
Италиански език 9 a клас 

 

p. 33 Vieni con noi? Ще дойдеш ли с нас? 

p. 33/1 Leggete e ascoltate i dialoghi  Прочетете и слушайте диалозите 

 

p. 34  Запишете в тетрадките 

Invitare                Каня 

Vieni ...?               Ще дойдеш ли ...? 

Vuoi venire ...?      Искаш ли да дойдеш ...? 

Andiamo ...?          Да отидем ...? 

Che ne dici di ...?  Какво ще кажеш да ...? 

 

Accettare un invito         Приемам покана 

Sì, grazie! / Con piacere!  Да, благодаря! / С удоволствие! 

Certo! / Volentieri!           Разбира се! / На драго сърце! 

D’accordo!                        Съгласен (съм)! 

Perché no?                       Защо не? 

È una bella idea.              Това е хубава идеа. 

 

Rifiutare un invito             Отказвам покана 

Mi dispiace, ma non posso.  Съжалявам, но не мога 

Purtroppo non posso.          За съжаление не мога 

No, grazie, devo ...               Не, благодаря, трябва ... 

 

 

1. След Vieni/Vuoi venire/Andiamo  най-често изречението продължава със 

    a) a + инфинитив  Vieni a mangiare?  Vuoi venire a vedere un film? Andiamo a bere  

                                       un caffé? 

    b) a/in + място  Vieni a casa mia?   Vuoi venire al cinema?    Andiamo in Italia?  

 

2. След Che ne dici di обикновено изречението продължава с инфинитив 

    Che ne dici di uscire stasera?        Che ne dici di andare in discoteca? 

    и по-рядко със съществитeлно 

     Che ne dici di un buon caffé? Che ne dici di una vacanza al mare? 

 

3. След No, grazie, devo задължително продължаваме с инфинитив 

    Devo tornare a casa.         Devo scrivere il compito 

 

p.33/2  Попълнете липсващите реплики. Използвайте за пример диалозите от упр 1 и  

             изразите за покана, приемане и отхвърляне на покана, които записахте в  

             тетрадките си 

 

Стр. 34/3   Съставете сами подобни диалози за дадените ситуации  

lessico   

mostra  изложба 

insieme  заедно 

fare spese  пазарувам 

 

 



Преразказ на текста на стр. 30 

 

За съжаление Ерос няма много свободно време, но когато може играе футбол. 

Понякога излиза с приятели: отиват да хапнат или да пийнат нещо. Когато не иска 

да излиза, приятелите идват при него: слушат музика и гледат телевизия. Ерос обича 

много природата и през уикендите отива на езерото Комо, където прави екскурзии 

или отива да лови риба. 
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