
Číslovky –  OPAKOVÁNÍ PRO 9. TŘÍDU 

· slova významu číselného 
· ohebný slovní druh-skloňují se 
· druhy číslovek: a) URČITÉ (přesný počet), NEURČITÉ (nevyjadřují přesný počet) 

    b) ZÁKLADNÍ (Kolik?), ŘADOVÉ (Kolikátý?), DRUHOVÉ (Kolikero, kolikery, kolikerý?),          
NÁSOBNÉ (Kolikrát, kolikanásobný?) 

· číslovky určité je možno přepsat číslicemi: za číslovkami řadovými (Kolikátý?) píšeme tečku (kromě 
letopočtu, data napsaného ve zlomku, označením čísla stránky, odstavce, kapitoly, paragrafu apod., stojí-li 
číslovka za jménem) 
· číslovky označující vyšší počet: 2 586:dva tisíce pět set osmdesát šest (na složenky apod. píšeme 
dohromady) 52: padesát dva nebo dvaapadesát 
 

1. Urči druh číslovek 

sedmerými      mnoho 

kolikrát      pátému 

obojí       první 

několikátého 

 

2. Napiš slovem číslovku násobnou neurčitou:................................ a druhovou určitou:................................ 

 

3. Doplň vhodný tvar číslovky oba/obě: 
 

uměl psát ….............rukama, napadal na …................nohy, na …............ rukou měl tetování,  
mezi …................ brankami, v ….................. zápasech,  za …................... stromy, 
na …......................... papírech, k …........................ kamarádům  
 

4. Doplň tečky za číslovky řadové: 
 

Emil Zátopek se zúčastnil XV olympijských her v Helsinkách a získal 3 zlaté medaile. Nečekaně se 
doma objevila ztracená učebnice pro 5 třídu. Všech 15 účastníků závodu se sejde v 8 hodin ráno a 
startovat budou po 10 hodině. Koupila jsem 20 rohlíků, snad to na večeři bude stačit. Ve 20 minutě 
2 poločasu dali naši konečně branku. Otevřela učebnici na straně 23 a přečetla nám celý 3 
odstavec. Školení mělo začít v 15 hodin a 30 minut, ale lektorka měla 20 minut zpoždění, a tak jsme 
začali až v 15 55. 
 

5. Napiš slovy tyto číslovky: 
 

1415 _______________________________ nebo _______________________________________ 

367__________________________________ 594 ______________________________________ 

2648___________________________________________________________________________ 

 

6. Užij správné tvary číslovek: 

Setkali se se 2 ____________ cizinci. Kolik je 4_____________děleno 2_________________? 

Tento film hrají od 2 ___________hodin. Promluvíme si pouze mezi 4 ________________očima. 

Vláda jednala se všemi 3_______________opozičními stranami. Se 2 ___________ dětmi je dost 

starostí, natož se 3 ________________. K těm 4 ________________štěňátkům přibylo ještě 

1____________. 


