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10-то ниво  С1 
Advanced 

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

Това ниво е предвидено  за курсисти, които са на напреднало ниво на владеене на английски и 
искат да достигнат високо ниво на владеене на език. 

Материалът е разделен в 4-ри модула. 

Тези 4-ри модула  ще ви научат да използвате и практикувате изрази свързани с : 

● да реагирате на слухове и клюки  ●  правни въпроси  
● да използвате непряка реч при  въпроси и предложения 
● да говорите за неща, които ще бъдат завършени до определено време в бъдеще ● как да 

звучим официално или категорично в отрицателни изречения ● многото начини за 
използване на определителни и неопределени членове 

● да говорите за достоверност ● да опишете различни сватбени традиции  
● да говорите за процедурите на гласуване, изборни и административни разпоредби ● да 

говорите за местните власти и бюрокрация ● да говорите за трудовото законодателство и 
професионалните заболявания  

● да изразите вашето мнение или предложение за събитие в миналото, което не е трябвало 
да става 

● да говорите за неща, които не трябва или трябва да правите ● да говорите за действия, 
които са извършени, въпреки че не са били необходими ● да използвате относителни 
местоимения ● да използвате запетаи в определени изречения.  

Граматиката включва 

●  reporting questions: revision ● reported speech - 
things we report using infinitives: revision 
● inversion: revision ● the indefinite and definite 
articles: revision ● the definite article: revision 
● future perfect simple & continuous: revision 

 
● passive voice infinitive constructions: revision (1, 2) 
● 2nd conditional: revision 
● 3rd conditional; mixed conditionals: revision 
● needn’t have done & didn’t need / didn’t have to do: 
revision ● mustn’t & don’t have to: revision 
● expressing ability in the past: revision ● could / 
couldn’t / can’t have done: revision ● must / might / may 
have done: revision ● should have done: 
revision ● identifying & non-identifying relative 
clauses: revision ● commas in identifying and non- 
identifying clauses: revision 

 

 

 

 


