
Колеги ,  темата на това упражнение е Минало Свършено Време във френския език.  

След като се запознаете с обясненията отворете линка, в който има спрегнати в 

мин.св.време няколко често срещани глагола.   Направете упражненията и ги пратете 

на моя имейл. 

Това е задача за 8 ма седмица. Срок 12.04. 

Лека работа и бъдете здрави. 

М.Бонева 

                                              Le passé composé . 

Името му подсказва ,че това е сложно граматично време ,в смисъл ,че се образува от 

спомагателен глагол и минало причастие.  Verbe auxiliaire  + Participe passé. 

 По своето образуване напомня много образуването на Present Perfect в английски 

език- auxiliary verb + past participle. Както знаете, спомагателният глагол в 

английския е само  HAVE. Докато във френския  са два –AVOIR et ETRE.  

Първо да разберем как се образуват миналите причастия във фр.език. 

 Образуване на минало причастие (participe passé ) във френски език 

1.Глаголи от 1 група с окончание ..ER  в инфинитив 

Окончанието .ER. отпада и се заменя с  ..é 

Ех :    infinitif        participe  passé          passé composé 

           Parler            parlé                             j’ai parlé 

           Regarder       regardé                        tu as regardé 

           Chanter         chanté                         il a chanté 

2. Глаголи от 2 група , с окончание …IR  

Крайната съгл.   R…отпада и причастието завършва на .I. 

Ех.   Finir               fini                        nous avons fini 

       Choisir            choisi                     vous avez choisi 

       Vieillir            vieilli                      ils ont vieilli 

3. Глаголи от 3 група ( неправилни глаголи)  няма единно правило. 

Причастията могат  да окончават  на …I , IS, IT,  U,  T,  но в много случаи се променя и 

основата на инфинитива 



Ех   .mentir          menti                     j’ai menti 

       Prendre         pris                         tu as pris 

       Ecrire            ecrit                        il a ecrit 

       Dire               dit                           elle a dit 

       Lire                lu                            nous avons lu 

       Boire              bu                           vous avez bu 

      Découvrir      découvert                 ils ont découvert 

            Кога използваме / избираме / ETRE и кога  AVOIR? 

1. ETRE   се зползва ,за образуване на мин.св.време(passé composé ) на всички 

възвратни глаголи (verbes pronominaux ),както и на едни 16 невъзвратни 

глагола,(например глаголите  aller, venir, arriver ,partir,  и др. ),които ще 

разгледаме следващия път. 

Exemple :  Passé composé   des verbes pronominaux 

              Je me suis  reveillé                                   Аз се събудих 

         Tu t’es lаvé                                              Ти се изми 

    Il s’est habillé                                          Той се облече 

    Nous nous sommes  promenés                Ние се разходихме 

    Vous vous  etes aimés                             Вие се обичахте 

    Ils se sont couchés                                  Те си легнаха 

       Exemple :  Passé composé des 16- verbes  

 Je suis allé à Paris                                       Аз отидох в Париж 

 Tu es venu en Bulgarie                              Ти дойде в България 

 Il est parti le matin                                     Той замина сутринта 

 Elle est arrivée  à 13h.                                Тя пристигна в 13 ч. 

2. AVOIR  се използва  за  образуване на мин.св.време( passé composé) на всички 

останали глаголи. 

      J’ ai regardé ce film                                                   Аз гледах този филм 

      Tu as visité le Louvre                                                Ти посети Лувъра 

      Il a pris  un café                                                         Той взе кафе 

      Nous avons  fini à 13 h                                              Ние свършихме в 13 ч. 

      Vous avez  perdu lа clé                                              Вие изгубихте ключа   



      Ils ont  écrit une lettre                                                Те написаха писмо  

.https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-4570.php 
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