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Теми за преговор  

за специализанти – кандидати за курс „Английски език – І ниво“ 

 

Продължителност на курс „Английски език – І ниво“: 480 учебни часа (16 седмици)  

Учебна система, която ще се изучава в курс „Английски език – І ниво“: American 

Language Course Books 11 – 20, допълнителни материали 

 

 Какво да си припомним преди курс „Английски език – І ниво“: 

 Как се образуват изречения: утвърдителни, отрицателни, въпросителни, 

императивни 

 Словоред на изреченията 

 Съществителни имена: единствено/множествено число; броими и неброими 

съществителни 

 Глаголни времена: сегашно просто, сегашно продължително, минало просто, 

минало продължително, бъдеще просто, бъдеще с ”to be going to” 

 Числителни имена: бройни и редни 

 Местоимения: лични, притежателни, показателни, неопределителни 

 Член: определителен, неопределителен 

 Прилагателни имена: позиция, степенуване 

 Наречия: образуване, видове (за начин, място, време, честота), степенуване 

 Предлози и съюзи 

 Модални глаголи 

 Герундий и инфинитив 

 Пряка и непряка реч 

 

 Умения, които трябва да притежаваме преди курс „Английски език – І ниво“: 

 Четене с разбиране:  

Специализантът може да разбира заучени или често срещани фрази при четене на 

лесни и кратки текстове, свързани с основни ежедневни и работни ситуации като 

кратки бележки, обяви, опростени описания на хора, места, предмети, прости 

указателни табели и знаци. Разбира общия смисъл на несложен текст и някои 

конкретни детайли. 
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 Слушане с разбиране:  

Специализантът разбира най-често срещаните фрази и кратки прости изречения, 

необходими за оцеляване в чуждоезикова среда. Това включва основни форми за 

изразяване на учтивост и най-често използвани езикови средства за общуване във 

всекидневни ситуации (свързани с транспорт, настаняване, пазаруване, кратко 

упътване, инструкции и др.) при недвусмислен контекст.  

 Писане:  

Специализантът умее да общува писмено чрез лични бележки, картички, кратки писма, 

телефонни съобщения, покани, кратки описания и разкази. Умее да предава мислите 

си по дадена тема чрез кратки прости изречения и фрази. Умее да използва основните 

граматични и лексикални единици.  

 Говорене:  

Специализантът има практически езикови умения за устно общуване в ситуации, 

свързани с непосредствените нужди за оцеляване. Може да взема участие в разговор 

на теми от ежедневието като задава и отговаря на елементарни въпроси. Може да 

говори на ниво изречение, като използва най-основните граматични и лексикални 

единици. Умее да  свързва две или повече кратки прости изречения с помощта на най-

често използваните свързващи думи.  

 

На посочения сайт могат да се намерят разнообразни безплатни интернет ресурси 

както за обучаеми, така и за преподаватели: 

https://sites.google.com/view/esolix/home 

 

https://sites.google.com/view/esolix/home

