
BOOK 5 

10-то ниво  В2-1
Upper-Intermediate 

Това е  десетото  ниво на Директната методика и е продължение на деветото  ниво. 

Това ниво е предвидено  за курсисти, които са на надпреднало ниво на владеене на английски. 

Курсът включва отново 45 часа от 40мин. или 30 часа от 60 мин. 

Той се провежда 2 пъти седмично понеделник и сряда, вторник и четвъртък или събота и неделя  
по два 60-минутни часа на ден. 

В зависимост от интензивността курсът продължава от 1 до 2 месеца. 

Материалът е разделен в 3-ри модула. 

Тези 3-ри модула  ще ви научат да използвате и практикувате изрази свързани с : 

● използването на определителните и неопределителни членове ● как да  произнасяте различни
звуци и четете  фонетичните знаци ● как да поканите хората да се състезават срещу вас ● да
говорите за политика и политици ● да говорите за плюсовете и минусите на неща ● да използвате
различни думи вместо „ако“, за да образувате изречения в условно наклонение /Conditionals/ ●
хобита и любими занимания● как да  уговаряте срещи ● да говорите за различни настроения ● да
правите предположения ●как да правите  предложения ● да  говорите за спорт ●да  говорите  за
типичното ви поведение в миналото ●да използвате непряка реч  ● как да промените изреченията
от действителен в страдателен залог ● как да дадете своето одобрение или неодобрение за нещо
● как да преразказваме  въпроси ●как  да преразказваме команди и обещания ● как да
използвате различни глаголи за преразказване на неща ● как да инструктирате хората ● как да
покажете интерес за нещо ● как да говорите за политика

Граматиката включва 

● the indefinite article a/an
● the definite article the

● 2nd conditional - revision
● 3rd conditional - revision
● suppose / supposing  ● used to vs. would
● reported speech - revision
● passive voice - revision ● questions, orders, promises in
reported speech - revision  ● reported speech - other
verbs for introduction ● passive voice - infinitive
constructions

Двата курса или петият  учебник   BOOK 5  включва  600 думи и 1230 въпроса. 


