
30.03.20г. 

Бъдеще време в миналото 

VI клас 

1. Бъдеще време в миналото: 

а) означава минало действие 

б) миналото действие е предстоящо (бъдещо) спрямо миналия момент, за който 

се говори 

в) има форми за лице и число 

2. Образуване: 

а) от мин. несв. вр. на спомагателния глагол „ЩА“ (щях, щеше, щяхме и др.) + 

да + сег. вр. на глагола, който се спряга. 

 

 Пр.: 1л. ед. ч. щях да кажа                   1л. мн. ч. щяхме да кажем 

         2л. ед. ч. щеше да кажеш             2л. мн. ч. щяхте да кажете 

         3л. ед. ч. щеше да каже                3л. мн. ч щяха да кажат 

б) отрицателна форма – от мин. несв. вр. на глагола „НЯМА“ (нямаше) + да + 

сег. вр. на глагола, който се спряга 

 

Пр.: 1л. ед. ч. нямаше да кажа              1л. мн. ч. нямаше да кажем 

        2л. ед. ч. нямаше да кажеш           2л. мн. ч. нямаше да кажете  

        3л. ед. ч. нямаше да каже              3л. мн. ч. нямаше да кажат 

 

3. Правила при употреба на бъдеще време в миналото: 

а) когато в изречението има два глагола в бъдеще време в миналото, 

спомагателният глагол пред втората форма може да се изпусне: 

 

Пр.: Петя щеше да види майка си и щеше да поиска пари за закуска. 

        Петя щеше да види майка си и да поиска пари за закуска. 

 

б) когато искаме да означим действие, зависещо от някакво условие: 

 

Пр.: Ако имах достатъчно време, щях да реша всички задачи. 

 

в) с глаголи в бъд. вр. в мин. изразяваме: 

– неосъществени действия – Леле, какво щях да направя! 

– учтивост – Щях да помоля за повече внимание! 

– припомняне или досещане – Та къде щяхме да ходим в неделя? 

Упр. Направете морфологичен анализ на глаголите: 

 

щях да отделя – 

нямаше да правите – 

щяхме да видим – 

нямаше да ходя –  

щеше да кажеш –  



нямаше да направим –  

щеше да смята –  
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