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Hello. What is your name?
Hello. My name is Peter Brown. I live in Brighton. 
I am a history teacher. I live in a flat. 
Linda is my girlfriend. She is very kind and pretty. 
She is an accountant. Spike is our dog. He is brown. 
Spike’s ears are white. His best friend is Mrs Baker’s cat. 
The cat’s name is Daisy.
I play the piano in my free time. Linda collects very old toys. 

Words: 70

Britain in a sentence: Brighton is a seaside town.

Здравей. Как се казваш?
Здравей. Моето име е Питър Браун. Аз живея в Брайтън. Аз съм учи-

тел по история. Аз живея в апартамент. 
Линда e моята приятелка. Тя е много мила и хубава. Тя е счетоводи-

тел. Спайк е нашето куче. Той е кафяв. Ушите на Спайк са бели. Него-
вата най-добра приятелка е котката на г-жа Бейкър. Името на котката е 
Дейзи.

Аз свиря на пиано през свободното си време. Линда събира много 
стари играчки. 

Великобритания в едно изречение: Брайтън е крайморски град.

UNIT 1
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a /ə/, an /ən/ indefinite article 
един, една, едно: На български 
език много често не се превежда, 
напр. He is a teacher. Tой е 
учител. She is an accountant.  
Тя е счетоводител.
accountant /əˈkaʊntənt/ noun 
счетоводител
am /æm/ съм: форма за 1 л. ед.ч. 
на глагола be
and /ænd/ conjunction и
Baker /ˈbeɪkə(r)/ noun Бейкър
best /best/ adjective най-добър
Brighton /ˈbrʌɪt(ə)n/ noun 
Брайтън
Britain /ˈbrɪtn/ noun 
Великобритания
brown /braʊn/ adjective кафяв
Brown /braʊn/ noun Браун
cat /kæt/ noun котка
collect /kəˈlekt/ verb събирам; 
collects /kəˈlekts/ събира: форма 
на глагола collect за 3 л. ед.ч.
Daisy /ˈdeɪzi/ Дейзи
dog /dɒg/ noun куче
ear /ɪə(r)/ noun ухо; ears /ɪə(r)z/ 
уши: форма на същ. име ear за 
мн.ч.
flat /flæt/ noun (UK) апартамент
free /fri:/ adjective свободен
friend /frend/ noun приятел
girlfriend /ˈɡɜːlfrend/ noun 
приятелка, гадже
hello /həˈləʊ/ exclamation 
здравей(те)
history /ˈhɪstərɪ/ noun история
history teacher учител по 
история

I /aɪ/ pronoun аз
I’m /aɪm/ = I am аз съм
in /ɪn/ preposition в 
is /ɪz/ е: форма за 3 л. ед.ч. на 
глагола be
it /ɪt/ pronoun то, той, тя 
kind /kaɪnd/ adjective любезен, 
мил
Linda /ˈlɪndə/ noun Линда
live /lɪv/ verb живея 
Mrs /ˈmɪsɪz/ noun госпожa
my /maɪ/ possessive pronoun мой
name /neɪm/ noun име 
old /əʊld/ adjective стар
Peter /ˈpiːtə(r)/ noun Питър
pretty /ˈprɪtɪ/ adjective хубав
seaside /ˈsiːsaɪd/ adjective 
крайморски
sentence /ˈsentəns/ noun 
изречение 
she /ʃi:/ pronoun тя
Spike /spaɪk/ noun Спайк
teacher /ˈti:tʃə(r)/ noun учител 
the /ðə, ði:/ definite article: На 
български език не се превежда 
като отделна дума, напр. The flat 
is in Brighton. Апартаментът е в 
Брайтън. 
time /taɪm/ noun време 
toy /tɔɪ/ noun играчка; toys /tɔɪz/ 
играчки: форма за мн.ч. на същ. 
име toy
town /taʊn/ noun град
very /ˈverɪ/ adverb много
we /wi:/ pronoun ние
what /wɒt/ pronoun какво
white /waɪt/ adjective бял 
word /wɜːd/ noun дума

NEW WORDS НОВИ ДУМИ
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NEW PHRASES НОВИ ИЗРАЗИ

in my free time през свободното си време
play the piano /pleɪ/ /ðə/ /pɪˈænəʊ/ свиря на пиано
What is your name? Как се казваш? 

Граматика
Лични и притежателни местоимения  
Personal and possessive pronouns

Лични местоимения

ед.ч. мн.ч.
I [aɪ] аз we [wiː] ние
you [juː] ти you [juː] вие
he [hiː] той they [ðeɪ] те
she [ʃiː] тя 
it [ɪt] то

Притежателни местоимения (Пълна форма/Кратка форма)

ед.ч. мн.ч.
my [maɪ] мой/ми our [ˈaʊə(r)] наш/ни
your [jɔː(r)] твой/ти your [jɔː(r)] ваш/ви
his [hɪz] негов/му their [ðeə(r)] техен/им
her [həː(r)] неин/ѝ
its [ɪts] негов/му

! При превод на български език могат да се използват и кратките фор-
ми на притежателните местоимения: my flat – апартаментът ми.

! Притежателните местоимения и прилагателните имена в английс- 
кия език не се променят по род и число, когато се комбинират със съ-
ществително име.
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my dog моето куче a brown dog кафяво куче
my girlfriend моята приятелка brown dogs кафяви кучета
my toys моите играчки a brown toy кафява играчка

Притежание Possession 
За да се посочи притежателят на нещо, на английски език се използ-

ва апостроф (’) и окончание s, които се поставят след съответното съ-
ществително име, което показва притежателя: Peter’s girlfriend – прия-
телката на Питър, the cat’s name – името на котката.

В по-сложни комбинации от думи също се използва ’s (апостроф + s),  
за да се маркира притежание: his girlfriend’s name – името на приятел-
ката му.

Местоимения Pronouns
В английския език, за разлика от българския, съществителните име-

на нямат род. В много случаи едно и също съществително име може 
да се отнася към представители и на двата пола: a teacher – учител/
учителка.

Ако се налага да заместим такива съществителни имена в изречение-
то, използваме съответно личните местоимения he или she: Peter is my 
teacher. He is very kind. Питър е моят учител. Той е много мил.

Всички неодушевени предмети се заместват с личното местоимение 
it. It се използва, за да се заместят и имена на животни. Изключение 
правят домашните любимци, които се считат за член на семейството.  
В такива случаи използваме he или she.

I live in a flat. It is in Brighton.
Живея в апартамент. Той е в Брайтън.
Spike is our dog. He is brown.

It може да се използва като подлог в изречението, когато говорим за 
часа, метеорологично време, разстояния, дати, ситуации и т.н. 

It is cold.  
Студено е.

It is Sunday.  
Неделя е.

It is ten thirty.  
Десет и половина е.

cold /kəʊld/ студен Sunday /ˈsʌndeɪ/ 
неделя

ten /ten/ десет,  
thirty /ˈθɜːti/ трийсет

Граматически неправилно е да се съставят изречения от рода: Cold 
is. Sunday is. Ten thirty is. 
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Словоредът в wh-въпросите с глагола съм е: (1) wh-дума +  
(2) am/is/are + (3) подлог (същ. име или местоимение).

Oсновни въпросителни думи: what /wɒt/ какво, where /weə(r)/ 
къде, when /wen/ кога, why /waɪ/ защо, how /haʊ/ как, who /huː/ кой, коя, 
кое, кои.

Упражнения
1 Попълнете изреченията с правилната форма за сегашно време на 

глагола be: am, is, are.

1. I ........... Peter. 2. Her name ........... Linda. 3. The cat’s name ........... 
Daisy. 4. He ........... very kind. 5. She ........... my girlfriend. 6. Our dog 
........... brown. 7. We ........... pretty. 8. I ........... a teacher. 9. My toys 
........... very old. 10. My girlfriend ........... an accountant.

2 Попълнете със съкратените форми за сегашно време на глагола be. 

1. She is a teacher. She’s a teacher. 2. We are in Brighton. .......... in 
Brighton. 3. I am a history teacher. ................. a history teacher. 4. It 
is cold. .................... cold. 5. It is Sunday. ............... Sunday. 6. They 
are very old. ............. very old. 7. You are very pretty. ............. very 
pretty. 8. She is Peter’s accountant. ................ Peter’s accountant.  
9. I am Peter. .............. Peter. 10. It is ten thirty. ................... ten thirty.

3 Попълнете със съкратената отрицателна форма за сегашно време 
на глагола be, където правилата го позволяват.

1. My name ............... Peter. 2. London ............... a seaside town.  
3. Peter ............... an accountant. 4. Linda ............... a history teacher.  
5. It ............... Sunday. 6. Spike ............... white. 7. I ............... in Brighton. 
8. Peter and Linda ............... very kind. 9. His ears ............... brown.  
10. I ............... in Britain.

4 Заместете дадените фрази със съответното лично местоимение:  
I, you, he, she, it, we, you, they, както е направено в примера.

my name – it Linda and Peter ..............
Peter’s girlfriend .............. I and my dog ..............
Linda’s toys .............. Peter ..............
my free time .............. Spike and Linda ..............


