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6-то ниво  B1-2 
Intermediate 

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

Това ниво е предвидено  за не чак толкова напреднали или курсисти, които изпитват известни 
трудности да говорят езика на малко над елементарно ниво и се чувстват несигурни при 
разговор на английски.  Нивото е предвидено  за курсисти, които са на ниво преди средното. 

Материалът е разделен в 4-ри модула. 

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

● да говорите за политика и вашите финанси ● да говорите за умения и вашата професия ● да 
говорите за неща, които можете или не можете да си позволите ● за плюсовете и минусите на 
нещо ● да отменяте срещи с кратко предизвестие ● да намерите подходящия влак на гарата  

● да описвате външния вид и характера на хората ● да обяснявате отговорностите си ● да 
давате насоки и съвети ● да накарате някого да направи нещо ● да критикувате, заплашвате, 
игнорирате и се съмнявате ● да обсъждате теми, свързани със спорта ● да говорите за 
вашите навици и неща, които сте свикнали да правите 

● да се допитвате до неща ● да говорите за тренировка 
да различаваме   думите say/talk/speak/tell/bring/take/come/go 

● важността на произношението ● за произнасяне на различни звуци и разчитане на различни 
фонетични символи ● за разграничаване на буквални и преносни значения ● когато 
самоувереността е важна 

● да говорите за тревоги и настроения ● как да направим или сключим сделка ● да говорите за 
чувства 

● да опишете вашите компетенции ● да говорите за чувства ● да изразите съжаление 
● да говорите за бъдещето 
● да говорите за неща в домакинството ● да говорите за разделност на боклука ● да 

упражнявате произношението си ● многото начини за използване на определителни и 
неопределени членове ● да използвате страдателен залог ● да описвате типове къщи ● да 
описвате модели ● да говорите за луксозни продукти 

Граматиката включва 

● asking questions ● asking questions 
with special verbs, ... do you think .. 

● have something done ● be/get/become 
used to doing ● easily confused: say, 
tell, speak, talk 

● easily confused: come/go, bring/take 
● would rather ● comparing revision 

 
●  regret + infinitive or gerund ● unless 

● expressing the future I: present simple, 
present continuous, be going to 
● expressing the future II: future 
simple, future continuous 

 
● passive voice, revision I, II ● the 
indefinite article a/an ● the definite article 
the 

 

 

 

 


