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ENGLISH

Adjectives, Adverbs, Proposals, 
Connectives etc.

A
abandoned [əˈbæn.dən] изоставен
able [‘eibl] способен
about [ə’baut] около (приблизително)
above [ə’bʌv] горе (над)
abruptly [rɪˈwɔːd] рязко
absolute [ˈæb.sə.luːt] абсолютен
absolutely [ˌæb.səˈluːt.li] абсолютно
according [əˈkɔːd] според
accros [əˈkrɒs] през
acknowledge [əkˈnɒl.ɪdʒ] признателен
acquainted [əˈkweɪn.tɪd] запознат
across [ə’krɔs] пред (отвъд)
active [ˈæk.tɪv] активен
actual [ˈæk.tʃu.əl] действителен
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actually [‘æktʃuəli] всъщност (в 
действителност)

adult [ˈæd.ʌlt] възрастен
afraid [ə’freid] изплашен (уплашен)
after [‘а:ftə] след
afterward [ˈæf.tɚ.wɚdz] после (впоследствие)
again [ə’ge(i)n] отново (пак, още веднъж)
against [ə’ge(i)n] срещу (против)
ago [ə’gou] преди
agreeable [əˈɡriː.ə.bl̩] приятен
ahead [əˈhed] напред
alas [əˈlæs] уви
alien [ˈeɪ.li.ən] чужд
alive [əˈlaɪv] жив
all [ɔ:l] всички (всеки)
almost [‘ɔ:lmoust] почти (едва ли не)
alone [ə’loun] сам (самотен)
along [ə’lɔŋ] покрай
aloud [əˈlaʊd] на глас
already [ɔ:l’redi] вече
also [‘ɔ:lsou] също (освен това)
although [ɔ:l’ðou] въпреки че (макар че)
altogether [ˌɔːl.təˈɡeð.ər] напълно
always [‘ɔ:lweiz] винаги
american [/əˈmer.ɪ.kən] американски
amid [əˈmɪd] сред
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among [ə’mʌɳ] между (измежду)
ancient [ˈeɪn.ʃənt] древен
and [aend] и
angry [ˈæŋ.ɡri] ядосан
another [ə’пʌðə] друг
anxious [ˈæŋk.ʃəs] неспокоен
any [‘eni] някой (малко)
anyhow [ˈen.i.haʊ] във всеки случай
anymore [en.iˈmɔːr] повече
anyway [ˈɛnɪˌweɪ] както и да е
anywhere [ˈen.i.weər] навсякъде
apart [əˈpɑːt] отделно
apparently [əˈpær.ənt.li] очевидно
apt [æpt] подходящ
armed [ɑːmd] въоръжен
around [ə’raund] наоколо
arrival [əˈraɪ.vəl] пристигащ
as [æz] като
ashamed [əˈʃeɪmd] засрамен
aside [əˈsaɪd] настрана
asleep [əˈsliːp] заспал
at [aet] в (на, при)
attentive [əˈten.tɪv] внимателен
average [ˈæv.ər.ɪdʒ] среден
awake [əˈweɪk] буден
aware [əˈweər] осведомен
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crossWord 1

Хоризонтално: 2. преди, 4. върху, 6. расов, 7. пощенски, 9. калаен, 11. 
стой, 12. стар, 14. ако, 15. изгряващ, 16. болезнен, 20. затворен (отбли-
зо), 22. относителен, 24. оловен, 25. груб (жесток).
Вертикално: 1. глупав, 3. един, 5. или, 7. физически, 8. видян, 9. взет, 
10. не, 13. скептичен, 16. на, 17. болен, 18. годен, 19. жив, 21. правилен 
(съгласен), 23. подходящ, 25. от, 26. нагоре, 27. като.
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crossWord 22
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crossWord 23

Хоризонтално: 1. на, 2. централен, 5. весел, 6. мокър, 8. половин, 9. от 
(на, за), 11. очевиден, 12. но, 14. празен, 16. всъщност (в действител-
ност), 17. скептичен, 19. от, 20. защо, 22. очевиден, 25. пийнал.
Вертикално: 1. собствен, 2. комфортен, 3. ужасно, 4. в (на, при), 6. мъ-
дър, 7. за (до, към), 8. горещ, 10. годен, 13. нагоре, 15. луд, 16. като, 18. 
в (на, по през, при), 21. още (все още), 23. болен, 24. никакъв, 26. ако.
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crossWord 26

Хоризонтално: 1. друг, 2. мокър, 4. интензивен, 6. месен, 8. може би, 
9. последен, 10. от (на, за), 11. след, 13. хвърлен, 14. още (все още), 15. 
никакъв, 16. студен, 18. според, 20. едва ли, 22. най-голям, 25. преди, 
26. дебел (мазнина), 27. прашен, 28. цял.
Вертикално: 1. електронен, 2. стой, 3. един, 4. болен, 5. по-силен, 6. 
весел, 7. около (приблизително), 8. междувременно, 12. довечера, 16. 
внимателен, 17. сух, 18. като, 19. отворен (открит), 21. много, 22. до-
бър, 23. мъничък, 24. бавен.
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crossWord 27

Хоризонтално: 1. изоставен, 5. така (така че), 7. болен, 10. подходящ, 
11. от (на, за), 12. зад (отзад), 14. как, 15. мрачен, 19. на изток, 23. бивш, 
24. заспал, 25. приятен, 26. за носене, 28. розов (роза), 31. директен, 34. 
тях, 35. нечетен.
Вертикално: 2. от, 3. тъп, 4. всеки (единият или другият), 5. бавен, 6. 
луд, 8. голям, 9. стой, 13. естествено, 16. суров, 17. увит, 18. частен, 19. 
европейски, 20. запознат, 21. скептичен, 22. по-близо, 27. червен, 29. 
вън, 30. тъжен, 32. ако, 33. за (до, към).
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crossWord 28

AGO, ALL, AND, 
ANY, APT, AS, 
AWAY, BAD, BIG, 
BROWN, BUT, 
BY, CIVILIAN, 
CUTE, DARK, 
DEAR, DRY, 
DUSTY, EACH, 
EARLY, ELSE, 
EMPTY, EVIL, 
FAT, FEW, FIT, 
FRANK, FREE, 
GLAD, GREEN, 
GRIM, GUT, HOT, 
HOW, HUGE, IF, 
ILL, IN, LEAD, 
LED, LET, 
LITTLE, LOST, 
LOUD, LOW, 
MAD, MEAT, 
MENTAL, MID, 
MILD, MOST, 
NAKED, NEW, 
NO, ODD, OF, 
OLD, ON, OR, 
OUT, PER, RED, 
ROSE, SAD, 
SAFE, SEEN, 
SMART, SO, 
STEEP, SWEET, 
THAT, TO, UGLY, 
UP, WET, WHAT, 
WHY, YET


