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В немския език някои съществителни спадат към така нереченото слабо склонение. Това 
означава, че тези съществителни получават освен в именителен падеж единствено число 
(Nominativ Singular) окончание –(e)n, т.е. в Genetiv (родителен), Dativ (дателен) и Akkusativ 
(винителен) падежи, в единствено и множествено число. Поради тази причина това склонение 
се нарича N-Deklination. Тези съществителни задължително са: 

 съществителни от мъжки род 

 завършващи на – е,-at,-ant,-ent,-ist,-oge,-ad 

Ето и съществителните, разделени по групи с примери: 

 съществителни мъжки род, завършващи на –e: der Afghane, der Brite, der Bulgare, der 
Chinese, der Franzose, der Bote, der Kunde, der Kollege, der Neffe, der Zeuge, der Sklave, der 
Affe, der Bär, der Hase, der Löwe, der Schimpanse и т.н. 

 съществителни от мъжки род, завършващи на –and, -ant, -ent (N-Deklination + -en): Der 
Absolvent, der Agent, der Assistent, der Astronaut, der Demonstrant, der Diamant, der 
Dirigent, der Doktorand, der Emigrant, der Lieferant, der Musikant, der Student, der 
Präsident, der Produzent и други. 

 съществителни от мъжки род, завършващи на –oge, -at, -ad (N-Deklination + -en): der 
Biologe, der Automat, der Bürokrat, der Diplomat, der Kandidat, der Pädagoge, der Soldat, 
der Soziologe и други.    

 съществителни от мъжки род, завършващи на –ist (N-Deklination + -en): der Egoist, der 
Idealist, der Journalist, der Christ, der Kapitalist, der Kommunist, der Polizist, der Sozialist, der 
Spezialist, der Terrorist, der Tourist и други.    

 други (N-Deklination + -en): der Architekt, der Held, der Favorit, der Idiot, der Mensch, der 
Pilot, der Prinz, der Planet, der Chirurg, der Therapeut, der Bauer (+n), der Nachbar (+n), das 
Herz (единственото съществително от среден род), der Herr (+n,в мн.ч.- en) и други.    

 смесено склонение – в немския език има и някои съществителни, които във винителен 
и дателен падеж получават окончание –n, а в родителен падеж окончание –(e)ns. В 
множествено число окончанието винаги е –(e)n: 

 Singular Plural 

Nominativ der Gedanke, der Name, der Glaube, das 
Herz, der Buchstabe u.s.w. 

die Gedanken, die Namen, die 
Glauben,die Herzen, die Buchstaben 
u.s.w. 

Akkusativ den Gedanken, den Namen, den Glauben, das 
Herz, das Herz, den Buchstaben u.s.w. 

die Gedanken, die Namen, die Glauben, 
die Herzen, die Buchstaben u.s.w. 

Dativ dem Gedanken, dem Namen, dem Glauben,    
dem Herzen, dem Buchstaben u.s.w. 

den Gedanken, den Namen, den 
Glauben, den Herzen, den Buchstaben  

Genetiv des Gedankens, des Namens, des Glaubens,  
des Herzens, des Buchstabens u.s.w.  

der Gedanken, der Namen, der 
Glauben, der Herzen, der Buchstaben 
u.s.w. 

 


