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Добре е новите думи (съществителните) да се учат с определителния член и формата за 
множествено число. По-долу ще видите някои правила при образуването, които ще Ви бъдат от 
полза. Правилата са представени по два начина - според рода на съществителните и според 
окончанията в множествено число: 

 

1. Класификация според рода на съществителното: 

Род на 
съществителните 

Окончание в 
множествено число 

Примери 

много често -e,  -¨e,  -¨ Tisch → Tische                                                     
Hund → Hunde                                                     
Stuhl → Stühle                                                       
Topf  → Töpfe                                                            
Apfel → Äpfel                                                                 
Ofen → Öfen 

понякога( - ), т.е. 
формата се запазва в 
мн.число 

Lehrer → Lehrer                                                
Kuchen → Kuchen 

рядко -(e)n  Student → Studenten                                           
Kollege → Kollegen  

 

 

 

 

 

мъжки 

рядко -er, ¨er Geist → Geister                                                       
Mann → Männer                                                         
Wald → Wälder 

почти винаги -(e)n Lampe → Lampen                                                             
Frau → Frauen  

 

женски 
рядко -e, -¨e Kenntnis → Kenntnisse                                                      

Hand → Hände                                                                
Stadt → Städte 

много често -er, ¨er Kind → Kinder                                                                   
Bild → Bilder                                                                     
Buch → Bücher                                                                
Haus → Häuser  

понякога -e Heft → Hefte                                                               
Jahr → Jahre 

понякога( - ), т.е. 
формата се запазва в 
мн.число 

Zimmer → Zimmer                                               
Gebäude → Gebäude 

 

 

 

 

среден 

понякога -(e)n Hemd → Hemden                                                        
Auge → Augen 
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2. Класификация според окончанията в множествено число: 

 

Окончание в множествено число - n/en 

 при съществителни от мъжки род завършващи на - e, ent, and, ist, or (der Student – die 
Studenten) 

 няко съществителни от среден род (das Auge-die Augen, das Bett-die Betten, das Ohr-die 
Ohren) 

 всички съществителни от мъжки род със слабо спрежение (n-Deklination) –(der Junge-die 
Jungen, der Löwe-die Löwen) 

 повечето съществителни от женски род, особенно тези завършващи на - e, in, ion, ik, heit, 
keit, schaft, tät, ung    (die Nation - die Nationen). Особеност при съществителните от 
женски род завършващи на  - in: -n се удвоява (die Lehrerin - die Lehrerinnen)  

 при чуждици с окончание - ma, um, us , същите се заменят с -en (Thema-Themen)   

 в тази група множественото число почти никога не се образува с Umlaut   

 

Окончание в множествено число - e 

 повечето съществителни от мъжки и среден род, особенно тези, завъшващи на -  eur, ich, 
ier, ig, ling, ör, (der Friseur – die Friseure)       

 много едносрични съществителни от мъжки и женски род - множественото число при 
мъжки род получава често Umlaut - ä,ö,ü (der Ball-die Bälle), при женски винаги (die Hand – 
die Hände, die Nacht-die Nächte,die Kuh-die Kühe) 

Окончание в множествено число - r/er 

 много едносрични съществителни от среден род и някои от мъжки - множественото 
число получава често Umlaut - ä,ö,ü (das Wort-die Wörter) 

 съществителни от женски род никога не образуват мн.число с окончание –r/er       

 

Окончание в множествено число - s      

 съществителни от мъжки, женски и среден род завършващи на - a, i, o, u, y (der Opa-die 
Opas, das Auto-die Autos, die Mutti-die Muttis, das Hobby-die Hobbys) 

 съкращения (der Lkw-die Lkws,das Pkw-die Pkws) 

 чуждици от английски (das Team-die Teams, das Taxi-die Taxis) 

 фамилни имена (die Lehmanns-die Familie Lehmann) 
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Без окончание в множествено число 

 съществителни от мъжки род завършващи на - el, en, er (der Löffel-die Löffel) 

 съществителни от среден род завършващи на - chen, lein (das Mädchen-die Mädchen) 

 тези съществителни получават обаче често Umlaut в множествено число (der Garten-die 
Gärten, der Apfel-die Äpfel, der Vater-die Väter, der Vogel-die Vögel) 

   

Множествено число в Dativ - в този падеж съществителното в множествено число получава 
окончание - n (mit den Jahren, seit Monaten). Изключение: 

 когато множественото число се образува с - s (mit diesen Fotos) 

 когато множественото число вече има окончание - n (mit den Mädchen) 

 

 


