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Countable and 
uncountable words 2 



HOW MUCH OR HOW MANY? 

COUNTABLE  WORDS 

UNCOUNTABLE WORDS 

HOW MANY children are there? 

There are some children in the class. 

There aren´t any chidren at school. 

HOW MUCH money do we need to buy this 

present? We need some money. 

We don´t need any money. 

KOLIK? 

KOLIK? 



How much or how many?  

________________ fruit you eat in a week? 

________________ loaves of bread do we need to buy? 

________________ friends do you invite today? 

________________ money did you get from your 

parents? 

________________ litres of water do you drink in a day? 

________________ things do we take? 

________________ soup do you want? 

How much 

How many 

How many 

How much 

How many 

How many 

How much 



QUANTITY - množství 

Are there a few potatoes? I want to make a soup. 

COUNTABLE  WORDS 

UNCOUNTABLE WORDS 

Tvar a few vyjadřuje malé množství něčeho u 

počitatelných podstatných jmen. 

Is there a bit of bread? I´m hungry. 

Tvar a bit of vyjadřuje malé množství něčeho u 

nepočitatelných podstatných jmen. 



QUANTITY  

a bottle 

a glass 

a box 

a cup 

a mug 

a tin 

a loaf 
a slice 

a packet 

a bar 



Napiš, co je na obrázku?  

1. three boxes of juice 

2. two glasses of milk 

3. a packet of crisps 

4. a cup of coffee 

5. a slice of bacon 

6. two loaves of bread 

7. two tins of 
tomatoes 

8. five bottles of 
wine 
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