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Един от начините за отрицание в немския език е с nicht или kein. Важно е да се знае кога се 
отрича по единя или друг начин, както и разположението на тези думи в изречението: 

 

1.  Отрицание с kein: 

Ich habe kein Geld. при отрицание на съществителни без член, 
kein стои пред съществителното 

Ist das eine Tomate?                                                     
Nein, das ist keine Tomate. 

при отрицание на съществителното с 
неопределителен член (ein, eine), kein стои 
пред съществителното 

Das sind keine billigen Schuhe. при отрицание на съществителното, когато 
има прилагателно пред него, kein стои пред 
прилагателното 

 

2.  Отрицание с nicht - важно е да се отебележи мястото на nicht в изречението - генерално 
nicht стои възможно в края на изречението, когато отричаме цялото изречениет и пред тази 
част от изречението, която отричаме: 

Ich lese nicht das Buch, sondern die Zeitung. при отрицание на съществителни с 
определителен член, nicht стои пред члена 
(отричаме част от изречението) 

Das ist nicht mein Auto. при отрицание на съществителни с 
притежателно местоимение, nicht стои 
пред местоимението 

Er versteht nicht. при отрицание на глагол, nicht стои след 
глагола, тъй като правилото за второто място 
на глагола взима превес 

Er versteht seine Kollegen im Deutschkurs nicht. nicht стои възможно най-накрая в 
изречението, когато отричаме цялото 
изречение  

Er hat  seine Kollegen im Deutschkurs nicht 
verstanden.                                                                       

nicht обаче стои пред глагола в минало време 
(Partizip Perfekt), тъй като това правило има 
превес (същото важи и при инфинитивни 
конструкции, когато имаме още един глагол 
накрая, nicht стои пред него) 

Ich stehe heute nicht auf. nicht стои след наречието за време 
(обстоятелството за време е преди другите 
елементи в средата на изречението, т.е на 
трето място след глагола) 

Simon ist nicht fleißig.                                                                                  при отрицание на прилагателни, nicht стои 
пред прилагателното 
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Er kommt nicht mit dem Auto.                                   
Ich warte nicht auf den Zug.                                          
Ich fahre nicht nach Berlin. 

при отрицание на предлози, nicht стои пред 
предлога 

Sie heißt nicht Maria. пред сказуемното име на подлога, т.е. когато 
имаме двоен подлог (при глаголите - sein, 
warden, heißen, bleiben): 

Der Film war nicht besonders interessant. при отрицание на наречия, nicht стои пред 
наречието 

 

От горните примери се вижда, че nicht има сравнително свободно разположение в 
изречението, но е важно да не нарушаваме другите правила за строежа на изречението, които 
вземат превес. В някои от примерите nicht може да бъде поставен и на друго място, трябва 
обаче да се внимава със значението: 

 

Ich gehe heute ins Theater nicht. днес няма да ходя на театър 

Ich gehe heute nicht ins Theater. днес няма да ходя на театър (но може би 
някъде другаде) 

Ich gehe nicht heute ins Theater. не днес ще ходя на театър (може би друг път) 

Nicht ich gehe heute ins Theater. не аз ще ходя на театър (а някой друг) 

 

3. Отрицание с kein или nicht. Има случаи, когато е възможно и по двата начина да се отрече. 
Това е обикновено, когато имаме съчетание от съществително + глагол и отрицанието е 
подчертано със sondern:  

 Ich habe nicht Kaffee, sondern Tee bestellt. (отричаме действието) 

 Ich habe keinen Kaffee, sondern Tee bestellt. (отричаме съществителното) 

 

 

4. Двойно отрицание – за разлика от българския двойно отрицание в немския няма: 

 Ich esse nichts. (Не ям нищо.) 

 Ich höre nie klassische Musik. (Никога не слушам класическа музика.) 

 Niemand ist gekommen. (Никой не дойде.) 

 

 


