СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТОРИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ ХРИСТО БОТЕВ”

СПИСЪК
НА УЧЕБНИЦИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНА 2020/2021 г .

VIII КЛАС
Български език – изд. „Булвест 2000” + работни листове
Литература

– изд. „Булвест 2000” + работни листове

Математика

– изд. „Архимед” 2017г. + учебна тетрадка №1 и №2

Английски език – Legacy, Level A1, Express Publishing
Немски език

– Prima A1, изд. „Просвета”, колективна поръчка

Физика и астрономия – изд. „Анубис”
Химия и опазване на околната среда – изд. „Педагог 6”
Биология и здравно образование – изд. „Булвест 2000”, автори: Вл.
Овчаров, О. Димитров и кол., от 2016 г. до момента
История и цивилизация – изд. „Просвета”, 2017 г., автор: Борислав
Гаврилов
География и икономика – изд. „Архимед”, 2018 г. + учебна тетрадка
Предприемачество – изд. „Мартилен”
Информационни технологии – изд. „Домино”, автор: Иван Първанов
Философия – изд. „Анубис”, автори: Иван Колев, Райчо Пожарлиев, Христо
Стоев, Р. Найденова
Музика

– изд. „Изкуства”

Изобразително изкуство – изд. „ Просвета”

Забележка: Учебниците по чужд език се закупуват в училище с отстъпка

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТОРИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ ХРИСТО БОТЕВ”

СПИСЪК
НА УЧЕБНИЦИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНА 2020/2021 г .
IX КЛАС

Български език – изд. „Булвест 2000” + работни листове
Литература

– изд. „Булвест 2000” + работни листове

Математика

– изд. „Архимед ”, 2018 г.

Английски език – Legacy В1, Express Publishing
Немски език
поръчка

/I чужд език/ – Prima В1.1,изд. „Просвета” - колективна

Немски език /II чужд език/ – Deutsch echt einfach A1- колективна поръчка
Италиански език – Corso di lingua Italiana 1 parte
Руски език – „Привет” на изд. „Просвета”
Физика и астрономия – изд. „Анубис”
Химия и опазване на околната среда – изд. „Педагог 6”
Биология и здравно образование – изд. „Булвест 2000”, автори: Вл.
Овчаров, О. Димитров и колектив, от 2018 г. до момента
История и цивилизация – изд. „Просвета Азбуки”, 2018 г.
География и икономика – изд. „Архимед”, 2019 г. + учебна тетрадка
Микроикономика – изд. „Мартилен”, автор: Методи Кънев
Макроикономика - изд. „Мартилен”, автор: Методи Кънев
Философия – изд. „Анубис”, автори: Иван Колев, Райчо Пожарлиев, Христо
Стоев, Р. Найденова
Информационни технологии – изд. „Домино”, автор: Иван Първанов
Музика

– изд. „Изкуства”

Изобразително изкуство – изд. „Просвета”

Забележка: Учебниците по чужд език се закупуват в училище с отстъпка

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТОРИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ ХРИСТО БОТЕВ”

СПИСЪК
НА УЧЕБНИЦИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНА 2020/2021 г .
Х КЛАС

Български език – изд. „Булвест 2000” + работни листове
Литература

– изд. „Булвест 2000” + работни листове

Математика

– изд. „Архимед”, 2019 г.

Английски език – Legacy В1.1, Express Publishing
Немски език /I чужд език/ – Prima В2.1, изд. „Просвета” - колективна
поръчка
Немски език /II чужд език/ – Deutsch echt einfach A2 - колективна поръчка
Руски език – „Привет” на изд. „Просвета”
Италиански език – Corso di lingua Italiana 1 и 2 parte
Физика и астрономия – изд. „Анубис”
Химия и опазване на околната среда – изд. „Педагог 6”
Биология и здравно образование – изд. „Булвест 2000”, автори: Вл.
Овчаров и колектив, от 2018 г. до момента
История и цивилизация – изд. „Просвета”, 2019 г. автори: Пламен Павлов
География и икономика – изд. „Архимед”, 2020 г.
Философия – изд. „Педагог 6”, автори: Г. Нестерова и колектив
Информационни технологии – изд. „Домино”, автор: Иван Първанов
Икономика
Манчев
Музика

– изд. „Анубис”, 2018 г., автори: Антоанета Войкова, Иво

– изд. „Изкуства”

Изобразително изкуство – изд. „Просвета”

Забележка: Учебниците по чужд език се закупуват в училище с отстъпка

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТОРИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ ХРИСТО БОТЕВ”

СПИСЪК
НА УЧЕБНИЦИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНА 2020/2021 г .
ХI КЛАС

Български език – изд. „Просвета” , автори: Весела Михайлова и колектив
Литература
– изд. „Булвест 2000” + работни листове
Математика

– изд. „Архимед”, 2020 г.

Английски език – изд. „Express Publishing”
Немски език /чужд език по професията/ - колективна поръчка
Немски език /II чужд език/ – Deutsch echt einfach A2 - колективна поръчка
Италиански език – Corso di lingua Italiana 2 и 3 parte
Гражданско образование – изд. „Булвест 2000”

Забележка: Учебниците по чужд език се закупуват в училище с отстъпка

СПИСЪК
НА УЧЕБНИЦИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНА 2020/2021 г .
ХII КЛАС

Български език – изд. „Просвета” , автори: Татяна Ангелова и кол., 2002 г.
Литература
– изд. „Просвета” , автор: Инна Пелева, 2002 г.
Математика

– изд. „Анубис”, 2002 г.

Чужд език по професията /английски/ –
колективна поръчка

изд. „Express Publishing” -

Чужд език по професията /немски/ – колективна поръчка
Свят и личност – изд. „Просвета”, автори: Мая Грекова и колектив

Забележка: Учебниците по чужд език се закупуват в училище с отстъпка

