
Колеги, задачата за 12 седмица е свързана с Мин.Несв.Време.  

 IMPARFAIT. 

1. Образуване  

От 1 л.мн. ч. на глагола в PRESENT ( сегашно време) отпада окончанието ONS  . Oставащата част 

ще бъде основа за образуване на Imparfait .Към тази основа прибавяме съответните 

окончания за IMPARFAIT (Мин.Несв. Време): 

 AIS –  чете се     E                                            IONS –чете се     ЙО(Н)  

 AIS –  чете се   E                                               IEZ – чете се       ЙЕ 

 AIT  - чете се    E                                               AIENT- чете се     Е 

Exemple 

 Глаголи от 1 гр. 

Parler                 nous  parlons                  parl + ais ,ais,ait,ions, iez, aient 

Глаголи от 2 гр. 

Finir                   nous finissons                 finiss+  ais ,ais, ait, ions, iez,aient 

Глаголи от 3 гр. 

Avoir                 nous avons                       av+ ais, ais, ait, ions, iez,aient 

Prendre           nous prenons                   pren +ais, ais, ait,ions, iez aient 

2. Употреба 

А) IMPARFAIT се използва при описание на ПОВТАРЯЩИ се/ обичайни/ действия в миналото  

Ex. Tous les jours  je me levais à 8h, je prenais une douche, je m’habillais et j’allais au travail. 

Всеки ден ставах…… 

Б) IMPARFAIT  се използва за различни описания- на ситуация, състояние, външен вид и т.н. 

ex. C’était  l’hiver.  Il faisait froid. Il pleuvait. Pierre portrait un manteau de pluie. Il marchait sous la 

pluie . Il étais triste.  

Беше зима. Беше студено. Валеше. Пиер носеше дъждобран. Той вървеше под  дъжда. Той 

беше тъжен 

В) IMPARFAIT  се използва , за да изразим две едновременни действия в миналото. 

Ex.  Pendant que la mère  préparait le déjeuner , l’enfant  jouаit sur son ordinateur. 

Докато майката приготвяше обяда, детето играеше на компютъра. 



В линка има таблица на няколко често срещани глаголи в IMPARFAIT 

Чуйте и аудио –урока, в който също има примери за няколко ключови глаголи в IMPARFAIT 

Обясненията са  на английски,  добре илюстрирани , лесни за разбиране,така че ще упражните 

и английския. 

Както видяхме  Imparfait  се използва за повтарящи се действия в миналото. 

Затова вашата задача е да напишите текст в две части: 

1. Опишете обичайните дейности ,който правехте всеки ден преди да настъпи кризата с 

COVID-19.. Може да започнете така : 

Avant la pandémie de COVID -19, tous les matins je me levais à ……… 

Описвате ежедневието си в IMPARFAIT 

2.После продължавате описанието така:  

Mais maintenant je me reveille  à … 

И описвате ежедневието си сега ,т.е. в сегашно време. 

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-30578.php 

Срок  10.05. 

Колеги, за 13 –та седмица(11.05 -17.05) ще има още едно задание от мен. За 14 и 15 седмица,  

както сме говорили в началото на учебната година, за финал на курса по френски  всеки трябва 

да намери кратък френски текст – поезия, песен, рецепта, описание на забележителност, 

история свързана с френската литература, кино, спорт,история.,традиции,мода, френски 

анекдоти и др., тема ,която ви е интересна.  Задачата е да преведете избрания от вас текст на 

български език.Ще се радвам , ако се опитате да го направите самостоятелно с помощта на 

речник, без директен гугъл преводач. Съгласувайте помежду си , за да няма едни същи теми. 

След 17 май до 29.05. ще очаквам вашите преводи.  Разбира се , ако имате готовност ,може да 

ги пращате и преди това. 

Този план е валиден , ако до края на семестъра остане дистанционното обучение.  

Но ако след 13.05 минем на присъствено обучение, то тогава ще представите текстовете и  

преводите в час. 

Следете сайта на ДЕОС за допълнителна информация. 

ВАЖНО!!! За да няма дублиране на нивата ,ако сте посещавали  или посещавате друг езиков 

модул, моля да ми напишете какви нива сте получили или ще получите  от тези модули.  

Лека работа и бъдете здрави. 

М.Бонева 
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