
Италиански език 9 а клас 

 

p.37/4 I numeri cardinali  30 – 2000;      I numeri ordinali  1˚ - 10˚, 11˚ → 

           Числителни бройни                      Числителни редни 
 

Разгледайте как се образуват числителните (вижте и на стр. 163 за бройните и на 

стр. 164 за редните) 

Числителни редни: от 11 нататък се образуват чрез окончанието –esimo 
 

undici → undicesimo          dodici → dodicesimo          venti → ventesimo 

 

eserciziо cardinali: Scrivete in lettere Напишете с думи 

1) 75  2) 91  3) 467  4) 618  5) 1 356  6) 1 278  7) 2 549  8) 2 116  9) 6 892  10) 8 983 

 

p. 107/9 Напиши числата с думи, като в примера 

 

Напишете в тетрадките  

Preposizioni   Предлози за място и движение 
 

 - престой в място / движение към място 

     IN + континент, държава, област; превозно средство      

                     Vado in Italia in treno  Отивам в Италия с влак 
 

     A +  град; инфинитив                                                            

                     Vado a Roma a studiare Отивам в Рим да уча 
 

     DA + човек                                                                             

                     Vado da Franco  Отивам при Франко 
 

     PER + място след PARTIRE                                                 

                      Parto per Firenze Заминавам за Флоренция 
 

 - движение от място 

    DA + място                                                            

                    Vengo da Italia, da Roma  Идвам от Италия, от Рим 
 

 * произход  

    DI + град, държава                                               

               Sono di Spagna, di Madrid Аз съм от Испания, от Мадрид 

 

p. 37/1 Разгледайте таблицата и вижте примерите за употреба на предлозите 
 

in montagna  на планина 

in vacanza  във ваканция, на почивка 

a Londra  в Лондон 

vado a letto лягам си 

letto  легло 

a cena  на вечеря 

a fare spese  да пазарувам 

a ballare  да танцувам 



a piedi  пеш 

da te  при теб 

da solo  сам 

per gli Stati Uniti  за Съединените Щати 

in ottobre  през октомври 

 

esercizio: Преведете на италиански изреченията 
 

Аз съм от Бургас                       Работя в Испания 

Ти си в къщи                             Работиш в Генуа 

Той е на училище                      Работи при Франко 

Ние сме във ваканция              Работим в къщи 

Вие сте на кино                        Работите на втория етаж 

Те са в Италия                          Работят в офис 

 

Отивам при Лаура                    Живея в центъра 

Отиваш на ваканция               Живееш във Флоренция 

Отива на море                         Живее на петия етаж 

Отиваме във Франция             Живеем в Испания 

Отивате да учите                     Живеете на море 

Отиват на вечеря                    Живеят при един приятел 

 

Идвам от Милано                     Пристигам в Рим 

Идваш на планина                   Пристигаш в Англия 

Идва в Неапол                          Пристига с влак 

Идваме с кола                          Пристигаме от Торино 

Идвате на кино                        Пристигате от Италия 

Идват да пазаруват                 Пристигат при Антонио 

 

Esercizio: Преведете на италиански  

Заминавам сам с влак за Италия през октомври да работя при един приятел 

 

Опитайте да измислите подобно изречение, в което да използвате възможно най-

много предлози 
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