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Съществителните имена в немският се пишат с главна буква и имат род, изразяващ се с 
определителен член - мъжки (der), женски (die) и среден (das).  

Съществителните, означаващи личност, обикновено съвпадат с рода им както на български - 
der Vater(баща), der Bruder(брат), der Sohn(син), der Angestellte(служител), die Mutter(майка), 
die Schwester(сестра), die Tochter(дъщеря), die Lehrerin(учителка) и т.н.  

Като цяло обаче съществителните се учат с определителният член, тъй като има само малко 
правила за тях. Ето и кои са те: 

 

Член Отличителна черта Примери 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der 

 професии  
 месеците 
 годишните времена  
 дните от седмицата  
 посоките (изток, запад, север, юг) 
 някои съществителни от глаголи 

без окончанието им –en 
 съществителни, завъшващи на –

en 
 съществителни, завършващи на: 

-ling 
-ismus 
-ich/ig 

 автомобилни марки 
 видове алкохол 
 имена на планини 
 скъпоценни камъни 
 съществителни от чужд произход 
 метереологични явления 
 
 
 частите от деня 
 

 der Mechaniker, der Arzt 
 der Dezember, der Januar 
 der Frühling, der Sommer 
 der Montag, der Dienstag 
 der Norden, der Süden, der Osten 
 der Lauf(бягане), (laufen-бягам), der 

Sitz(седалка), (sitzen-седя) 
 der Wagen, der Kuchen, der Hafen 
 
 
 der Liebling, der Lehrling 
 der Kommunismus, der Hinduismuns 
 der Teppich, der Honig 
 der VW, der Mercedes, der Fiat 
 der Whisky, der Wodka, ( но: das Bier) 
 der Everest, der Montblanc 
 der Diamant, der Smaragt 
 der Motor, der Direktor 
 der Regen(дъжд), der Schnee(сняг), der 

Wind(вятър), der Hagel(градушка), но: 
die Sonne(слънце) 

 der Morgen(сутрин), der Mittag(обяд), 
der Abend(вечер), но: die Nacht(нощ) 

 
 
 
 
 
 

Die 

 като съществителни употребени 
числа 

 съществителни, завъшващи на: 
-ung 
-schaft 
-ion 
-heit/keit 
-tät 
-ik 
-ei 
-enz 
-ie 
-ur 
-t 
 
 

 die Eins, die Zwei 
 
 
 die Untersuchung,die Übung... 
 die Mannschaft, die Freundschaft... 
 die Diskussion,die Organisation... 
 die Freiheit, die Lesbarkeit... 
 die Identität, die Realität, die Fakultät... 
 dei Musik, die Rubrik... 
 die Konditorei, die Metzgerei... 
 die Konferenz, die Korrespondenz... 
 die Industrie,die Allergie... 
 die Kultur, die Tastatur... 
 die Sicht, die Fahrt, die Tat, die Arbeit... 
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Повечето съществителни, 
завършващи на –e 
 
 

 имена на цветя 
 
 дървета 
 
 имена на самолети и кораби 

 

 
 die Reise, die Tasche, die Bluse, die 

Tante, но: der Junge, der Kollege 
 
 die Rose(роза), die Nelke(карамфил), 

die Tulpe(лале)… 
 die Eiche(дъб), die Linde(липа), die 

Buche(бук), die Weide(върба)… 
 die Titanic, die Boeing, die Concorde... 

 
 
 
 
 
 

Das 

 буквите 
 съществителни, завършващи на: --

lein/chen 
-um 
-ment 
-ma 

 съществителни от глаголи 
 чуждите съществителни са често 

от среден род 
 съществителни от английски 

глаголи на -ing 
 съществителни от прилагателни, 

когато не се отнасят до човек 
 

 das A, das B 
 
 das Fräulein, das Mädchen 
 das Museum, das Aquarium,  
 das Experiment 
 das Thema, das Drama 
 das Laufen, das Essen, das Trinken… 
 
 das Hotel, das Restaurant, das Kino... 
 
 das Timing, das Training 
 das Neue, das Ganze, das Gleiche       

(Das ist der Neue –z.B. Schüler) 

 

Много често чуждите думи приемат рода на съответната немска: 

 das Event           - das Ereignis (събитие) 

 der Shop            - der Laden (магазин) 

 die E-Mail          - die elektronische Post (електронна поща) 

 die Tour             - die Rundfahrt  (обиколка) 

 der Job               - der Beruf (професия) 

 das Bike             - das Fahrrad (велосипед) 

 der Computer   - der Rechner (компютър) 

Съкращенията винаги поемат рода на съществителното, от което произлизат: 

 die Uni               - die Universität (университет) 

 der Profi            - der Professionelle (професионалист) 

 die EU                - die Europäische Union (европейски съюз) 

 die UNO            - die Organisation der Vereinten Nationen (Организация на                                  
обединените нации) 

 


