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9-то ниво  В2-2 
Upper-Intermediate 

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

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

Материалът е разделен в 4-ри модула. 

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

● да говорите за здравословни проблеми и  различни болести  ● да изразявате 
способности в миналото и да разказвате за миналото ● да изразявате вашето мнение 
или предложение за нещо в миналото, което се е объркало ● да говорите за неща, за 
които ви е забранено  или не е необходимо да правите ● да говорите за действия, 
които са били извършени, въпреки че не са били необходими 

● да говорите за неща, които ще бъдат завършени до определено време в бъдеще ● да 
говорите за жилища и строителство ● да говорите за градинарство ● да говорите за 
различни задачи „Направи си сам“ у дома 

● да използвате относителни местоимения ● да използвате запетаи в определени 
изречения ● да говорите за трафика и проблемите, които той причинява ● да описвате 
автомобили и части за автомобили ● да говорите за поддръжка на автомобил 

● как да звучите официално или категорично в отрицателни изречения ● да използва 
подходящи изрази, за да покажете, че е дошъл подходящият момент да се направи 
нещо ● да използвате правилни форми на глаголи в определени фрази 

● да опишете престъпления ● да говорите за мобинг на работното място 

Граматиката включва 

 

●  expressing ability in the past; be able & could 
● could, couldn’t, can’t have done 
● I should have bought ● mustn’t, can’t, needn’t, 
don’t have to ● must, might, may have done 

 
●  future perfect ● future perfect continuous 

 
● relative pronouns ● identifying & non-identifying 
relative clauses ● commas in identifying & non- 
identifying relative clauses ● what and which as relative 
pronouns 

 
●  active and passive participles: revision 

inversion ● it’s time: revision ● verbs + gerund or 
infinitive: revision ● used to & would 

 

 


