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ЗА МЯСТОТО НА УДАРЕНИЕТО ПРИ ФОРМИТЕ НА 
ЕДНОСРИЧНИТЕ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ОТ МЪЖКИ РОД 

 
Много често едносричните съществителни имена от мъжки род затруд-

няват при определяне на мястото на ударението в различните им форми. Това 
става, от една страна, при членуването им в единствено число, а от друга, при 
изговора на формите им за множествено число. Заради това днес често се 
казва кл²бът и клуб³т или пък м¥стове и мост¥ве, макар едната форма да е 
неправилна. 

Трябва да се припомни, че обикновено при членуваните едносрични 
съществителни в единствено число ударението запазва мястото си върху 
корена на думата. Заради това е правилно да се казва само к£чът, кл²бът, 
кл£път, пл€нът, пр³стът, сп¥рът. Разпространеният напоследък изговор на 
някои от тези форми с ударение върху членната морфема е в нарушение на 
правилото.  

В по-малка група от членуваните едносрични съществителни ударението 
пада върху членната морфема. Това важи за форми като взрив³т, лък³т, 
тим³т, търг³т. Поставяне на ударението върху корена при тях не бива да се 
допуска.  

Много рядко при членуваните едносрични съществителни в единствено 
число съвременната правоговорна норма допуска дублетност, както става 
например при ч²кът и чук³т, като се дава предпочитание на формата с 
ударение върху корена. 

Най-разпространеният модел, който действа в нашия език при формите за 
множествено число на едносричните съществителни, е ударението да пада 
върху корена. Заради това е правилно да се казва само бл¥кове, бр¥еве, 
г¥лове, др¥нове, кл½чове, м¥стове, ст£хове, чл˜нове. Вариантите, при които 
в някои от тези форми ударението се мести на друга сричка, трябва да се 
разглеждат като неправилни. 

В много по-малко случаи ударението пада върху окончанието и така се 
достига до формите боев˜, върхов˜, носов˜, плодов˜. Това става когато при 
членуваните съществителни в единствено число ударението пада върху 
членната морфема – брег³т – брегов˜, свет³т – светов˜. В тази група не се 
допускат грешки при определяне мястото на ударението. 

Разбира се, според съвременната правоговорна норма има дублетност и 
при изговора на формите за множествено число на едносричните същес-



твителни, както става например при гр¥бове и гроб¥ве, к¥лове и кол¥ве, 
н¥жове и нож¥ве, ст¥лове и стол¥ве или д¥мове и домов˜, като се дава 
предпочитание на формите с ударение върху корена. 

Както личи от изложените факти, много трудно е да се направи обоб-
щение как трябва да се постъпи при избора на мястото на ударението при 
формите на едносричните съществителни имена от мъжки род, тъй като 
езиковата практика е разнообразна. Все пак, като се има предвид обстоятел-
ството, че най-разпространените акцентни модели предполагат запазване на 
мястото на ударението върху корена и при членуваните форми в единствено 
число, и при формите за множествено число, може да се предвиди какво ще 
бъде търсеното решение, но е необходима и допълнителна справка да не би 
при конкретното съществително име да е направен друг избор. 
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