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Сложните съществителни в немския език се срещат сравнително често. С употребата им се 
уточнява по-подробно, като изказването същевременно е кратко и компактно. Какво трябва да 
знаем за сложните съществителни:  

 състоят се от поне две, като може да съдържат пет, шест и дори повече думи 

 последната дума, която винаги е съществително, определя рода и числото, както и 
основния смисъл на думата (първите думи само поясняват):                                                               
- der Gemüsegarten (зеленчукова градина) - das Gartengemüse (градински зеленчук) 

 

Могат да се образуват от следните комбинации: 

 

съществителнo + съществително 
(Nomen + Nomen) 

die Musik + der Lehrer der Musiklehrer (учител по 
музика) 

прилагателно + съществително 
(Adjektiv + Nomen) 

hoch + das Wasser das Hochwasser (наводнение) 

глагол + съществително                      
(Verb + Nomen) 

warten + das Zimmer  das Wartezimmer  (чакалня) 

представка + съществително             
(Präposition + Nomen) 

neben + die Wirkung die Nebenwirkung (страничен 
ефект) 

 

При около една трета от сложните съществителни обаче между думите се вмъква съврзваща 
буква или сричка, която служи предимно за благозвучие. Въпреки, че няма строги правили за 
тези срички, те могат да се групират. Най-често това са: -(e)s, -(e)n, -(e)r: 

 -s - обикновено при:  

o  съществителни, завършващи на -ung, -heit, -tum, -ling, -ion, -tät, -schaft - die 
Kleidung + das Stück - Kleidungsstück (дреха), die Freiheit + der Kampf - der 
Freiheitskampf (борба за свобода), die Freundschaft + der Besuch - der 
Freundschaftsbesuch (приятелско посещение) 

o при субстантивирани глаголи (съществителни, произлизащи от глагол)                                                 
- das Leben (leben) + die Dauer - die Lebensdauer (продължителност на живот) 

o при съществителни, завършващи на -t , образувани от глаголи - ankommen - die 
Ankunft - die Ankunfszeit (време на пристигане), gebären - die Geburt- der 
Geburtstag (рожден ден) 

 -(e)n - обикновено това е формата за множествено число на самото съществително - 
die Studenten + der Ausweis - der Studentenausweis (студентска книжка), die Straßen + 
der Abfall - der Straßenabfall (уличен отпадък) 

 -e (рядко) - die Maus + die Falle - die Mausefalle (капан за мишки), der Hund + das 
Futter - das Hundefutter (храна за кучета) 
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 -er - често това е формата за множествено число - die Kinder + das Zimmer - das 
Kinderzimmer (детска стая), die Wörter + das Buch - das Wörterbuch (речник) 

 често обаче и съществителното може и да загуби крайната гласна - die Schule + die 
Zeit - die Schulzeit (учебно време), die Erde + das Beben - das Erdbeben 
(земетресение), die Wolle + Jacke - die Wolljacke (вълнено яке) 

 същото се случва и при комбинация глагол + съществително, глагола често губи 
окончанието -(e)n - schreiben + der Tisch - der Schreibtisch (бюро), gehen der Weg - der 
Gehweg (пешеходна пътека), baden + das Zimmer - das Badezimmer (баня) 

 

Следният пример е със сложно съществително, което трудно ще се срещне в разговорната реч: 

 das Straßenverkehrsordnungswidrigkeitsverfahren - процедура срещу нарушаването на реда 
в уличното движение 


