
5-то ниво  В1.2 

Средно напреднали-2 
  

Това е  петото  ниво на Директната методика и е продължение на четвърто  ниво. 

Това ниво е предвидено  за курсисти, които са почти на над средното ниво на владеене на български. 

 Материалът е разделен в 7 модула. 

Тези 7 модула  ще ви научат да използвате и практикувате изрази свързани с : 

● Бъдеще време ● как да изразите сигурност за миналото ● как да говорите за пристрастявания ● 
блогове ● как да говорите и обясните причините за нещо ● работа и пенсиониране ● относителни 
местоимения ● използване на запетаи в определени подчинителни изречения ● различни видове 
престъпления и как да съобщите за престъпление ● как да говорите за плюсовете и минусите  ● 
как да изразите съмнения ● как да говорите за отношението към нещо ● фактори могат да 
повлияят на нещата ● пластичната хирургия и нейните странични ефекти ● изрази с които да 
покажем, че е дошъл подходящият момент да направим нещо ●как да опишем скоростта, с която 
нещо се променя ● изразяване на  съжаление за настояща ситуация ● изразяване на  съжаление 
за минала ситуация ● изразяване на  досада от нечий навик ● как да говорите за отговорности● 
как да изразите  щастие от неща, които ще се случат ● как да опишете хора, които са богати ● как 
да се изразите официално и категорично в отрицателни изречения 

● използването на определителните и неопределителни членове ● как да поканите хората да се 
конкурират с 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  ●  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 

Курсовете  В1.2 

•са с времетраене от 90 часа от 40мин. или 60 часа от 60 мин. 

•провеждат се 2 пъти седмично понеделник и сряда, вторник и четвъртък или събота и неделя 
по 2 учебни часа на посещение или 15 седмици.   

•цената е 450 лв. + 25 лв. електронен учебник 

 


