
Уважаеми колеги,
Заедно доказахме, че успешно можем да се справим с предизвикателствата на дистанционното обучение. Ние от издателство 

„Бит и техника“ Ви благодарим за доверието и предлагаме да бъдем отново заедно и през следващата 2021 – 2022 година.
С избора на учебните комплекти на издателство „Бит и техника“ всеки учител получава:

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ И ПОМАГАЛА
за 7. клас

2021–2022

ОТНОВО ЗАЕДНО

ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

за 7. КЛАС

ДИСТАНЦИОННИ
ОБУЧЕНИЯ

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА
за 5. – 7. клас

ИНТЕРАКТИВНА
КНИГА НА УЧИТЕЛЯ

НОВО

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

http://www.bititechnika.com/
http://obuchenie.bititechnika.com/
http://obuchenie.bititechnika.com/
http://www.bititechnika.com/pages/kontakti.html
http://obuchenie.bititechnika.com/


7. КЛАС

Портфолиото помага на ученика 
в 7. клас: 
• да актуализира личния си профил 

и да го съпостави с това, което 
изисква и предлага мечтаната 
от него професия

• да изгради визия „стъпка по 
стъпка“ за своето бъдещо 
професионално развитие.

Осигурява:

• повишаване мотивацията и 

активността на учениците

• развиване на креативно и критическо 

мислене

• диференцирана работа на учениците.

Осигурява:

• подробна графично-технологична 

инструкция

• видеа с практична насоченост за 

изработване на изделия

• участие в опитно изследователска 

дейност и учебни проекти.

Автори: 

доц. д-р инж. Тодорка Николова
гл. ас. д-р инж. Силвия Гърневска
инж. Светла Ананиева
инж. Валентин Ананиев

Автори: 

доц. д-р инж. Тодорка Николова
гл. ас. д-р инж. Силвия Гърневска
инж. Светла Ананиева
инж. Валентин Ананиев

Кликнете върху иконата на учебника, за да разгледайте 
целия електронно четим вариант на учебника

Седмично разпределение в различен файлов формат
НОВО! Възможност за вграждане в електронен дневник РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ

ТЕСТЕР ЗА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И 
ЕЛЕКТРОННИ ВЕРИГИ

• чертежи на всички изделия

• кройки на текстилни и кожени изделия

• технологични карти за изработване

Автори:
доц. д-р инж. Тодорка Николова
Гергана Ананиева

КОМПЛЕКТ 
МАТЕРИАЛИ

ТЕХНИЧЕСКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ

КНИГА 
ЗА УЧИТЕЛЯ

ТЕТРАДКА

ПОМАГАЛОЕЛЕКТРОННИ 
ТАБЛА

УЧЕБНИК

КОМПЛЕКТ 
ЕЛЕКТРОННИ 
ЕЛЕМЕНТИ

Поредица електронни интерактивни 
мултимедийни тематични и дидактични табла
за онагледяване и подпомагане на обучението 
по технологии и предприемачество в 7. клас

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

http://www.e-uchebnici.com/pdfs.html?url=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf#page=1&zoom=page-fit,-449,819
http://www.e-uchebnici.com/pdfs.html?url=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf#page=1&zoom=page-fit,-449,819
http://www.e-uchebnici.com/pdfs.html?url=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf#page=1&zoom=page-fit,-449,819
http://www.bititechnika.com/view/tetradka-s-prilozheniya-po-tehnologii-i-predpriemachestvo-za-7-klas.html?i=203#page=1&zoom=page-fit,-456,819
http://www.bititechnika.com/view/profesionalno-orientirane-portfolio-s-elektronen-variant-za-7-klas.html?i=178#page=1&zoom=page-fit,120,831
http://www.bititechnika.com/view/kniga-za-uchitelya-po-tehnologii-i-predpriemachestvo-7-klas.html?i=349#page=1&zoom=page-fit,-382,666
http://www.bititechnika.com/view/album-tehnicheska-dokumentatsiya-7-klas.html?i=350#page=1&zoom=page-fit,-481,843
https://www.e-uchebnici.com/open_book/tablo_tp_7kl.html
http://www.bititechnika.com/pages/razpredeleniya.html
http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/Komplekt%20Materiali%207.pdf
http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/Elektro%20komplekt%207%20klas.pdf
http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/Tester.pdf
http://www.bititechnika.com/pages/kontakti.html
http://www.e-uchebnici.com/pdfs.html?url=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf#page=1&zoom=page-fit,-449,819
http://www.bititechnika.com/view/tetradka-s-prilozheniya-po-tehnologii-i-predpriemachestvo-za-7-klas.html?i=203#page=1&zoom=page-fit,-456,819
http://www.bititechnika.com/view/profesionalno-orientirane-portfolio-s-elektronen-variant-za-7-klas.html?i=178#page=1&zoom=page-fit,120,831
http://www.bititechnika.com/view/profesionalno-orientirane-portfolio-s-elektronen-variant-za-7-klas.html?i=178#page=1&zoom=page-fit,120,831
http://www.bititechnika.com/view/kniga-za-uchitelya-po-tehnologii-i-predpriemachestvo-7-klas.html?i=349#page=1&zoom=page-fit,-382,666
http://www.bititechnika.com/view/kniga-za-uchitelya-po-tehnologii-i-predpriemachestvo-7-klas.html?i=349#page=1&zoom=page-fit,-382,666
http://www.bititechnika.com/view/album-tehnicheska-dokumentatsiya-7-klas.html?i=350#page=1&zoom=page-fit,-481,843
https://www.e-uchebnici.com/open_book/tablo_tp_7kl.html
http://www.bititechnika.com/view/album-tehnicheska-dokumentatsiya-7-klas.html?i=350#page=1&zoom=page-fit,-481,843
https://www.e-uchebnici.com/open_book/tablo_tp_7kl.html
http://www.bititechnika.com/pages/razpredeleniya.html
http://www.bititechnika.com/pages/razpredeleniya.html
http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/Tester.pdf
http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/El%20komplekt%207%20klas.pdf
http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/Elektro%20komplekt%207%20klas.pdf
http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/Tester.pdf


ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА7. КЛАС

ВРЕМЕНЕН БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до пълният вариант след регистрация в системата на адрес: e-uchebnici.com

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

https://www.e-uchebnici.com/open_book/tp7kl.html
https://www.e-uchebnici.com/open_book/tp7kl.html
http://e-uchebnici.com
http://www.bititechnika.com/pages/kontakti.html
https://www.e-uchebnici.com/open_book/tp7kl.html


ИНТЕРАКТИВНА КНИГА НА УЧИТЕЛЯНОВО

Интерактивна книга на учителя от типа „Всичко в едно“, съдържаща:

Пълни разработки на темите от учебното съдържание

Пряк, бърз и лесен достъп до всички необходими ресурси за организиране на урока с едно кликване – учебник, ел. вариант, тетрадка, албум техн. документация и други 

Външни връзки до сайтове с допълнителна информация по темата на урока

Изтегляне и разпечатване на допълнителни материали – тестове, формуляри, работни листове, таблици, чертежи, технологични карти, листове за скициране, чертожни 
листове, забавни страници с игри и кръстословици и други.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КНИГА НА УЧИТЕЛЯ: Регистрирайте се и влезте в системата на адрес: e-uchebnici.com

bg.wikipedia.org/wiki/технология

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ВЪНШЕН ФАЙЛ

ТЕТРАДКА

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ЕЛЕКТРОННО ТАБЛО АЛБУМ ТЕХН. ДОК. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ КОМПЛЕКТ ЕЛ. ЕЛЕМЕНТИ

ПРОФ. ОРИЕНТИРАНЕ

ФАЙЛ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ

http://e-uchebnici.com
http://www.bititechnika.com/pages/kontakti.html
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