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Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková – pracovní list 

1. Pojmenuj správně obrázky a podstatná jména pak rozděl do sloupečků podle jejich 

druhu.  

                  

              

 

Látková - 

____________________________________________________________________________ 

Hromadná - 

____________________________________________________________________________ 

Pomnožná - 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Vyškrtni, které slovo do řádku logicky nepatří, první tři budeš mít s nápovědou, ostatní 

musíš zvládnou najít sám.  

3. Odůvodni vyřazené slovo. 

a/ pomnožné: tepláky, lyže, karty, varhany, kamna 

b/ látkové: mouka, cukr, mléko, káva, obilí 

c/hromadné: rostlinstvo, obyvatelstvo, sloupoví, vojáci, nádobí 

d/ papír, svalstvo, povidla, sníh, olej 

e/ zarděnky, nůžky, záda, Velikonoce, sklenice 

f/ rákosí, loďstvo, veličenstvo, rolnictvo, stromoví 



4. Doplň vhodně tabulku.  

Jednotné číslo Množné číslo Podstatné jméno hromadné 

 ptáci  

  kamení 

zrno   

  lidstvo 

 svaly  

dělník   

 sloupy  

 

 

5. U podtržených podstatných jmen urči mluvnické kategorie a zapiš druh podstatného 

jména (látkové, hromadné, pomnožné). 

Do Polska jsme jeli přes Beskydy. __________________________________    _____________ 

Kromě 1 kg kávy nic nekupuj. ____________________________________   ______________ 

Podívej. Za kamny se schovávají 2 koťata. __________________________   ______________ 

Tvá ústa mluví za všechno. ______________________________________   ______________ 

Projeli jste trasu i kolem Holešovic? ________________________________  ______________ 

Dáš si k tomu i zeleninu?  _______________________________________    ______________ 

Všechny housky jsou sypané solí. _________________________________  _______________ 

  

6. Užij následující slova ve větách. Nejdříve zapiš, jestli jsou látková, pomnožná či 
hromadná. 
 

játra –_______________________________________________________________________ 

jídlo – _______________________________________________________________________ 

obecenstvo – _________________________________________________________________ 

stromoví – ___________________________________________________________________ 



Řešení 

1. 

Látková – cukr, sůl, mýdlo, pivo 

Hromadná – listí, uhlí, včelstvo, hmyz 

Pomnožná – housle, narozeniny, brýle, plavky 

2. 

a/ pomnožné: tepláky, lyže, karty, varhany, kamna           

b/ látkové: mouka, cukr, mléko, káva, obilí 

c/hromadné: rostlinstvo, obyvatelstvo, sloupoví, vojáci, nádobí 

d/ papír, svalstvo, povidla, sníh, olej 

e/ zarděnky, nůžky, záda, Velikonoce, sklenice 

f/ rákosí, loďstvo, veličenstvo, rolnictvo, stromoví 

3.  

a/ karty – pouze tvar množného čísla od slova karta 

b/ obilí – podstatné jméno hromadné 

c/ vojáci – pouze tvar množného čísla od slova voják 

d/ svalstvo – podstatné jméno hromadné 

e/sklenice – jednotné číslo 

f/ veličenstvo – jednotné číslo (panovnický titul) 

 

4.  

Jednotné číslo Množné číslo Podstatné jméno 
hromadné 

pták ptáci ptactvo 

kámen kameny kamení 

zrno zrna zrní 

člověk lidé lidstvo 

sval svaly svalstvo 

dělník dělníci dělnictvo 

sloup sloupy sloupoví 

 



5.  

Do Polska jsme jeli přes Beskydy. – 4. p., č. mn., r. muž., vz. hrad; pomnožné 

Kromě 1 kg kávy nic nekupuj. –  2. p., č. jed., r. žen., vz. žena; látkové 

Podívej. Za kamny se schovávají 2 koťata. – 7. p., č. mn., r. stř., vz. město; pomnožné 

Tvá ústa mluví za všechno. – 1. p., č. mn., r. stř., vz. město; pomnožné 

Projeli jste trasu i kolem Holešovic? – 2. p., č. mn., r. muž., vz. hrad; pomnožné 

Dáš si k tomu i zeleninu? – 4. p., č. j., r. žen., vz. žena; hromadné 

Všechny housky jsou sypané solí. -  7. p., č. j., r. žen., vz. kost; látkové 

 

6. 

játra  - pomnožné, K obědu jsme měli kuřecí játra. 

jídlo – hromadné, Za kvalitní jídlo mnohdy více zaplatíme. 

obecenstvo – hromadné, Obecenstvo oněmělo úžasem. 

stromoví – hromadné. Bujné stromoví obklopovalo celou hájenku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nečíslovaný obrazový materiál je použit z galerie obrázků a 

klipartů Microsoft Office. 

 


