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I.    I verbi riflessivi con i verbi modali“    Възвратни глаголи с модални глаголи                                             
 

стр.59/1 Преведете примерите в таблицата „I verbi riflessivi con i verbi modali“                                             
 

Модалните глаголи са volere, potere, dovere искам, мога, трябва и след тях следва 

инфинитив. 
 

Възвратното местоимение се поставя пред спрегнат глагол или след инфинитив и 

слято с него.  
 

 Mi voglio occupare di musica = Voglio occuparmi di musica 

 Искам да се занимавам с музика 

Възвратното местоимение се съгласува с подлога, за io – mi, за tu – ti и т.н.  
 

Упражнения 

1) Стр.151/12.а Отговорете на въпросите по двата начина. Първо поставяте 
възвратното местоимение пред спрегнатия модален глагол, а после поставяте 

възвратното местоимение след и слято с инфинитива на възрватния глагол. 
 

2) Съставете 6 изречения, по 2 за всеки модален глагол, в които имате модален и 

възвратен глагол. Пр: Утре трябва да се събудя рано. 
 
II.    La forma impersonale         Безлична форма 
 

Стр.61/1 Come si vive in Italia?  Как се живее в Италия? 

Прочетете текста и отбележете дали следващите твърдения са верни или грешни 
 

Безлична форма на глагола се образува се от часицата si и формата на глагола за 3 

лице единствено число.  

Когато образуваме безлична форма на възвратен глагол (чиято форма за 3 лице 

единствено число започва с местоимението si), използваме частицата ci  
 

si + 3 p. sing.       si parla, si vede, si pensava 

si + 3 л. ед.ч.       говори се, вижда се, мислеше се 
 

  verbi riflessivi         възвратни глаголи 

  ci + 3 p. sing.         ci si alza, ci si veste 

  ci + 3 л. ед.ч.         става се, облича се /човек се облича 
 

Друг начин за образуване на безлична форма е вместо частиците si / ci да 
използваме uno (един, някой, човек) 
 

In Italia uno viaggia spesso in treno 
В Италия човек пътува често с влак/ В Италия се пътува често с влак 
 

Упражнения 
1) стр. 62/4 Поставете глаголите в безлична форма. Използвайте частиците si /ci; не 

пишете изречения с uno. 
 

2) стр. 61/1 В текста подчертайте глаголите, които са в безлична форма 
 

3) стр. 152/15 Преобразувайте изреченията, използвайки частицата si 
 

4) стр. 153/16.a Попълнете изреченията с безличната форма на дадените глаголи 



    Стр.155/16.b Какво се прави по време на ваканция на море? Съставете кратки 
отговори с дадените глаголи в безлична форма 
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