
 

    MNOŽNÉ ČÍSLO 

 

Množné číslo tvoříme pomocí nulové koncovky a pomocí koncovek -e, -(e)n, -er, -s.  
 

 

 

koncovka příklady 

(nulová) 

většina podstaných jmen rodu 

mužského a středního  

na –el, -er, en 

der Sessel – die Sessel, das Fenster – die 

Fenster;  

s přehláskou: der Garten – die Gärten 

podstatná jměna rodu středního  

na: –chen, -lein 

das Mädchen – die Mädchen, das Fräulein – 

die Fräulein 

dvě podstatná jména roku ženského die Mutter – die Mütter, die Tochter – die 

Töchter 

- e 

většina podstaných jmen roku 

mužského 

der Tisch – die Tische 

s přehláskou: der Platz – die Plätze 

některá podstaná jména rodu 

středního 

das Regal – die Regale, das Geschenk – die 

Geschenke 

několik jednoslabičných podstatných 

jmen rodu ženského 

vždy s přehláskou: die Stadt – die Städte, die 

Wurst – die Würste 

- (e)n 

většina podstatných jmen rodu 

ženského 

vždy bez přehlásky: die Frau – die Frauen, die 

Blume – die Blumen, die Lehrerin – die 

Lehrerinen 

některá podstatná jména rodu 

mužského (slabé skloňování) 

der Student – die Studenten, der Herr – die 

Herren, der Name – die Namen 

několik podstaných jmen rodu 

středního 

das Bett – die Betten 

- er 

mnoho podstatných jmen rodu 

středního, zejména jednoslabičných 

das Kind – die Kinder, s přehláskou: das Buch 

– die Bücher, das Haus – die Häuser 

některá podstastná jména rodu 

mužského 

s přehláskou: der Mann – die Männer 

- s 

podstatná jména cizího původu 

všech rodů 

das Hobby – die Hobbys, der Park – die Parks 

zkratková slova a zkratky die Uni (Universität) – die Unis, die CD – die 

CDs 

 

Podívejte se na 
tabulku příkladů: 



 
 

 

 

 
Členu určitému v čísle jednotném (der, die, das) odpovídá v čísle množném člen určitý 

die, který je společný pro všechny tři rody.  

Podstatná jména se členem neurčitým v čísle jednotném (ein, eine, ein) stojí v čísle 

množném se členem nulovým, tj. bez členu.  

 

Podívejte se znovu na tabulku příkladů... poznáváte nějaká podstatná jména z 

předchozích lekcí? Uměli byste si přeložit i ostatní? Vyberte si nejméně 5 nových 

podstatných jmen a naučte se je v jednotném i množném tvaru... 

 

Když tvoříme množné 
číslo, musíme v němčině 
pamatovat i na členy ... 


