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Съществителните имена в немския могат да се употребяват с определителен, с 
неопределителен или без член:  

1. С определителен член (der, die, das): 

 когато нещо вече е опоменато в речта или вече известно (die Frau - жената, der Mann - 
мъжът, das Auto - колата и т.н.) 

 нещо, което е уникално, например: 

o имена на планини, морета, езера и др.- die Alpen, die Wolga, der Bodensee, der Mars, 
die Erde и др. 

o някои страни - die Schweiz, die Türkei, die Ukraine, die Niederlanden, der Irak и др.  

o някои области - das Tessin, der Balkan, das Elsass и др. 

o при превъзходната степен, когато имаме комбинация прилагателено със 
съществително например - die schönste Frau, das schnellste Auto и др. 

2. С неопределителният член (ein, eine) - когато въвеждаме информция за пръв път: 

 Ein Autofahere ist bei dem Unfall verletzt worden. 

 

3. Без член: 

 

Членът се изпуска пред: Пример: 

притежателни местоимения  Mein Auto steht vor dem Haus. 

лични имена  Wir besuchen morgen Erika. 

титли в комбинация с лични имена Doktor Schmidt ist heute nicht in der Prexis. 

професий Herr Müller ist Arzt. 

националности Ich bin Bulgare. 

имена на празници Oster, Neujahr, Weihnachten  

имената на повечето държави, градове и 
континенти  

Sie kommt aus Deutschland.                                            
Er wohnt in Wien. 

училищни предмети Heute habe ich nur English und Mathe. 

хранителни продукти, когато говорим 
генерално за тях 

Ich trinke gern Bier. 

абстрактни съществителни Liebe macht blind. 

съществителни от множествено число, когато 
се опоменават за пръв път 

Du könntest ihr Blumen schenken. 

болести Peter hat Kopfschmerzen. 
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съществителни, пред които стоят други в 
родителен падеж 

Monikas Freund heisst Florian. 

съчетания от съществителни и глагол Erwin spielt sehr gut Klavier. 

съществителни бройни Die Stadt hat über 8 Millionen Einwohner. 

имена на страни и континенти, с изключение 
на тези, които се употребяват с член (die 
Schweiz и други) 

Deutschland grenzt an 9 Länder. 

местоимението - alle Alle Schüler haben die Prüfung bestanden. 

данни за време (когато са употребени без 
предлог)  

Ende Oktober fahre ich in Urlaub. 

 


