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Countable and 
uncountable words 1 



COUNTABLE words 
= slova počitatelná  

Podstatná jména počitatelná mají jednotné i množné číslo 

(dají se spočítat na přesný počet kusů, množství) 

singular – jednotné číslo plural – množné číslo 

an onion 

a cucumber 

a bottle 

a table 

a dog 

an egg 

ten onions 

two cucumbers 

some bottles 

four tables 

22 dogs 

40 eggs 



Co už známe. Pojmenuj obrázky, používej členy a/an 
nebo množné číslo: 



UNCOUNTABLE words 
= slova nepočitatelná  

Podstatná jména nepočitatelná nemají množné číslo 

(nedají se spočítat na přesný počet kusů, množství, 

pokud nejsou v nějakém balení, nádobě, bochníku apod.) 

This vase is made of glass. 

I need some paper. 

This soup needs some salt and pepper. 

Nemají tvary členu neurčitého a/an. 

Pokud mluvíme o neurčitém množství, používáme some. 



Urči slova počitatelná (C) a nepočitatelná (U): 

carrot - ____                  milk - ____               beans - ____ 

raspberries - ____         fruit – ___             homework- ____ 

beef - ____         lettuce - ___           soup – ____    

pasta - ____                    money - ____           fish - ____ 

rice - ____         vegetable - ____     chocolate - ____ 

crisps - ___          salat - ____              coffee - ____ 

ham - ____                      cheese - ____          bread - ____ 

chicken - ____         sugar - ____          wine - ____ 

 chips - ____         peanuts - ____          grapes - ____ 

C U C 

C U U 

U U U 

U U U 

U C U 

U U U 

U U U 

U U U 

U C C 



Pozor na rozdíly: 

a glass 

glasses 
some 
glass 

3 glasses 

some 
glasses 

2 glasses 

some 
glasses 

a pepper 
some pepper 

2 peppers 

some peppers 

C 

C 

U 

C 

C 

C 

U 
C 



SOME 

Some používáme, mluvíme-li o neurčitém množství v 
kladných větách.  

1. Počitatelná podstatná jména – množné číslo  

2. Nepočitatelná podstatná jména   

Please, buy some bananas. 
She is eating some vegetables. 
We need some some potatoes for dinner. 

There is some coffee or tea in the kitchen. 
I would like some juice, please. 
I´m hungry, I want some meat for lunch. 



ANY 

Any používáme, mluvíme-li o neurčitém množství  
v otázkách a záporných větách.  

1. Počitatelná podstatná jména – množné číslo  

2. Nepočitatelná podstatná jména   

There aren´t any vegetables. 
Are there some lemons in the fridge? 
She doesn´t like any berries. 

Is there any fruit? 
Would you like some lemonade? 
I don´t eat any chicken or fish. 



SOME ANY 

There isn´t ___________ food at home. 

_________ dogs bite my friend. 

Are there ___________ bananas in this cake? 

Oh dear. I haven´t got _________ rice. 

I´ve got _________ money. I can buy ______ new clothes. 

Have we got ________ homework today? 

We sometimes have _______ beef for lunch. 

You need _______ chocolate for this chocolate cake. 

My sister doesn ´t eat _______ fish. 

I love ______ chips with chicken. 

I always have _______ milk or tea for breakfast 

or 

any 
Some 

any 

any 

some some 

any 

some 
some 

any 

some 

some 
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