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1.  Възвратни глаголи и възвратни местоимения - Възвратните глаголи (Reflexivverben) в 
немския изискват възвратно местоимение (Reflexivpronomen), което може да бъде във 
винителен (Akkusativ) или дателен (Dativ) падеж. Възвратното местоимение има директно 
отношение към подлога и се спряга по неговото лице и число, т.е. действието се връща към 
извършителя: 

Ich ärgere mich (ядосвам се). Тук възвратният глагол изисква възвратно местоимение 
във винителен падеж.  

Ето и самите възвратни местоимения: 

 

Personalpronomen 

 

Reflexivpronomen 

Nominativ Akkusativ Dativ Akkusativ                     Dativ                                         

ich mich mir mich mir 

du dich dir dich dir 

er/es/sie ihn/es/sie ihm/ihm/ihr sich sich 

wir uns uns uns uns 

ihr euch euch euch euch 

sie/Sie sie/Sie ihnen/Ihnen sich sich 

 

От таблицата се вижда, че с изключение на 3 лице ед.ч. и 3 лице мн.ч. възвратните 
местоимения съвпадат с личните местоимения във винителен и дателен падеж.  

 

2.  Възвратни местоимения във винителен или дателен падеж – повечето възвратни глаголи 
изискват възвратно местоимение във винителен падеж. Възвратните глаголи пък с допълнение 
във винителен падеж (Akkusativergänzung) изискват възвратно местоимение в датив. 
Например: Ich wasche mir die Hände. Тук имаме допълнение, следователно възвратното 
местоимение трябва да е в датив. Трябва също да се различава между глаголи, които винаги са 
възвратни и такива, които могат да бъдат и възвратни (точка 5). Пример: 

• Der Mann wäscht das Auto. – Тук глагола не е възвратен, действието не се връща към 
извършителя, мъжът не мие себе си, а колата. 

• Der Mann wäscht sich. – Тук глагола е възвратен, действието се връща към извършителя, 
т.е. мъжът мие себе си. 

• Ich wasche mir die Hände. – когато глагола изисква допълнение и трябва да бъде и 
възвратен, то тогава възвратното местоимение трябва да е в дателен падеж.  

Възвратни глаголи, чиито възвратно местоимение е във винителен падеж, са свързани често с 
предлог (Präpositional-Ergänzung), например – sich freuen auf, sich ärgern über, sich bedanken für 
u.s.w. Тези глаголи трябва да се заучават наизуст. 
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3. Възвратните глаголи в българския и немски език: 

 

• Някои глаголи в немския са възвратни и в българския: 

sich waschen – мия се 

sich rasieren – бръсна се  

и други 

• Други възвратни глаголи не са възвратни на български: 

sich beeilen – бързам 

sich setzen – сядам 

и други 

• Някои възвратни глаголи в българския не са възвратни на немски: 

lachen – смея се 

heiraten – женя се 

aufwachen – събуждам се 

baden – къпя се 

и други 

 

 

4. Глаголи, които винаги са възвратни. – Тези глаголи винаги имат възвратно местоимение. По 
какво се познават: 

• възвратното местоимение не може да се изпусне: 

 Sie freut sich. Грешно: Sie freut 

• не може да се зададе въпрос към възвратното местоимение 

 Er freut sich. Грешно: Wen freut er? 

• възвратното местоимение не може да бъде заменено от друго лице 

 Ich freue mich. Грешно: Ich freue dich 
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5. Списък с някои по-важните глаголи, които са само възвратни или могат да бъдат такива: 

 

Глаголи, които винаги са възвратни, с 
възвратни местоимение във винителен 

падеж 

Глаголи, които могат да бъдат и възвратни, с 
възвратни местоимение във винителен 

падеж 

sich bedanken bei/für  sich ändern 

sich beeilen sich anmelden 

sich befinden sich anziehen 

sich beschweren über sich ärgern über 

sich bewerben um sich aufregen über 

sich beziehen auf sich beherrschen 

sich etwas einbilden sich bemühen 

sich einigen sich beruhigen 

sich entscheiden zu sich beschäftigen mit 

sich entschließen zu sich beteiligen an 

sich ereignen  sich bewegen 

sich erholen sich entschuldigen 

sich erkälten sich erinnern an 

sich erkundigen bei/über sich fürchten vor 

sich freuen auf/über sich hinlegen 

sich kümmern um sich irren 

sich verlieben in sich informieren über 

Глаголи, които могат да бъдат и възвратни, с 
местоимение в дателен падеж 

sich interessieren für 

sich etwas denken sich langweilen 

sich…lassen sich unterhalten über 

sich etwas leisten können sich vorbereiten auf 

sich etwas merken sich verabreden mit 

sich Sorgen machen sich verabschieden von 

www.brestol.net  3 

http://www.brestol.net/
http://www.brestol.net/


www.brestol.net  

sich etwas wünschen sich verlassen auf 

sich etwas vorstellen sich verletzen an 

sich Mühe geben sich verstehen mit 

 sich trennen von 

 sich unterscheiden von 

 sich treffen mit 

 sich wundern über 
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