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Zvláštnosti při tvorbě množného
čísla podstatných jmen
Особенности образования
множественного числа имён
существительных

Některá podstatná jména mužského rodu, která
mají v jednotném čísle přízvuk na kmeni, mají
v 1. p. č. mn. koncovku -а (-я), která je přízvučná.
Například:
лес – леса

колокол - колокола

дом – дома

адрес - адреса

город – города

глаз - глаза

U některých podstatných jmen mužského rodu se
při tvorbě množného čísla vypouští hláska -e-(o-).
Například:
день – дни

щенок – щенки

пень – пни

потолок – потолки

птенец - птенцы

уголок - уголки

Některá podstatná jména mají v množném čísle
zvláštní koncovku.
Například:
стул – стулья

племя – племена

сын – сыновья

мать – матери

дочь – дочери

друг – друзья
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