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Теми за преговор  

за специализанти – кандидати за курс „Английски език – III ниво”  

 

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

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

Language Course Books 31 – 34, допълнителни материали (учебна система North Star 5; 

Raymond Murphy English Grammar In Use и др.) 

 

 Какво да си припомним преди курс „Английски език – ІІІ ниво”:  

 Граматика: 

 Граматични времена и тяхната употреба: сегашно перфектно, сегашно 

перфектно продължително, минало продължително, минало перфектно, минало 

перфектно продължително, бъдеще в миналото (was/were going to), бъдеще 

перфектно, бъдеще перфектно продължително 

 Изразяване на бъдеще време – will, be going to, simple present, present 

progressive 

 Повелителна форма 

 Вмъкнати въпроси и промяна в словореда 

 Страдателен залог във всички учени времена 

 Видове подчинени изречения 

 Условни изречения - 1, 2, 3 и нулев вид – преговор 

 Пряка и непряка реч при различните глаголни времена 

 Превръщане в непряка реч на изречения с модални глаголи 

 Съществителното като object complement след глаголи изразяващи избор 

 Преговор на модални и спомагателни глаголи  

 Изразяване на предположения и очаквания за настоящето, бъдещето и 

миналото с модални глаголи (should, ought to, should have), перфектен инфинитив 

 Изречения с anticipatory it, non-referential there + герундий 

 Subjunctive that clause 

 Обстоятелствени изречения и обстоятелствени свързващи думи 

 Свързващи думи за последователност 

 Наречия за честота, начин 
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 Ред на определенията преди съществителни имена 

 Сегашни/минали причастия и герундий като определения на съществителни 

имена 

 Емфатична употреба на глагола do 

 Преговор на наречия за степен, определящи прилагателни 

 Съставни неопределителни местоимения/наречия със  some-, any-, no- 

 Изразяване на задължение/липса на задължение 

 Фразови глаголи – делими и неделими – преговор 

 Словообразуване – на прилагателни, съществителни, наречия, глаголи; видове 

наставки 

 Прилагателни и съществителни имена последвани от предлози 

 Герундий и инфинитив като подлог и допълнение в изречението 

 Въпроси с „нали” 

 Съюзи – rather than, as well as, but not, etc. 

 Особености на формален и неформален стил на писане 

 

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

 Четене с разбиране: 

Специализантът при четене разбира автентични или редактирани материали на 

познати, често срещани теми и работни ситуации. Може да разбира недвусмислени 

фактологични текстове, включващи подробно описание на хора, места и предмети, 

както и разкази за настоящи, минали и бъдещи събития. Разбира конкретна 

информация, определя основни идеи и умее да прави ограничени изводи и 

заключения. Разпознава основните средствa за организация на текста. Понякога успява 

да се досети за значението на непознати думи от несложен контекст и да определи 

основната тема на по-сложен текст. Познава често използвани думи и фрази в 

контекста на служебното ежедневие. 

 Слушане с разбиране: 

Специализантът разбира текстове (монолози и диалози) за ежедневни служебни и 

социални нужди. Разбира същността на текстове от позната област, проследява 

основните моменти на дискусия или реч в професионалната си област, разграничава 

основната идея от детайлите, разбира конкретна информация и прави елементарни 

изводи. Умее да разбира текстове на различни конкретни теми, отнасящи се до 
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личността, семейството, обществото и работата, описания на хора, места и предмети, 

разкази за минали, настоящи и бъдещи събития. Познава свързващите думи и фрази, 

характерни за организацията на по-дълъг текст. Рядко разбира правилно думи или 

фрази, чути при неблагоприятни условия, като например съпровождащ шум, звукови 

смущения или бърза реч. 

 Писане: 

Специализантът умее да води лична (официална и неофициална) и служебна 

кореспонденция и да изготвя съответни документи, като паметни записки (мемо) и 

кратки доклади/информации/отчети. Умее в писмен вид да излага факти, да дава 

инструкции, да описва хора, места и предмети, да разказва за минали, настоящи и 

бъдещи събития чрез завършени смислени параграфи. Може да използва основните 

средства за свързване на изречения и на параграфи в цялостен текст. Използва 

правилно основните граматични структури, но допуска грешки при по-сложните или ги 

избягва. Използва предимно конкретна лексика, подходяща за ежедневни и за 

ограничени професионални нужди. Понякога правописните, лексикални, граматични и 

пунктуационни грешки могат да променят смисъла. 

 Говорене: 

Специализантът притежава умения за водене на разговор по конкретна тематика в 

битови и служебни ситуации. Може да прави подробно описание на хора, места и 

предмети; да разказва за настоящи, минали и бъдещи събития, като свързва 

изреченията в параграфи с помощта на свързващи думи; да дава фактологична 

информация; да прави сравнения; да инструктира и упътва. С лекота задава 

разнообразни въпроси на битова и професионална тематика. Използва правилно най-

често употребяваната лексика, подходяща за ежедневни и рутинни професионални 

теми, но има случаи, когато изборът на лексика е неуместен. 

 

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

