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Good morning. My 
name’s Suzy Lee.
гуд мо:нинг; май неймз 
сузи ли:

Добър ден. Казвам се 
Сузи Лий. 

Good morning. Jake 
Martin. Pleased to 
meet you.
гуд мо:нинг; джейк 
ма:тин; пли:зд ту ми:т ю 

Добър ден. Джейк 
Мартин, приятно 
ми е да се запознаем.

Pleased to meet you.
пли:зд ту ми:т ю

Приятно ми е да се 
запознаем. 

1

Културни особености.  Sir (господин) или Madam (госпожа) са 
обръщения, които се използват главно в сферата на обслужването. В другите случаи се използва 
фамилията, като пред нея се поставя: Mr (господин), Mrs (госпожа), Miss (госпожица) или Ms 
(когато не знаете дали дамата е госпожица или госпожа). 

Упражнение 
„Загрявка” има 
в началото на 
всеки урок. То 
ще ви припомни 
това, което вече 
сте научили, и ще 
ви подготви да 
продължите напред 
към усвояването на 
новите знания.

Загрявка

Hello.
хълоу 

Good morning.
гуд мо:нинг 

My name’s Jake.
май неймз джейк 

Good evening/night.
гуд и:внинг/найт

Goodbye. 
гудбай

Hello
Здравейте!
Британците са по-резервирани при 
поздравите. Използват ръкостискането 
като поздрав при първа среща, най-вече в 
делова обстановка. След това е достатъчно 
само да кажете „Здравейте!”. Целувката 
придобива все по-голяма популярност 
като поздрав между приятели.

2 Запомнете дадените думи
Прочетете на глас следните поздрави. Скрийте 
текста от лявата страна, като използвате маншета на 
корицата, и се опитайте да повторите на английски 
всички изрази. Проверете правилно ли сте ги усвоили.

Здравейте!

Добър ден.

Казвам се Джейк.

Добър вечер/лека 
нощ. 

Довиждане.

Hi!
хай
Здравей.

При официален или делови разговор
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So, see you 
tomorrow? 
соу, си: ю тъмороу? 

Ще се видим ли 
утре?.

Yes, goodbye. 
йес, гудбай

Да, довиждане.

Goodbye. See you 
soon. 
гудбай; си: ю су:н

Довиждане. Доскоро.

4

5

Приложете на практика:

Включете се в този разговор. Прочетете английския текст до картинките, 
а след това отговорете, както е посочено. Скрийте отговора с маншета на 
корицата и проверете правилно ли сте го усвоили.

Good evening. 
гуд и:внинг

Добър вечер.

 
Кажете: „Добър 

вечер.”

My name’s Florence. 
май неймз флорънс 

Казвам се Флорънс. 

Кажете: „Приятно 
ми е да се 

запознаем”.

Good evening. 
гуд и:внинг  

Pleased to meet you. 
пли:зд ту ми:т ю 

Полезни изрази:

Прочетете няколко пъти на глас дадените 
изрази и се опитайте да ги запомните. Скрийте 
английския текст с маншета на корицата и 
проверете какво сте усвоили.

What’s your name?
уотс йоъ нейм?
 
Pleased to meet you.
пли:зд ту ми:т ю

See you tomorrow/ 
soon
си: ю тъмороу/су:н

Как се казвате?

Приятно ми е да се 
запознаем.

Довиждане (до 
утре/доскоро). 

 

При неофициален разговор
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Relatives
Роднини
С думата in-laws (сватове) се назова 
семейството на съпруга/съпругата 
ви, например вашата mother-in-law 
(свекърва/тъща) и вашият father-in-law 
(свекър/тъст) са родителите на брачния 
ви партньор. Вашата stepmother (мащеха) 
и вашият stepfather (пастрок) могат да 
доведат със себе си доведен брат или 
доведена сестра. 

1

Вижте хората на тази снимка и свържете номерата им с една от думите 
в табличката. Прочетете английските думи на глас, а после ги скрийте 
с маншета на корицата и проверете какво сте запомнили.

2 Свържете и повторете

1 grandfather
грæнфа:ðъ 

 
2 brother

брΛðъ 
 
3 sister

систъ 

4 father
фа:ðъ

5 mother
мΛðъ 

 
6 grandmother

грæнмΛðъ 
 
7 son

сΛн 
 
8 daughter

до:тъ 

дядо 1

брат 2

сестра3

баща4

майка 5

дъщеря 8син7баба 6

Езикови особености  В английския език има 
букви, които не се четат. Например нямото „k” в думи като knife 
(найф – нож) или нямото „b” в думи като lamb (лæм – агне).

Загрявка

Кажете: „здравей” 
и „довиждане” на 
английски. (стр. 8–9)

Сега кажете: „Казвам 
се…” (стр. 8–9)

Кажете: „господине” и 
„госпожо”. (стр. 8–9)
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5

husband
хΛзбънд 
съпруг/

мъж

wife
уайф 
съпруга/
жена

Научете дадените думи, а после проверете как сте ги усвоили, като 
използвате маншета на корицата.

4 Запомнете дадените думи

3 Запомните дадените думи

mother-in-law 
мΛðъринло:
 
stepbrother 
степбрΛðъ 
 
stepson
степсΛн 
 
half-brother 
ха:фбрΛðъ

children
чилдрън  

I have four children.
ай хæв фо: чилдрън  

I have two 
stepdaughters. 
ай хæв ту: степдо:тъз  

свекърва/тъща

заварен/доведен 
брат 

заварен/доведен син 

  
природèн брат 

деца 

Имам четири деца. 

Имам две заварени/
доведени дъщери. 

Прочетете няколко пъти на глас дадените думи и се опитайте да ги 
запомните. След това скрийте английския текст с маншета на корицата 
и проверете какво сте научили. 

one
уан 

two
ту:  

three
θри:  

four
фо: 

five
файв  

six
сикс 

seven
севън  

eight
ейт  

nine
найн 

ten
тен 

едно

две 

три 

четири 

пет 

шест
 

седем 

осем 

девет 

десет 

Множествено число 
в английския се 
образува като към 
съществителното в 
ед. ч. се прибави -s 
или -es, например: one 
son/two sons (един 
син/двама синове) и 
one glass/four glasses 
(една чаша/четири 
чаши). Неправилно 
мн. ч. имат думите: 
child/children (дете/
деца), man/men (мъж/
мъже), woman/women 
(жена/жени).

We’re married.
уиъ мерид 
Женени сме.

Преведете 

Имам петима синове.

Имам три сестри и 
един брат.

Имам две деца.
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My family
Моето семейство
На английски език думите за „мама” и 
„татко” са: mum и dad или mummy и 
daddy. Ако искате ласкаво да кажете 
„баба” и „дядо”, използвайте думите: 
granny или grandma и granddad или 
grandpa. Децата използват ласкавата дума 
aunty (лелче).

1

Повторете дадените думи на глас няколко пъти. Скрийте английския 
текст с маншета на корицата и се опитайте да си спомните всички 
английски думи.

2 Запомнете дадените думи

my
май 

your
йоъ

his
хи:з 

her
хъ: 

our
ауъ 

 
their

θеъ 
 

мой, -я, -е, -и

твой, -я, -е, -и 
ваш, -а, -е, -и

негов, -а, -о, -и 

неин, нейна, -о, -и 

наш, -а, -е, -и 

техен, тяхна, -о, 
техни  

These are my parents. 
ðи:з а: май пæрънтс
Това са моите 
родители.

Do you have any 
children? 
ду: ю хæв ени чилдрън?

Имате ли деца?

Yes, I have two 
daughters. 
йес, ай хæв ту: до:тъз 

Да, имам две дъщери.

These are my 
daughters. And you? 
ðи:з а: май до:тъз; 
æнд ю? 

Това са моите 
дъщери. А вие?

При разговор

Загрявка

Избройте на 
английски език 
всички думи 
за членове на 
семейство, колкото 
сте запомнили. 
(стр. 10–11)

Кажете: „Аз имам 
двама синове” 
(стр. 10–11)



Езикови особености  Въпросителните изречения 
в сегашно просто време се образуват със спомагателния глагол to do 
в нужната форма. Спомагателният глагол се поставя преди подлога 
и смисловия глагол: „Do you want a cup of coffee?” (Искаш ли 
кафе?). Изключение прави глаголът to be (съм), при който имаме 
инверсия – подлогът и глаголът си разменят местата: „Is that your 
wife?” (Това вашата жена ли е?), „Are you Jake Martin?” (Вие ли 
сте Джейк Мартин?).

Имате ли братя и 
сестри?

Имаш ли деца?

Имам две сестри.

Това е жена ми.

Преведете 

Do you have any 
brothers?
ду: ю хæв ени брΛðъз? 

Do you have any 
children?
ду: ю хæв ени 
чилдрън? 

This is my husband.
ðис из май хΛзбънд 

 

That’s my wife.
ðæтс май уайф 

Is that your sister?
из ðæт йоъ систъ? 

Are those your 
daughters? 
а: ðоуз йоъ до:тъз? 

Имате ли братя? 

Имаш ли деца? 

Това е съпругът ми. 

Това е съпругата 
ми. 

Това ли е сестра ви? 

Това ли са 
дъщерите Ви? 

4 Полезни изрази
Прочетете няколко пъти на глас дадените изрази и се опитайте да 
ги запомните. Скрийте английския текст с маншета на корицата и 
проверете какво сте усвоили.

5
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I have a stepson.
ай хæв ъ степсΛн  

Имам заварен син.
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To be and to have
Глаголите съм и 
имам
Ще ви представим няколко основни глагола, 
които трябва да научите по време на този курс. 
Можете да ги използвате, за да образувате 
полезни изрази. Първите два са to be (съм) и 
to have (имам). В разговорната реч се използва 
съкратената форма I’m вемсто I am. Съкратените 
форми на глагола to be са дадени в скоби. 

1

I’m English.
айм инглиш
Аз съм англичанка. 

I’m tired.
айм тайъд

 

You’re on time.
юъ он тайм 

Is she happy?
из ши: хæпи 

We’re Scottish.
уиъ скотиш

Аз съм изморен. 

Навреме сте. 

Тя щастлива ли е? 

Ние сме шотландци. 

Запознайте се с глагола to be и неговите съкратени форми, след това 
упражнете дадените изречения. Проверете как сте усвоили материала, 
като използвате маншета на корицата.

2 to be – съм 

I am (I’m)
ай æм (айм)

you are (you’re)
ю а: (юъ) 

he is (he’s)
хи: из (хиз) 

she is (she’s)
ши: из (шиз)  

we are (we’re)
уи а: (уиъ) 

they are (they’re)
ðеи а: (ðеъ)

аз съм

ти си, вие сте 

той 

тя е 

ние сме 

те са

Загрявка

Кажете: „Доскоро” 
(стр. 8–9)

Кажете: „Аз съм 
женен” (стр. 10–11) 
и „Аз имам съпруга”. 
(стр. 12–13)
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bicycle
байсикл  

велосипед

I don’t have a car. 
ай донт хæв ъ ка: 
Аз нямам кола.

3 to have: имам

I have
ай хæв

you have
ю хæв 

he has
хи: хæз 

she has
ши: хæз 

we have
уи: хæв 

they have
ðеи хæв 

аз имам

ти имаш, вие имате
 

той има 

тя има

ние имаме

 те имат

Упражнете глагола to have (имам) и дадените изречения, а след това 
проверете какво сте усвоили.

Той има съвещание.
 

Имате ли мобилен 
телефон?

 

Те имат природèн 
брат. 

He has a meeting. 
хи: хæз ъ ми:тинг 

Do you have a  
mobile phone?
до: ю хæв ъ мобайл 
фоун 

They have a half-
brother. 
ðеи хæв ъ ха:ф брΛðъ 

4 Отрицателна форма

They’re not married.
ðеъ нот мæрид  

I’m not sure. 
айм нот шуъ

He doesn’t have any 
children.
хи: дΛзнт хæв ени 
чилдрън  

Те не са женени.

Не съм сигурен.

Той няма деца. 

Отрицателните изречения в сегашно просто време се образуват със 
спомагателния глагол to do в нужната форма – don’t/doesn’t (донт/дΛзнт), 
който се поставя пред смисловия глагол. I don’t have a mobile phone (Нямам 
мобилен телефон); She doesn’t like coffee (Тя не обича кафе). Изключение 
прави глаголът to be, след който добавяме отрицателната частица not без да 
използваме глагола to do: I’m not English (Аз не съм англичанка); He’s not 
tired (Той не е уморен). Обърнете внимание, че съкратената форма на is not 
може да бъде и isn’t (изнт), а на are not – aren’t (а:нт).

She has a large suitcase.
ши: хæз ъ ла:дж су:ткейс
Тя има голям куфар.
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Review and repeat
Преговор 

Answers
Отговори
Покрийте с маншета

1 Колко?

Скрийте отговорите с маншета, след това 
произнесете на глас английските числа. 
Проверете дали сте ги усвоили правилно.

1 Колко?

1 three
θри: 

2 nine
найн  

3 four
фо: 

4 two
ту:  

5 eight
ейт  

6 ten
тен 

7 five
файв  

8 seven
севън 

9 six
сикс  

2 Здравейте

1 Good morning. 
My name’s… 
[вашето име].
гуд мо:нинг; май 
неймз …

2 Pleased to meet 
you.
плизд ту ми:т ю 

3 Yes, and I have 
two sons. And 
you?
йес, æнд ай хæв 
ту: сΛнс; æнд ю 

4 Goodbye.  
See you 
tomorrow.
гудбай; си: ю 
тъмороу 

3 9 4
2 8 10

5 76
Разговаряте с човек, с когото сте се запознали 
току-що. Продължете разговора и отговорете 
на въпросите, като преведете на английски 
дадените изречения. 
 Good morning. My name’s Suzy Lee.
1  Добър ден. Казвам се … (вашето име).

 This is my husband, Steven. 
2  Кажете: „Приятно ми е”.

 Are you married?
3  Кажете: „Да, и имам двама синове. А 

вие?”

 We have three daughters.
4  Кажете: „Довиждане. Ще се видим утре”.

1 2 3

4
6

7

8

9

5
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3  To have или to be?

Answers
Отговори
Скрийте с маншета

3 To have или to be

1 am 
æм  

2 have
хæв 

3 is 
из  

4 have
хæв 

5 has
хæз
 

6 have
хæв 

7 Are
а:

8   are 
    а:  

4 Семейство

1 grandfather
грæнфа:ðъ

 
2 brother

брΛðъ 
 
3 sister

систъ 

4 father
фа:ðъ 

5 mother
мΛðъ 

 
6 grandmother

грæнмΛðъ 

7 son
сΛн 

8 daughter
до:тъ 

4 Семейство 

1 I ____ married.

2  We ____ four children.

3 He ____ tired.

4 Do you ____ a meeting?

5 She ____ a stepdaughter.

6  I don’t  ____ a 
mobile phone.

7  ____ you sure?

8  We ____ not 
English.

дъщеря8син7

брат 2

дядо 1

баба 6

баща4

сестра3

майка5

Попълнете със съответната форма на to have 
(имам) или to be (съм). Проверете дали сте 
направили упражнението правилно.

Назовете на английски всеки един от членовете 
на това семейство. Проверете дали сте усвоили 
думите правилно.
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In the restaurant
В ресторанта
Във Великобритания има различни 
видове ресторанти и места за хранене. 
В кафенетата (cafés) и кръчмите 
(pubs) можете да хапнете нещо леко. В 
gastropubs, които са нещо средно между 
кръчма и ресторант, се предлага голямо 
разнообразие от ястия. Ресторантите 
варират от евтини семейни ресторантчета 
до изключително скъпи и луксозни 
ресторанти с именити готвачи.

Запомнете тези думи. Скрийте английския 
текст с маншета на корицата и проверете как 
сте ги усвоили.

2 Запомнете тези думи:

menu
меню:

wine list
уайн лист 

starters
ста:тъз 

main courses
мейн ко:сиз

desserts
дизъ:тс

lunch
лΛнч

dinner
динъ

breakfast
брекфъст

меню

меню с вина 

предястия 

основни ястия 

десерти 

обяд 

вечеря 

сутрешна закуска 

чаша 
(порцеланова)

7

нож 6

лъжица5 вилица4

1

При разговор

Good evening. I’d like 
a table for four. 
гуд и:внинг; айд лайк ъ 
тейбъл фо: фо: 

Добър вечер. Бихме 
искали маса за 
четирима.

Do you have a 
reservation?
ду: ю хæв ъ резъвейшн?

Имате ли 
резервация?

Yes, in the name  
of Smith.
йес, ин ðъ нейм ъв 
смиθ  

Да, на името на 
Смит.

Загрявка

Попитайте: „Колко 
струва това?” 
(стр. 18–19)

Кажете: „Аз нямам 
брат.” (стр. 14–15)

Попитайте: „Имате ли 
кексчета?” 
(стр. 18–19)
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4 Свържете и повторете

Погледнете номерираните предмети и ги свържете с думите в 
табличката, след това проверете как сте ги усвоили. 

What do you have  
for dessert? 
уот до: ю хæв фо: 
дизъ:т 
 
The bill, please.
ðъ бил, пли:з 

Какво имате за 
десерт?

Сметката, ако 
обичате. 

5 Полезни изрази
Научете дадените изрази, а след това 
проверете как сте ги усвоили, като скриете 
английския текст с маншета на корицата.

1 glass
гла:с

2 napkin
нæпкин 

3 plate
плейт 

4 fork
фо:к 

 
5 spoon

спу:н 
 
6 knife

найф 

7 cup
кΛп

8 saucer
со:съ

чиния 3

салфетка 2

чинийка8

чаша 
(стъклена) 1

Fine. Which table 
would you like? 
файн; уич тейбъл уд 
ю лайк?

Добре. Каква маса 
бихте искали?

Near the window, 
please. 
ниъ ðъ уиндоу, пли:з

До прозореца, ако 
обичате.

Of course.  
Follow me. 
ъф ко:з; фолоу ми

Разбира се. 
Последвайте ме.
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To want
Глаголът имам
В този урок ще се запознаем с глагола to 
want (имам) в сегашно време и с израза 
I’d like (бих искал). Използвайте този 
израз, когато искате нещо, защото I want 
(аз искам) може да прозвучи прекалено 
заповеднически.

1

Прочетете на глас формите на глагола to want (искам). Използвайте 
маншета на корицата, за да проверите какво сте ги усвоили, а след това 
се упражнете с дадените изречения.

2 To want – искам

Езикови особености   В английския език съществителните нямат род. 
Определителният член the се използва и за ед. и за мн. ч.: the station (гарата), the sweets 
(бонбоните), the juice (сокът). Неопределителният член е a или an, ако следващата дума започва 
с гласен: a muffin (кексче), an egg (яйце). Some се използва със съществителни в мн. ч. и с 
неброими съществителни: some lemons (лимони) и some water (вода). Във въпросителните 
и отрицателните изречения вместо some използваме any: „Do you have any sons?“ (Имате ли 
синове?) и „I don’t want any sweets“ (Не искам бонбони).

I want
ай уонт

you want
ю уонт  

he wants
хи: уонтс 

she wants
ши: уонтс 

we want
уи: уонт 

they want
ðеи уонт 

Do you want a 
coffee?

ду: ю уонт ъ кофи:?

She wants a new car.
ши: уонтс ъ ню ка:

We want to go on  
holiday.

уи уонт ту гоу он 
холъдей

аз искам

ти искаш/Вие 
искате 

той иска 

тя иска 

ние искаме 

те искат 

Искаш ли кафе?

Тя иска нова кола. 

Искаме да отидем 
на почивка. 

I want some sweets.
ай уонт сΛм суитс
Искам бонбони.

Загрявка

Как е на английски 
„закуска“, „обяд“ и 
„вечеря“? (стр. 20–21)

Кажете: „аз“, „ти“, 
„той“, „тя“, „ние“, 
„вие“, „те“. (стр. 14–15)
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3 Учтиво искане

I’d like a beer, 
please.
айд лайк ъ биъ, пли:з 

I’d like a table for 
tonight, please.
айд лайк ъ тейбл фо: 
тънайт, пли:з 

I’d like the menu, 
please.
айд лайк ðъ меню:, 
пли:з 

Бих искал една бира.

Бих искал една маса 
за тази вечер.

 

Може ли менюто, 
ако обичате. 

Изразът I’d like е съкращение от I would like (бих искал) и се използва, 
когато искате да бъдете любезни, като към него често се добавя please 
(ако обичате).

No, but I’d like a 
table for three, 
please.
ноу, бΛт айд лайк ъ 
тейбл фо: θри:, пли:з

I’d like non-
smoking, please.
айд лайк нонсмоукинг, 
пли:з 

Good evening. 
Do you have a 

reservation?
гуд и:внинг; до: ю хæв 

ъ резъвейшн?
 Добър вечер, 

господине. Имате 
ли резервация? 

Кажете: „Не, но бих 
искал една маса за 

трима.“.

That’s fine. Smoking 
or non-smoking?

ðæтс файн; смоукинг 
о: нонсмоукинг?

Добре. За пушачи 
или непушачи?

 
Кажете: „За 

непушачи, ако 
обичате.“.

4 Приложете на практика

Включете се в този разговор. Прочетете английския текст до 
картинките, след това преведете българския текст на английски. 
Проверете какво сте усвоили, като използвате маншета на корицата.
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Dishes
Ястия
През последните няколко десетилетия 
разнообразието от различни национални 
кухни във Великобритания значително се 
увеличи. Можете да намерите ресторанти, 
където сервират традиционни ястия като roast 
beef (ростбиф) и shepherd’s pie (овчарски пай), 
но има и много ресторанти, които предлагат 
само определена национална кухня, например: 
индийска, италианска, китайска.

1

Културни особености  Някои ресторанти 
предлагат set menu (обедно меню), но не винаги. Ресторантите, които 
винаги предлагат обедно меню, са много посещавани. 

Свържете картинките с думите в табличката. Проверете как сте ги 
усвоили, като използвате маншета на корицата.

2 Свържете и повторете

1 vegetables
веджитъблз

2 fruit
фру:тс 

3 cheese
чи:з 

4 nuts
нΛтс

5 soup
су:п 

6 poultry
поутри 

7 fish
фиш 

8 pasta
пæстъ 

9 seafood
си:фу:д 

10 meat
ми:т 

зеленчуци1

плодове2

супа 5

сирене 3

макарони8 морски дарове9

пилешко 6

Загрявка

Кажете: „Те не 
са женени” и „Тя 
щастлива ли е?”. 
(стр. 14–15)

Попитайте: „Имате ли 
кексчета?” 
(стр. 18–19)

Кажете: „Бих искал 
кафе без мляко?” 
(стр. 18–19)
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3 Запомнете тези думи

6

fried
фрайд 

grilled
грилид 

roasted
роустид 

boiled
бойлд 

steamed
сти:мд 

rare
реъ 

пържен, -а, -о, -и

на грил, на плоча 

печен, -а, -о, -и  

варен, -а, -о, -и 

задушен, -а, -о, -и  

алангле 

Научете следните думи и проверете как сте ги усвоили.

I’d like my steak  
well done. 
айд лайк май стейк 
уел дΛн
Бих искал една добре 
препечена пържола. 

4 Запомните тези думи

water
уотъ 

fizzy water 
физи уотъ 

still water 
стил уотъ 

wine
уайн 

beer
биъ 

fruit juice 
фру:т джу:с 

вода 

газирана вода 

вода (негазирана)

 
вино 

бира 

плодов сок 

Научете следните думи

5 Полезни изрази

I’m a vegetarian.
айм ъ веджитеъриън 

I’m allergic to nuts.
айм ълъ:джик ту нΛтс 

What is „shepherd’s 
pie“?
уот из шепъдз пай? 

Аз съм 
вегетарианец. 

Алергичен съм към 
ядки. 

Какво е „Овчарски 
пай“?

Научете дадените изрази и проверете как сте 
ги усвоили. 

ядки4

риба7

месо10

Преведете

Какво е „Йоркширкски 
пудинг“?

Алергичен съм към 
морските дарове.

Бих искал една бира.



Кажете на английски
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Review and repeat
Преговор 

Answers
Отговори 
Покрийте с маншета

1 На масата 

2 Това е моят… 2 Това е моят, моята, моето, моите

3 Бих искал…

1 seafood
си:фу:д

2 nuts
нΛтс 

 
3 meat

ми:т 

4  glass
гла:с 

1 This is my 
husband.
ðис из май хΛзбънд

2 Here is our 
daughter.
хиър из ауъ до:тъ

3 My table is non-
smoking.
май тейбл из 
нонсмоукинг

3 Бих искал…

1 I’d like an orange 
juice. 
айд лайк ън 
ориндж джу:с
 

2 I’d like a coffee. 
айд лайк ъ кофи

3 I’d like some 
eggs. 
айд лайк сΛм егз 

4 I’d like some 
bacon. 
айд лайк сΛм 
бейкън

Преведете дадените изрази на английски. 

1 Това е съпругът ми.

2 Ето я дъщеря ни.

3 Моята маса е за 
непушачи.

морски дарове

месо

1

1 На масата 

портокалов сок 1

бекон4

едно кафе 2

яйца 3

3 стъклена 
чаша 4

ядки 2

Кажете: „Бих искал…“ и една от следните думи:
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4 Ресторант

Answers
Отговори 
Покрийте с маншета

4 Ресторант

5 pasta
пæстъ 

6 knife
найф 

7 cheese
чи:з 

8 napkin
нæпкин 

9 beer
биъ 

6

7

1 На масата

нож

сирене

салфетка

бира

8

Представете си, че влизате в ресторант 
и започнете разговор, като преведете на 
английски дадените изречения.

 Good evening.
1 Добър вечер. Бих искал маса за шестима.

 Smoking or non-smoking? 
2 За непушачи.

 Follow me, please.
3 Може ли менюто, ако обичате.

 And do you want the wine list?
4 Не, газирана вода, ако обичате.

 Here you are.
5 Нямам чаша.

9

макарони5

1  Good evening. 
I’d like a table 
for six.
гуд и:внинг; айд 
лайк ъ тейбл фо: 
сикс

2 Non-smoking.
нонсмоукинг 

3 I’d like the menu, 
please.
айд лайн ðъ 
меню:, пли:з 

4 No. Some fizzy 
water, please.
ноу, сΛм физи 
уотъ, пли:з 

5 I don’t have a 
glass.
ай донт хæв ъ 
гла:с 


