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Číslovky (numeralia) 
 

= slova číselného významu, označují počet, pořadí 
 
1. Číslovky základní 

Kolik? 
• vyjadřují počet 
• pravopis: dvacet jedna, 

jedenadvacet, 21 
2. Číslovky řadové 

Kolikátý? Který? 
• označují místo v číselné řadě, 

pořadí 
• pravopis: dvacátý první, 

jedenadvacátý, 21. 
• za řadovou číslovkou píšeme 

vždy tečku 

3. Číslovky druhové 
Kolikerý? 
• označují počet/množství druhů 
• dvojí, troje, čtverý, paterý 

4. Číslovky násobné 
Kolikanásobný? Kolikrát? 
• vyjadřují, kolikrát se daná věc 

vyskytla, kolikrát se něco 
znásobilo 

• dvojnásobný, dvakrát 
 

 
Číslovky určité:  vyjadřují přesný počet (pět, pátý, paterý) 
Číslovky neurčité:  nevyjadřují přený počet  (několik, mnoho, málo,  
                                                                    několikátý,několikerý...) 
 

Skloňování číslovek základních 
Číslovka Vzor 

jeden ten 
dva, oba 

 

Číslovkové skloňování 
 rod mužský ženský,střední
1., 4. dva, oba dvě, obě 
2., 6. dvou, obou 
3., 7. dvěma, oběma 

.. 

tři kost (7.p. třemi) 
čtyři kost (2.p. čtyř) 
pět až devadesát devět jen dva tvary: pět - 1.,4.p. 

                     pěti – ostatní pády 
sto město 
tisíc stroj (2.p. tisíc/výdaje do tisíců) 
milión hrad 
miliarda žena 
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Číslovky (numeralia) 
 

= slova číselného významu, označují počet, pořadí 
 
1. Číslovky základní 

Kolik? 
• vyjadřují ………………. 
• pravopis: dvacet jedna, 

jedenadvacet, 21 
2. Číslovky řadové 

Kolikátý? Který? 
• označují místo v číselné řadě, 

pořadí 
• pravopis: dvacátý první, 

jedenadvacátý, 21. 
• za řadovou číslovkou píšeme 

vždy …………… 

3. Číslovky …………..……… 
Kolikerý? 
• označují ……………………. 
• dvojí, troje, čtverý, paterý 

4. Číslovky …………………. 
……………………………………. 
• vyjadřují, kolikrát se daná věc 

vyskytla, kolikrát se něco 
znásobilo 

• dvojnásobný, dvakrát 
 

 
Číslovky …………:  vyjadřují přesný počet (pět, pátý, paterý) 
Číslovky …………:  nevyjadřují přený počet  (několik, mnoho, málo,  
                                                                    několikátý,několikerý...) 
 

Skloňování číslovek základních 
Číslovka Vzor 

jeden ten 
dva, oba 

 

Číslovkové skloňování 
 rod mužský ženský,střední
1., 4.   
2., 6.  
3., 7.  

.. 

tři  
čtyři  
pět až devadesát devět  

 
sto  
tisíc  
milión  
miliarda  
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Číslovky - CVIČENÍ 
 
24. Ke každému druhu číslovek uveďte příklady: 
 
ZÁKLADNÍ  ……………………………………………………………………...........……………… 

ŘADOVÉ …………………………………………………………………………….......………… 

DRUHOVÉ ………………………………………………………………………………….........…. 

NÁSOBNÉ  …………………………………………………………………………………….......... 

 
25. Uveďte slovní druhy následujících slov. U číslovek určete jejich druh. 
 
obě ........................................................  

nic ..........................................................  

mnohokrát...............................................  

několik ...................................................  

každý .....................................................  

troje .......................................................  

mnoho ....................................................  

milion ........................................................... 

jedna ........................................................... 

všechen ....................................................... 

pět ............................................................... 

sedmdesátý ................................................. 

stý ................................................................ 

málo .............................................................

 
26. Kdy použijete následující spojení? Napište krátké věty. 
 
jedna bota...............................................................................................................................  

jedny boty ..............................................................................................................................  

 
27. Určete druh číslovek. Pokud se skloňují, uveďte vzory: 
 
oběma ....................................................  

tisící .......................................................  

šestkrát ..................................................  

třináctý ...................................................  

málo .......................................................  

tisíce ......................................................  

miliarda ..................................................  

trojnásobný ............................................  

padesát tisíc ..........................................  

sta ............................................................... 

dvě .............................................................. 

několikanásobný .......................................... 

po čtyřech .................................................... 

dvoje ............................................................ 

dvě stě ......................................................... 

tisícerý ......................................................... 

desatero ...................................................... 

osmý ............................................................
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28. Dejte číslovky do správného tvaru a číslovky napište. 
 
S (jeden) .................. neúspěchem si nedělej starosti.  (100 x) ................................. jsem tě 

prosila. Zabil (2) ...................... mouchy (1) ...................... ranou. K dosavadním (2) ................. 

autům přikoupil ještě (3) .................. auta. Bylo zavedeno osvětlení do (3) ...................... ulic. 

Se (4) ....................... dětmi je dost práce. Povíme si to mezi (4) .................... očima. Koupili 

mu (2) ................ boty. Místnost má (3) .................. okna. Finsko je země (1000) .................... 

jezer. Dostal jsem (3) ..................... svetry a (3) ....................... kalhoty. Po dobu (9) 

................... let k nám nejezdil. Odebíráme (3) ................... časopisy a (2) ..................... noviny. 

 
29. Rozhodněte, v kterých případech je třeba psát za číslovkou tečku. Tečky doplňte. 
 
Filmové představení začíná v 19 hodin. Účastníci jednání se sejdou o 19 hodině. Karel IV byl 
českým králem a v roce 1348 založil první univerzitu ve střední Evropě. Přestěhovali jsme se 
do 2 poschodí. Vyhledejte si v učebnici cvičení 5 na straně 31 a přečtěte si k němu poučení na 
25 straně. Vrátím se ve 3 hodiny. Na 12 prosince se připravuje už 12 ročník šachového 
turnaje. Oslavujeme 5 výročí svatby. V příručce je 15 tabulek. Přístroj má 6 částí. Hledaný text 
je v kapitole II, str. 7, odstavec 4, 1 – 6 řádek. Sejdeme se před divadlem v 8 hodin. Můj známý 
se narodil 4 4 1990.  
 
30. Dejte do správného tvaru podstatná jména za číslovkou. 
 
31 (banánů) ................................................  

33 (růže) .....................................................  

3 (štěně) .....................................................  

102 (kuře) ...................................................  

42 (chlapec) ................................................  

54 (balonek) ...............................................  

51 (míček) ..................................................  

103 (časopis)...............................................

 
31. Doplňte postupně tvary číslovek dva a oba. 
Vzor: Mluvil se dvěma, oběma chlapci. 
 
Koupil jsem si ............................... obleky. Půjdu na ni s ........................... spolužáky. Pracovali 

jsme ve .............................. skupinách. Rozdělili nás do ...................... mužstev. Informovali mě 

o .................................... nových knihách. Chybovali jste v ...................................... případech.  

 

32. Opravte nesmyslná vyjádření. 

Oslavujeme šedesátileté výročí.  ...................................................................................... 

Ona slaví dvacetileté narozeniny.  ...................................................................................... 

Konaly se stoleté oslavy.   ...................................................................................... 

Dostal jsem jednou tolik dopisů.  ...................................................................................... 


