции от различни страни по света за личност на 
годината. Помислете за две номинации от своя-
та страна.

  2 Обсъдете своите номинации със студент Б и 
обяснете защо смятате, че те са най-вдъхновя-
ващите личности на годината. 

  3 Заедно със студент Б изберете една личност за 
номинациите.

какъв ще бъщ де матд ериалър т за теста.
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Предлогът  означава „въз основа на
се употребява за въвеждане на основани
за определено действие Както и повечет

Изразяване на „струва 
си, заслужава си“ с

  1 Разгледайте изреченията.

Тема Преди- 
катив

1000

  Отбележете двете правилни обяснения. 

 1 След винаги има глагол.  
 2   се използва да изрази, че 

нещо си струва времето/парите/
енергията.

 3 Когато след  стои глагол, 
темата на изказването всъщност 
представлява обектът на този глагол.  

  2 Работете по двойки. Направете списък 
на забележителности, които си струва 
да покажете на гост във вашия град. 
Помислете за:

   места, които да посетите;
   ресторанти за вечеря;
   занимания, които да предложите. 

  ( )    

  

Езикова употреба

  1 Разгледайте изреченията.

Други А, Б, В… Завършваща 
дума/фраза

(sacrifice)

  Отбележете двете правилни обяснения. 

 1  Елементът след  е неочакван/необичаен 
пример за основната тема. 

 2  Елементът след са по-обичайни примери 
за основната тема.

 3 Елементът след  трябва да представлява 
именна фраза.

  2 Преведете изреченията на китайски език.

1  Аманда е добра в готвенето. Тя може да приготвя 
сандвичи, спагети и дори гунбао дзидин (пиле по 
императорски).

2  Кока-кола се продава навсякъде. Може да я наме-
рите дори в магазинчета на малките селца в Китай. 

3  Може да използвате интернет за резервация на 
самолетни билети, за да намерите къде да хапне-
те, да пазарувате домакински стоки и дори за да 
намерите любовта.

4  Този китайски йероглиф е много необичаен. Той 
дори не може да бъде намерен в повечето речници. 

Изразяване на 
„дори“ с

Изразяване на цел с

  1 Разгледайте изреченията.

Цел Главно изречение

1979

2009

Главно изречение Цел

(Los Angles)

  Отбележете правилните обяснения.

 1  Елементът след  обозначава целта на 
действието в главното изречение.

 2  Конструкцията „  + цел“ може да се 
поставя както пред, така и след главното 
изречение.  

 3  означава „за да“ или „заради“.

  2 Попълнете празните места в текста.

  

  

   

   

  

  

Изразяване на причина с

  1 Разгледайте изреченията.

Причина Главно изречение

  Отбележете правилните обяснения. 

1   означава „поради“ и винаги се поставя 
пред главното изречение.

2  е по-формално от .
3  е идентично по смисъл с .
4  Елементът след  винаги е именна 

фраза. 

  2 Довършете изреченията.

 1    

 2    

 

 3    

 4    
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Езикова употреба
Граматичните елементи се представят и упраж-
няват чрез индуктивен „откривателски“ подход, 
базиран на вече изградени езикови знания.

от различни страни по света за личност на 
ината. Помислете за две номинации от своя
трана

ъдете
снете

щите л

дно съ
минац

У Р О К |  3
Разговорни упражнения

  1 Напишете накратко житейската история на 
човек, който според вас е оказал изключително 
голямо влияние върху световната култура на 
XX век.

Преговор и упражнения

  1 Поправете грешките в изреченията.

1 

2 

3 2008 
4 

5  
6 

7 

8 

9  
10 1945

  4 Прочетете историята за живота на Одри Хепбърн 
и отбележете правилните твърдения.

  2 Попълнете празните места в изреченията, 
като използвате правилните думи.

1   
a   

2   
a   

3   

a   

4   
a   

5    

a   

6    

a   

  3 Преведете изреченията на китайски език.

1 Супермен ( ) не е реален герой.

2  Тя на първо място е актриса, а на второ – 
филмова звезда.

3  Културният обмен между Китай и САЩ 
започва в началото на XX век.

4 Боя се, че не съм съгласен с теб.

5  Световноизвестната Велика китайска стена 
безспорно е достойна за посещение.

6  Кой е любимият ти герой от филмите на 
Дисни?

7  Дядо ми е роден през 1911 г. и почина през 
1979 г. 

8  Тя има желание да стане телевизионна 
актриса. 

  Работете по групи. Обсъдете личностите, из-
брани от всеки от вас, и изберете една от тях за 
личност на вашата група. 

  2 Подгответе презентация за вашия групов избор. 
Представете я в час и гласувайте за най-добра 
презентация.

      

       

Кът за култура

Джън Хъ, китайският Магелан

 1 

 2 19

 3 

 4 70

 5 

 6 

  5 Изберете любим за вас актьор или актриса и напи-
шете текст за живота му/ѝ .

   Използвайте таблицата в упр. 5 на стр. 57, за да  
  съставите план на изложението си.

   Поставете информацията в текст, подобен на този  
  в упр. 4.

 (Одри Хепбърн) 

 (Белгия) 
1948 19

1953

(Римска ваканция) 50 60

(Моята прекрасна лейди) 

(Закуска в Тифани)

70

1993

 (Швейцария) 

Lesson 3 Unit 4 6160 Раздел 4 Урок 3

Разговорни упражнения
Осигуряват съдържателна и реалистич-
на комуникация в съответния контекст, 
подпомагана от упражнения по роли и 
задачи за говорене.

Преговор и упражнения
Насочени са към езиковото усво-
яване чрез преработване на вече 
изучено целево съдържание, при 
което обучаваните могат също 
да оценят своя напредък.

Кът за култура
Представянето на кул-
турни реалии, свързани 
с темата на раздела, дава 
възможност за по-добро 
разбиране на начина на 
живот и културата на Ки-
тай.

Кратки и прости примери 
помагат на обучаващите се 
да открият граматичните 
правила.

Упражненията дават 
възможност за практика и 
обобщаване на правилата. 
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Списък на използваната лексика
Попълнете празните места.

гл.  

гл. включва, съдър-
жа

bìyè гл.  

bù клас. (за филми и  
ТВ сериали)

гл.
постъпвам в ар-
мията, влизам в 
армията

прил. успешен

гл.  

гл. излизам в открито 
море

същ. флота, флотилия

същ. легенда, преда-
ние

гл. боксирам се, иг-
рая бокс

гл.  

същ. телевизионна 
драма

същ. Югоизточна Азия

гл.  

същ. Африка

същ. баща

същ.  

гл. алергичен съм, 
имам алергия към

същ. морска карта

гл. истински обичам

гл.
смятам, че…; ми-
сля, че…; вярвам, 
че… 

гл.
представям, изна-
сям представле-
ние

съюз дори, даже

същ. (нечия) житейска 
история

същ.  

съюз
на първо място, 
най-напред, пре-
ди всичко

гл.  

същ. тайдзицюен

гл. съгласявам се,  
съгласен съм

prep.  

същ. майстор по бойни 
изкуства

същ. Западът

същ. лекарство

същ. творческо наслед-
ство

същ.
печеля внезапна 
слава, прославям 
се за една нощ

същ. герой

prep./
съюз поради

същ. има смисъл, ло-
гично е

Преговор на 
използваната лексика
В списъка с предадената в 
раздела лексика са оставе-
ни отделни празни места за 
самостоятелна проверка и 
преговор на усвоените думи от 
гледна точка на значението им 
и начина на изписване. Всички 
целеви думи от раздела са из-
писани в черно, а допълнител-
ните думи са изписани в друг 
цвят за по-удобна справка.

Допълнителни 
разговорни упражнения
Упражненията са функцио-
нално ориентирани, изискват 
използването на тематичната 
лексика и езиковите структури 
в реалистичен контекст.

Граматичен справочник 
Граматичният справочник в края 
на учебника представя подроб-
ни обяснения на граматичните 
правила и е удобен наръчник за 
справка както за обучаващите се, 
така и за преподаватели.

Въведение   5
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