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v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 



1 jedna první jedno jednou
2 dva druhý dvojí dvakrát
3 tři třetí troje třikrát
4 čtyři čtvrtý čtvero čtyřikrát
5 pět pátý patero pětkrát
6 šest šestý šestero šestkrát
7 sedm sedmý sedmero sedmkrát
8 osm osmý osmero osmkrát
9 devět devátý devatero devětkrát
10 deset desátý desatero desetkrát

ČÍSLOVKY význam kontrolní
otázky příklad

ZÁKLADNÍ vyjadřují počet,
množství Kolik?

jedna, milion,
dvacet dva,

několik, mnoho

ŘADOVÉ označují pořadí Kolikátý?
první, dvacátý

první, stý,
několikátý

DRUHOVÉ

vyjadřují počet,
množství druhů
nějakého jevu
označeného
podstatným

jménem

Kolikerý?
Kolikero?

dvojí, troje,
devatero,

několikero,
desatero

NÁSOBNÉ

vyjadřují kolikrát
se nějaká věc

vyskytuje, kolikrát
se něco znásobilo

Kolikanásobný?
Kolikrát?

trojnásobný,
stonásobný,

několikanásobný,
jednou, tisíckrát,

několikrát

Procvičuj:



Jakého druhu jsou následující číslovky? 
Vytvoř na ně větu

tolikrát               čtyřicet pětkrát

troje osmkrátdeset  
sto       

dvoje osmkrát  

patnáct  

dvojí třináct

dvacátý sedmý           

mnoho

několikero 

Pro zápis číslovek užíváme především dvě 
základní podoby: 
a) slovní podobu 

 
P
(  

ři zápisu slovy dbáme na to, aby každé slovo bylo zapsáno zvlášť
)šest, třicet dva, čtyři tisíce, milion, devadesát čtyři,...

Napiš slovy
Angli

ština:   
Ruština:          
Vietnamština: 

čtina:      
Ukrajin

Write with words

Hãy viết bằng số

Напишiть слова
Напиши словамы

ми

123
4 528  
89 612  
325
73 
12 

________________________________________
______________________________________

_____________________________________
________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

431_________________________________________

Pozor! Pouze na složenky a rozličné platební příkazy se z 
bezpečnostních důvodů vyžaduje psaní dohromady 



sedmset čtyřicet šest -            šedesát tisíc tři sta osm -

Zapište číslovky, které slyšíte
Angli

ština:   
Ruština:          
Vietnamština:  

čtina:      
Ukrajin

Write numerals which you hear

Hãy viết chữ số mà bạn nghe thấy

Запишiть числiвники, що чуϵте
Запишите номера, которые вы слышите

b) zápis šedesát dva - 62číslicí - 

Pokračuj:
sto třicet sedm -                      jeden tisíc padesát šest - 
devadesát pět -                       d  - evatenáct
dvěstě osm -                          - třicet dva 
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