
Към учителите

В обучението по български език се изграждат и развиват комуникативни умения, необходими 
на подрастващите за свободно използване на езика в устна и писмена форма. Комуникативната 
насоченост на обучението изисква комплексен подход към речевите дeйности и лингвистичните 
факти. Текстовете се използват и като обект и като средство на обучение, тъй като всяко явление 
в езика се усвоява не само за себе си, а от гледна точка на неговото значение и структура в речта. 
В процеса на говорене и слушане, писане и четене, учениците възприемат и предават свързана реч 
(текст).

Учебникът е основното дидактическо средство, чрез което се осъществява учебният процес по 
български език. За да бъде обучението по български език действително комуникативно, е особено 
важно учебникът да бъде комуникативен, да предлага възможности езикът да се усвоява като 
средство за общуване, да подпомага учителя в неговата нелека работа.

Учебникът, който ви предлагаме, включва учебно съдържание, което съответства на 
съвременните изисквания за изучаване на език, съобразява се със спецификата на обучението по 
български език като втори. В него може да откриете идеи, как да управлявате процеса на обучение 
по български език, какви техники да използвате, за да оптимизирате работата си и да постигнете 
по-голяма ефективност в обучението. Учебникът е ориентиран към комуникативните модели на 
обучение, към технологии за активно учене. Може да бъде използван и за интензивно изучаване 
на българския книжовен език.

Учебникът се състои от три книги. Първата книга позволява да се усвои българският език на 
начално равнище (А1 и А2). Ос новният принцип за подбор и структуриране на учебния материал 
е комуникативноречевият. Съобразно този принцип са подбрани 15 теми, които отговарят на 
комуникативните потребности на подра стващите и на възможностите им. Учебният материал 
е разпределен в уроци с единна структура. Всеки урок се състои от 3 части. Във всяка част 
лексикалният материал е включен в диалог. Чрез упраж нения във всяка част се затвърдява 
усвоеното. Самоконтрол може да се осъществи чрез тест, даден в края на всеки урок. 

Втората книга позволява да се осмислят езиковите явления на теоретично равнище и да се 
постигне равнище В1. Тук водещ е системно- структурният принцип при представяне на учебния 
материал. Граматичните факти се систематизират в таблици. Речникът на ученика се обогатява, 
като се използват възможностите на синонимията, антони мията, омонимията, преносното значение 
на думите, фразеологизмите.

Лексикалните знания се разширяват и в областта на учебна та терминология. Задачите 
за затвърдяване са разнообразни: задачи за откриване на аналогии или противоположни 
характеристики, за осмисляне на значението на думи и изрази в контекст или при на блюдение на 
изображения, за разбиране на съдържание на понятия в резултат от тълкуване на изображения и 
пр. 

Свободната територия за учителя и учениците се открива със специални рубрики („Сравнете!”, 
„Обогати речника си!”, „Знаете ли, че...”), насочени към самостоятелни заключения или 
проучвания. Граматичните факти се представят в рубриката „Сравнете!” на практическо равнище 
чрез сравняване между български и унгарски езикови явления. Лексикалният материал от дадения 
тематичен кръг в един урок може да се разшири чрез рубриката: „Обогати речника си!”. Чрез 
рубриката „Знаете ли, че...” се въвеждат исторически и географски факти за българската страна 
като ресурс за осъществяване на междукултурна комуникация. Такъв ресурс са и българските 
народни мъдрости – гатанки, пословици и поговорки, легенди, които разширяват позна нията за 
народния бит, за българските обичаи. 
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Тези степени на свобода се развиват в третата книга на учебника, в която се включват 
художествени текстове, адаптирани с оглед на изучаването на българския език. Подборът 
и структурира нето не следва хронологичния принцип в българската литературна история. 
Съобразен е преди всичко с практическите цели на обуче нието. Литературни образци се включват, 
като се тръгва от съвре менната българска литература и се стига до класиката на българ ското 
Възраждане. Проверка за разбиране на текста се осъществява чрез тестови задачи. Текстовете за 
четене, преразказване и заучаване наизуст задълбочават познанията по езика в художествената 
сфера на общуване и подготвят учениците за възприемане на българското литературно наследство. 

Така включените текстове в трите книги позволяват езикът да се изучава като средство за 
общуване в разговорно-битовата, научната и в художествената сфера. Заедно с това учебникът 
дава възможност езикът да се изучава, като се навлиза в основите на странознанието, като се 
изгражда у подрастващите отношение към историята и културата на българския народ, развива 
се у тях между културната комуникативна компетентност.

Чрез различни изследователски задачи за откриване на клю чови елементи в текстовете и 
изображенията се насърчава интере сът на учениците. Мотивацията за изучаване на езика се 
повишава чрез личностно ориентирани задачи, при които от учениците се из исква да преценяват 
културни и исторически събития през призмата на въздействието им върху тях самите. Развива се 
емоционалното отношение към България и българското. Учениците откриват и из ползват изрази 
в текстове, чрез които се проявява лично отношение; изпълняват задачи за комбиниран анализ 
на текстове и изображе ния, с което се цели да се развива у ученика способност за разбира не на 
другия. 

Предлаганият тип учебник е функционално обвързан с две учебни тетрадки. 
Виждането за учебната тетрадка е тя да бъде част от единния учебен комплект, която продължава 

на друга площ общите задачи по разработването на конкретна тема. Тя не е допълнение и без 
из пълнението на дейностите в нея не биха могли да се постигнат пъл ноценно проектираните 
за дадената тема цели. В своята мисия да развива умения и компетентности чрез дейности за 
самостоятелно откриване на информация и работа върху текстове и изображения тетрадката 
представя цялостния вид на учебния комплект като по-близък до ресурсните книги. 

В двете тетрадки към първата и втората книга на учебника се включва голямо разнообразие от 
задачи. В тях се предлагат възмож ности за осъществяване на четирите типа дейности чрез работа 
с текстове и особено с изображения чрез описване, разказване, разсъж даване, преразказване – 
устно и писмено. Чрез невербални действия (ограждане, нанасяне на знаци) се идентифицира и 
систематизира информация за междукултурна комуникация, като се спестява време. 

При използването на учебника и учебните тетрадки в интен зивното обучение особено важна 
е ролята на учителя. Тя се проявява най-вече при създаването на работни листове. Работните 
ли стове за ученика и тяхното систематизиране в работни пакети стават част от портфолиото на 
учителя. Те заемат междинна позиция меж ду учебника и учебната тетрадка. Подобно на учебната 
тетрадка, съдържащите се в тях дейности са част от общия замисъл за заняти ето и следват 
логиката, зададена от учебника. Те създават динамика и разнообразие на дейностите на ученика

Работните листове може да бъдат характеризирани като гото ви модули, в които са разработени 
отделни фрагменти от конкретни теми от учебника, като се съобразяват с неговата концепция. 
Близ ки са до учебника по задаването на задачи и дейности и обогатяват потенциала му, предлагайки 
допълнителни текстове, изображения, задачи. Дейностите в тях са високо структурирани с после-
дователност от стъпки за изпълнение. Тематично обединените работни листове оформят работни 
пакети, в рамките на които учителят може да варира според условията в конкретната група. 

Като най-силно предимство на работните листове е нужно да се открои обособяването им 
в малък блок задачи, за които се отделя непродължително време в часа. Тази тяхна специфика 
разкрива ог ромен потенциал за разработването им в електронен вариант.
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2

 I. ЧАСТ  
FEJEZET

ГАТАНКА
TALÁLÓS KÉRDÉS

ÍROTT BETŰK

Б б

А а

    ПЪРВИ УРОК  
              ELSŐ LECKE 

Ebből a leckéből megtudjuk:
- hogyan kell írni a bolgár ábécé betűit és kiejteni a hangokat;
- hová esik a bolgár szóhangsúly;
- miért hívják a bolgár ábécét cirill ábécének.

              а
              е
              и
              о
              у
              ъ

= á
= е
= i
= o
= u
nincs ilyen hang 
a magyarban

ю / йу /                     
я / йа /                              
й                              
л

= ju
= ja
= j

NYOMTATOTT BETŰK

 I. ЧАСТ  
FEJEZET

ÍGY EJTJÜK PÉLDÁK
Америка        автобус
България        банка
Варна             вечеря
Гърция          гъба
Дунав             доктор
Европа           елемент
Женева          жираф
Залцбург        зелен
Италия           интервю
Йордания       йод
Китай             куче
Лондон          лампа
Москва          март
Норвегия       ноември
Осло                октомври
Португалия   петък
Румъния        роза
София            събота
Турция           торта
Унгария         унгарец
Франция        футбол
Холандия       хотел
Цюрих            център
Черна гора     четвъртък
Швейцария    шал
Щутгард        щанд
                        ъгъл
 
Юпитер          юли
Япония           януари

А а
Б б
В в
Г г
Д д
Е е
Ж ж
З з
И и
Й й
К к
Л л
М м
Н н
О о
П п
Р р
С с
Т т
У у
Ф ф
Х х
Ц ц
Ч ч
Ш ш
Щ щ
Ъ ъ
 ь
Ю ю
Я я

а
бъ
въ
гъ
дъ
е
жъ
зъ
и
и кратко
къ
лъ
мъ
нъ
о
пъ
ръ
съ
тъ
у
фъ
хъ
цъ
чъ
шъ
штъ
ер голям
ер малък
йу, (ьу)
йа, (ьа)

СРАВНЕТЕ: HASONLÍTSÁTOK ÖSSZE:

 градина
 градинар
 уча
 учител

   мястото на ударението в българския 
    и в унгарския език   
    а hangsúly helyét а bolgárban és a 
    magyarban

 kert
 kertész 
 tanulok 
 tanár

   следните звукове:  а következő hangokat:

1
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MAGYAR  ÁTÍRÁS
A
В
V
G
D
Е
ZS
Z
I
J
K
L
М
N
O
Р
R
Sz
T
U
F
Н
C
Cs
S
st
а (jellegzetes hátsó mgh.)
j (csak a lágy ejtés jelölésére)
ju
ja

БЪЛГАРСКАТА  АЗБУКА
BOLGÁR ÁBC

                                                                   

nem egyenlő 
a magyar 
l hanggal

   отбелязаните букви в българската и в унгарската азбука на с. 10 
    а megjelölt bolgár és magyar betűket

 
 1. Препишете българската азбука. Másoljátok át a bolgár ábécé betűit!
   
 2. Прочетете на глас буквите от българската азбука. Olvassátok el a bolgár ÁBC minden betűjét!
 
 3. Прочетете примерите в таблицата на с. 10. Olvassátok el a 10. oldalon levő táblázat példáit! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
              4. Препишете с ръкописни букви думите в тетрадките си. Másoljátok át а füzetbe írott betűkkel az alábbi szavakat!                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                             азбука                страна, държава
              България, българин              град, столица
              Унгария, унгарец               граница
 
 5. Изговорете думите под картинките. Ejtsétek ki а képek alatti szavakat! 
         

Г г

З з

Й й

И и

Ж ж

Д д

В в

Е е

К к

Л л

С с

Р р

П п

О о

Н н

М м

Щ щ

ь

Я я

Ю ю

Ц  ц

Ч ч

Ш ш

Х х

Ф ф

У у

Т т

   ъ

. ..
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 1. Препишете българската азбука. Másoljátok át a bolgár ábécé betűit!
   
 2. Прочетете на глас буквите от българската азбука. Olvassátok el a bolgár ÁBC minden betűjét!
 
 3. Прочетете примерите в таблицата на с. 10. Olvassátok el a 10. oldalon levő táblázat példáit! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
              4. Препишете с ръкописни букви думите в тетрадките си. Másoljátok át а füzetbe írott betűkkel az alábbi szavakat!                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                             азбука                страна, държава
              България, българин              град, столица
              Унгария, унгарец               граница
 
 5. Изговорете думите под картинките. Ejtsétek ki а képek alatti szavakat! 
         

ЗАДАЧИ  FELADATOK

българин         българка българи

унгарец            унгарка

унгарци
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молив

риба

ученик

хляб

цвете

чадър

елен

дюля

пейка

агънце

лале

ябълка

барабан

6. Препишете думите и ги преведете на унгарски. Másoljátok le a szavakat és fordítsátok le magyarra!
 

ъгъл
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стол

глава
ножица

огън

топка

шейна

фотьойл  

ютия

вода

куче

щъркел

 зелка

жаба

игла

йоника
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  СРАВНЕТЕ:    HASONLÍTSÁTOK ÖSSZE:
 .  правописа и изговора на съгласните 
    звукове пред гласните звукове „а”, „о” 
    и „у” в следните думи:  
    az alábbi szavak helyesírását és kiejtését:   

ПИШЕ СЕ:
ÍRJUK  

лампа
лодка
хляб
стол
шофьор
дума
дюля  

ИЗГОВАРЯ СЕ:
EJTJÜK   

[лампа]
[лотка] 
[хльаб] 
[стол]
[шоффьор]
[дума]
[дьульа]

ПИШЕ СЕ:
ÍRJUK 

б    кораб - кораби
в    остров - острови
г    бог - богове
д    водопад - водопади
ж  багаж - багажи
з    сервиз - сервизи

ИЗГОВАРЯ СЕ:
EJTJÜK

[корап] - [кораби]
[остроф] - [острови]
[бок] - [богове]
[водопат] - [водопади]
[багаш] - [багажи]
[сервис]  -  [сервизи] 

В България хората си служат с азбука, 
наречена КИРИЛИЦА по името на един от 
светите братя Кирил и Методий. Азбуката 
е създадена през девети век и се използва в 
няколко страни - Русия, Украйна, Белорусия, 
Сърбия, Македония и др.  

Bulgáriában а cirill ábécét használják, amelyik 
nevét a Szt. Cirill és Metód testvérpár egyikéről, 
Cirillről kapta. Az ábécét a IX. sz.-ban alkot-
ták meg. Más országokban is használják a cirill 
betűket, például Oroszországban, Ukrajnában, 
Fehéroroszországban, Szerbiában, Macedóniában 
stb.
 

   правописа и изговора на звучните
    съгласни в края на думите: 
    а szóvégi zöngés mássalhangzók helyesírását és 
    kiejtését 

II. ЧАСТ  FEJEZET

   България е разположена  в Югоизточна 
Европа, в източната част на Балканския 
полуостров. Граничи с Румъния, 
Черно море, Турция, Гърция, Сърбия, 
Македония. Площта на България е 111 
хиляди квадратни километра. Има около 
осем милиона население. 
Релефът и климатът на България 
благоприятстват за развитието на 
туризма и на селското стопанство.

  Bulgária Délkelet-Európában, а 
Balkán-félsziget keleti részén terül el. 
Határos Romániával, a Fekete-tengerrel, 
Törökországgal, Görögországgal, Szer-
biával és Macedóniával. Az ország területe 
111 ezer négyzetkilométer, lakossága kb. 
nyolcmillió.
Bulgária domborzata és éghajlata kedvez 
az idegenforgalom és a mezőgazdaság 
fejlődésének.

14
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1. Разкажете на унгарски език какво научихте за България и българите. 

    Meséljétek el magyarul, hogy mit tanultatok meg Bulgáriáról és a bolgárokról!

  

2. Препишете от текста на български език съществителните собствени имена. ĺrjátok ki а fenti szövegből a 
    tulajdonneveket! 
            Модел: България

3. Изговорете написаните от вас думи в зад. 2. Ejtsétek ki а fenti gyakorlatban leírt szavakat!

4. Изговорете думите. В кои от тях изговаряме меко подчертания звук и в кои твърдо? Препишете ги, като ги                                                                                                                                               
    разпределите в две колони. Ejtsétek ki az alábbi szavakat! Az aláhúzott betűket hol ejtitek lágyan, hol keményen?                                                                                                                                        
    Еszerint csoportosítsátok a szavakat! 
            бал, бял, вал, вял, сал, сял, лук, люк, крак, кряк, пето, Петьо, клон, клюн, слаб, сляп, цар, цяр,
            фар, шофьор, долу, дюля 

5. Изговорете думите. Приличат ли си по звучене? А по смисъл? Проверете значението им в речника. Ejtsétek 
    ki а szavakat! Hasonlít-e a kiejtésük? Jelentésük? Nézzétek meg a szótárban!

            коз, кос, рог, рок, под, пот  

6. Кои думи са написани погрешно? Поправете ги.  Javítsátok ki а hibákat a következő szavakban!

            йад, йод, Йанка, Йонка

ЗАДАЧИ  FELADATOK
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Розобер в Казанлък

Рила

Несебър

Родопите - Широка лъка
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  СРАВНЕТЕ:    HASONLÍTSÁTOK ÖSSZE:

ХИМН НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 
  

Върви, народе възродени,
Към светла бъднина върви,

с книжовността, таз сила нова
съдбините си поднови! 

 
Върви към мощната просвета!

В световните борби върви
от длъжност неизменна воден - 

и Бог ще те благослови!...
                               (Стоян Михайловски)

   правописа и изговора на звучните съгласни пред беззвучни.  A zöngés 
    mássalhangzók helyesírását és kiejtését zöngétlen mássalhangzók előtt. 

ПИШЕ СЕ:
ÍRJUK 
тетрадка    
бележка 
изток  

ИЗГОВАРЯ СЕ:
EJTJÜK
[тeтратка]    
[белешка] 
[исток]     

III. ЧАСТ  FEJEZET

16

Св. Св. Кирил и Методий

.
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1. Препишете стихотворението от Стоян Михайловски. Másoljátok le Sztoján Mihajlovszki versét!

2. Научете песента наизуст. Tanuljátok meg kívülről a dalt! 

    

3. Изговорете думите. Обърнете внимание на твърдия и на мекия изговор на звука „л”.  
    Figyeljetek а kemény és а lágy „l” kiejtésére!

 Лондон            Светла          Люксембург
 Латвия            сила         любов
 Лом            длъжност         люляк
 Пловдив          благослови       хляб     
 Карлово           Кирил               ключ
 Калофер           стол                    мляко

4. В коя от думите има грешка?  Melyik szóban van а hiba? 

 шипка, штипка

5. Препишете думите и поправете грешките.  Javítsátok ki а hibákat az alábbi szavakban! 

              мошт, ношт, плошт, Штраус, училиште

ЗАДАЧИ  FELADATOK

Всяко начало е трудно.
Minden kezdet nehéz. 

17

                Вър-     ви,      на  ро-    де въз   ро-    де-          ни,          към 

       свет- ла  бъд-ни- на  вър-ви,        С кни- жов-  ността,    таз  си-ла 

        но-     ва    съд-    бини-    те си      подно-   ви!                     Вър-       

         ви към  мощ-на-та прос-ве-    та!     В све-тов-  ни- те бор-би   вър-

         -ви                  От     длъж-ност не- из-мен--на    во-   ден  и 

        Бог    ще те  бла-го-сло- ви!       Oт                      ви!

KNIGA_1_03_09-14.indd   17 8.5.2015   16:15:20



18

2

  СРАВНЕТЕ:    HASONLÍTSÁTOK ÖSSZE:

 I. ЧАСТ  
FEJEZET

ГАТАНКА
TALÁLÓS KÉRDÉS

    ВТОРИ УРОК   
              MÁSODIK LECKE

Що е то?  
То всичко в света разделя.                          (Името)

Как се казваш?  
Как ти е името?
Казвам се ... 
Името ми е ...
Българин ли си?
Какъв си по народност?
Откъде си?

Hogy hívnak? 
Мi а neved?
Engem ... hívnak.
Az én nevem ...
Bolgár vagy? 
Milyen nemzetiségű vagy? 
Honnan jöttél? (Hová valósi vagy?)

Учителят:     Добър ден! Аз се казвам 
                        Димитър Христов. 
                        Аз съм учител.
      
Ученикът:    Добър ден, г-н Христов! 
                        Аз съм ученик.

Учителят:     Как се казваш?
Ученикът:    Казвам се Стефан Димитров.
Учителят:     Унгарец  ли си?
Ученикът:    Не, не съм унгарец.
Учителят:     Какъв си?
Ученикът:     Българин съм.
Учителят:     Откъде си?
Ученикът:    Аз съм oт Будапеща, но дядо     
                        ми е от град Велико Търново.

СРАВНЕТЕ:  HASONLÍTSÁTOK 

Ebből a leckéből megtudjuk:
- hogyan kell megismerkedni;
- hogyan kérdezünk bolgárul;
- hogyan mutatunk rá személyekre vagy tárgyakra;
- a „съм” létige alakjait.

 I. ЧАСТ  
FEJEZET

ЗАПОЗНАВАНЕ  
ISMERKEDÉS2
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ЗАДАЧИ  FELADATOK

1. Прочетете диалога. Преведете го на унгарски език.  Olvassátok el а párbeszédet! Fordítsátok le magyarra!

2. Отговорете на въпросите.  Feleljetek а kérdésekre!

 Как се казваш?  
 Какъв си по народност?  
 Откъде си?  

3. Задайте въпроси към отговорите.  Tegyetek fel kérdéseket az alábbi válaszokhoz!

              Казвам се Петър Иванов. Българин съм.
              От Велико Търново съм. Ученик съм.

4. Определете какви са те по народност.  Állapítsátok meg milyen nemzetiségűek!

 Модел: Ханс е германец

унгарец         немец        китаец        американец        руснак,  рускиня       англичанин,  англичанка     
французин,  французойка           грък,  гъркиня           румънец,  румънка          българин        

5. Преведете на български език.   Fordítsátok le bolgár nyelvre!

Hogy hívnak?  Milenának hívnak.  Hová való vagy?  Szófiai vagyok.  Péter a nevem.  Bolgár vagyok.  Nem 
vagyok tanár.  Tanuló vagyok.

Ханс           

Никулеску, Йоана

Пиер, Жанет

Владимир, Катя

Йоргос, Атина

Майкъл 

Ченг

                
Камен

СРАВНЕТЕ:  HASONLÍTSÁTOK 

Ференц Джак, Мери
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  СРАВНЕТЕ:    HASONLÍTSÁTOK ÖSSZE:

Кой е този?   
Този е брат ми.
(Това е брат ми.)

Какво е това?
Това е чанта.
Това е чантата ми.

Ki ez?
Ő а testvérem.(fiú) 
(Ez a testvérem.)

Mi ez? 
Ez táska. 
Ez az én táskám.

            Стефан:      Здравейте, приятели! Аз съм Стефан.
            На 14 (четиринайсет) години съм.
       Това е баща ми Александър.

            Г-н Димитров:        Аз съм Александър Димитров.   
       Българин съм.
                 На 50 (петдесет) години съм.
       Живея в Будапеща.
               Градинар съм.   

            Стефан:      Това е майка ми Елена. 

            Г-жа Димитрова:    Aз съм Елена Димитрова.   
        Аз също съм градинарка. 

            Стефан:      Това е брат ми Николай.
       Той е малък. 

            Николай                   Аз съм Николай.     
         На 10 (десет) години съм
       Ученик съм.
       Това е чантата ми. 
  
       
            Стефан:      Това е сестра ми Светла. 

         
            Светла:      Аз съм Светла.
       Не съм ученичка. 
       Студентка съм.

            Стефан:      Това е приятелят ми Калман.   

            Калман:      Аз съм Калман.
       Не съм българин.
       Унгарец съм. 

II. ЧАСТ  FEJEZET
   

20
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1. Отговорете писмено на въпросите.  Válaszoljatok írásban a kérdésekre!

             На колко години е Николай?
             Как се казва приятелят на Стефан?
             Къде живее Александър Димитров?

2. Разкажете кой е ученик, кой е градинар и кой е студент.  А párbeszéd alapján mondjátok meg, hogy közülük ki a 
    tanuló, ki a kertész és ki az egyetemista!
     
3. С помощта на въпросите напишете кратък текст, за да се представите.  А kérdések segítségével fogalmazzatok 
    meg egy rövid bemutatkozást!

             Как се казваш?
             На колко си години?
             Къде живееш?
             Какво учиш?
             Кои са родителите ти?

4. Отговорете на въпросите по картинките:  Какво е това? Кой е този?  Válaszoljatok a képek alatti kérdésekre: 
    Mi ez? Ki ez?

Какво е това?                         Какво е това?                          Кой е този?                                 Какво е това?
 

Какво е това?                           Какво е това?                        Какво е това?                             Кой е този?
 

5. Преведете на български език. Fordítsátok bolgárra!

             Mi ez? Ez lámpa. Ki ez? Ez Ivanov úr. Ez (ő) a lánytestvérem. Ez a táskám.

ЗАДАЧИ  FELADATOK
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III. ЧАСТ  FEJEZET

1.               1.   
аз съм        én vagyok
ти си         tе vagy
той е         ő van
тя е
то е  
ние сме     mi vagyunk
вие сте      ti vagytok
те са          ők vannak

 

2.
Аз съм лекар.
Лекар съм.
Не съм лекар.
Ние сме приятели.
Приятели сме.
Не сме приятели.

3.
Кой е той? – Той е Иван.
Коя е тя? – Тя е Мария.
Кое е то? – То е дете.
Кои са те? – Те са Иванови.

2.
Én orvos vagyok. 
Orvos vagyok. 
Nem vagyok orvos. 
Mi barátok vagyunk. 
Barátok vagyunk. 
Nem vagyunk barátok.

3.
Ki ő ?  –  Ő Iván. 
Ki ő ?  –  Ő Mária. 
Ki ő ?  –  Ő gyerek. 
Kik ők ?  – Ők Ivanovék.
 

  СРАВНЕТЕ:    HASONLÍTSÁTOK ÖSSZE:

Стефан:          Това са баба и дядо.               
           Те живеят в България.

Баба и дядо:           Ние сме българи.
           От Велико Търново сме.
           Ние също сме градинари.

Стефан:          Това е леля Райна.   
               

Г-жа Иванова:            Аз съм Райна Иванова.
           Аз съм лекарка.
           От София съм.
           Това е съпругът ми Петър.

Г-н Иванов:          Аз съм Петър Иванов.                 
           Аз съм зъболекар.

Г-жа Иванова:           Ние сме приятели на семейство       
                                      Димитрови.

Г-н Иванов:          Това е синът ни Валентин.
           А това е дъщеря ни Милена.
           Те са приятели на Стефан, Светла и      
                                       Николай от Унгария.

22
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