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Един 

Една 

Едно 

 

 

Sing. 

(-) Article 

Sing. 

(+) Article 

 

Pl.. 

(-) Article 

 

много 

Pl.. 

(+) Article 

English 

един адвокат адвокатът 

адвоката 

адвокати адвокатите  

едно.  антре антрето антрета антретата  

един апартамент апартаментът 

апартамента 

апартаменти апартаментите  

един аптекар аптекарят 

аптекаря 

апптекари аптекарите  

един архитект архитектът 

архитекта 

архитекти архитектите  

един асансьор асансьорът 

асансьора 

асансьори асансьорите  

една баня банята бани баните  

един бележник бележникът 

бележника 

бележници бележниците  

една библиотека библиотеката библиотеки библиотеките  

един блок блокът 

блока 

блокове блоковете  

едно бюро бюрото бюра бюрата  

една ваза вазата вази вазите  

един вестник вестникът 

вестника 

вестници вестниците  

една вилица вилицата вилици вилиците  

една врата вратата врати вратите  

една възглавница възглавницата възглавници възглавниците  

един гардероб гардеробът 

гардероба 

гардероби гардеробите  

една гума гумата гуми гумите  

едно дете детето деца децата  

един диван диванът 

дивана 

дивани диваните  

една дреха дрехата дрехи дрехите  

един етаж етажът 

етажа 

етажи етажите  

една жена жената жени жените  

едно жилище жилището жилища жилищата  

един журналист журналистът 

журналиста 

журналисти журналистите  

една закачалка закачалката закачалки закачалките  

един зъболекар зъболекарят 

зъболекаря 

зъболекари зъболекарите  

един инженер инженерът 

инженера 

инженери инженерите  
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един кабинет кабинетът 

кабинета 

кабинети кабинетите  

 

един 
 

килим 

 

килимът 

килима 

 

килими 

 

килимите 

 

един ключ ключът 

ключа 

ключове ключовете  

една книга книгата книги книгите  

една книжарница книжарницата книжарници книжарниците  

един компютър компютърът 

компютъра 

компютри компютрите  

едно кошче кошчето кошчета кошчетата  

една кухня кухнята кухни кухните  

една къща къщата къщи къщите  

една лампа лампата лампи лампите  

едно легло леглото легла леглата  

един лекар лекарят 

лекаря 

лекари лекарите  

една лекция лекцията лекции лекциите  

един лист листът 

листа 

листове листовете  

една лъжица лъжицата лъжици лъжиците  

един магнетофон магнетофонът 

магнетофона 

магнетофони магнетофоните  

една маса масата маси масите  

една мивка мивката мивки мивките  

един молив моливът 

молива 

моливи моливите  

едно момче момчето момчета момчетата  

едно момиче момичето момичета момичетата  

един мъж мъжът 

 мъжа 

мъже мъжете  

един нож ножът 

ножа 

ножове ножовете  

една обувка обувката обувки обувките  

едно огледало огледалото огледала огледалата  

едно одеяло одеялото одеяла одеялата  

един павилион павилионът 

павилиона 

павилиони павилионите  

една пералня пералнята перални пералните  

едно перде пердето пердета пердетата  

едно писмо писмото писма писмата  

един плик пликът 

плика 

пликове пликовете  

един под подът 

пода 

подове подовете  

една покривка покривката покривки покривките  

един преводач преводачът преводачи преводачите  
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преводача 

един преподавател преподавателят 

преподавателя 

преподаватели преподавателите  

един продавач продавачът 

продавача 

продавачи продавачите  

един прожектор прожекторът 

прожектора 

прожектори прожекторите  

един прозорец прозорецът 

прозореца 

прозорци прозорците  

един речник речникът 

речника 

речници речниците  

една снимка снимката снимки снимките  

едно списание списанието списания списанията  

една стая стаята стаи стаите  

една стена стената стени стените  

един стол столът, стола столове столовете  

един студент студентът 

студента 

студенти студентите  

една табуретка табуретката табуретки табуретките  

един телевизор телевизорът 

телевизора 

телевизори лелевизорите  

един телефон телефонът 

телефона 

телефони телефоните  

една тетрадка тетрадката тетрадки тетрадките  

една тоалетна тоалетната тоалетни тоалетните  

една трапезария трапезарията трапезарии трапезариите  

 упражнение упражнението упражнения упражненията  

един учебник учебникът 

учебника 

учебници учебниците  

един фармацевт фармацевтът 

фармацевта 

фармацевти фармацевтите  

един фотьойл фотьойлът 

фотьойла 

фотьойли фотьойлите  

една химикалка химикалката химикалки химикалките  

един хладилник хладилникът 

хладилника 

хладилници хладилниците  

едно цвете цветето цветя цветята  

една чанта чантата чанти чантите  

един чаршаф чаршафът 

чаршафа 

чаршафи чаршафите  

един час часът,часа часове часовете  

един часовник часовникът 

часовника 

часовници часовниците  

една чаша чашата чаши чашите  

една чиния чинията чинии чиниите  

един шкаф шкафът,шкафа шкафове шкафовете  


