
Колеги ,  допълнениe  по темата за Мин. Св. Време.-Passé  Composé 

1. Глаголи , които образуват Мин. Св. Време, както със спомагателен глагол ETRE, така и 

със спомагателен глагол  AVOIR ,но съответно променят смисъла си. Това са следните 

глаголи: 

Sortir  

Je suis sorti de la maison                                       Аз излязох от къщата 

J’ai sorti le chien pour faire une promenade     Аз изведох кучето на разходка 

J’ai sorti les bagages de la voiture                        Аз извадих багажа от колата 

 

monter 

je suis monté au deuxième étage                       Аз се качих на 2- я етаж 

j’ai monté les valises au 2 ème étages               Аз качих  куфарите на 2- я етаж 

 

descendre 

je suis descendu du toit                                          Аз слязох от покрива 

j’ai descendu les valises au premier étage          Аз свалих куфарите на 1- я етаж 

              passer 

              Je suis passé devant le cinéma le matin               Аз минах пред киното сутринта 

J’ai passé  les vacances au bord de la mer          Аз прекарах ваканцията на морето 

 

Retourner 

Je suis retourné  à la maison après un long voyage         Аз се завърнах вкъщи след дълго 

пътуване 

J’ai retourné la page et j’ai continué à lire                        Аз обърнах страницата и продължих 

да чета. 

 

Обърнете внимание , че във втория случай със  спомагателен глагол AVOIR  смисълът се 

променя така, че в изречението може да се включи пряко допълнение  -куче, куфари, 

ваканция, страница.  Отговаря на въпроса  Какво? ,Кого?. 

Докато в първия случай, със спомагателен глагол ETRE., смисълът е такъв , че не може 

по никакъв начин да се образува изречение , което да съдържа Пряко допълнение. 

 

Вашата задача е да съставите изречения с тези глаголи в мин св. 

време и в двата варианта –със спомагателен глагол   ETRE  и AVOIR 
 

2. Още малко поезия  au Passé Composé.  POUR  TOI MON AMOUR   е друго мн.известно 

стихотворение на Жак  Превер.  

       В 1- я линк има видео с акцент  върху правилното произношение на това стихотворение.  

Повод да си припомните някои правила при четене. 

 Във 2-я линк просто се насладете на две рецитации на стихотворението с хубави 

илюстрации. 



 

Вашата задача е да преведете стихотворението на български. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=D9H4z5O7S9k 

https://www.youtube.com/watch?v=uyH4Z8qNu0Q 
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Лека работа и бъдете здрави. 

М.Бонева. 
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