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Číslovky   

1. Vyber správnou možnost    

A/ a Vezmi ten hrnek obouma rukama. 

   b Vezmi ten hrnek oběma rukama. 

B/ a Vyříkejme si to mezi čtyřmi očima. 

   b Vyříkejme si to mezi čtyřma očima. 

C/ a Můj pokoj je průchozí dvěma dveřmi. 

   b Můj pokoj je průchozí dvěmi dveřmi. 

D/ a Čekáme tu už od čtyřech hodin. 

   b Čekáme tu už od čtyř hodin. 

E/ a Počkám do sedmi a půjdu domů. 

   b Počkám do sedmy a půjdu domů. 

F/ a Pospěš si, deset krát ti to říkat nebudu. 

   b Pospěš si, desetkrát ti to říkat nebudu. 

G/ a Do složenky musíš částku vepsat dvěstěsedumdesát. 

   b Do složenky musíš částku vepsat dvě stě sedum desát. 

H/ a Víš, že Univerzita Karlova byla založena roku tisíc tři sta   

     čtyřicet osm? 

  a Víš, že Univerzita Karlova byla založena roku    

    tisíctřistačtyřicetosm? 

I/ a Vyhledejte si v učebnici lekci 5 na 68. straně. 

   b Vyhledejte si v učebnici lekci 5. na 68. straně. 

J/ a Testování se zúčastnilo celkem devadesátsedum dětí. 

   b Testování se zúčastnilo celkem sedmadevadesát dětí. 

K/ a Řešili jsme rovnici o dvouch neznámých. 

   b Řešili jsme rovnici o dvou neznámých. 

L/ a Dvěma páry rukou to zvládneme lépe. 

   b Dvouma páry rukou to zvládneme lépe. 



2.Doplň tečky: 

Dnes jsem dostala už 3 pokutu, z toho 2 byly za špatné stání.  1 1 

1993 vznikla Česká republika. Autobus číslo 583 odjíždí z 5 

nástupiště v 12 hodin 20 minut. Tahle kniha má celkem 11 kapitol, 

ale myslím si, že ta 6 kapitola je ze všech nejzajímavější. Všechna 

4 cvičení jsou na 18 straně, strana 19 se už týká dalšího učiva. 

Václav III byl 7 český král a byl zavražděn 4 srpna 1306 v Olomouci. 

V naší třídě máme všichni 11 nebo 12 let. 

 

3. Vyber a vyškrtni, co do řady logicky nepatří.  

a sedm let, jedny kalhoty, dvacet pět párů bot 

b mnoho povyku, všichni kamarádi, málo štěstí 

c tisíckrát slibuje, pětinásobný vítěz, nikdo nepřišel 

d jediný zůstal, pátý utekl, jeden přibyl 

e dvojí život, sedmero krkavců, čtyři roční období 

 

4. Dokážeš odpovědět? Používej správné tvary a druhy číslovek 

(Pokud neznáš správnou odpověď, použij neurčitou čílovku.) 

Kolik máš sourozenců? 

Kolikrát jsi v tomto školním roce zaspal/a? 

V kolikáté sedíš lavici? 

Kolikrát týdně sportuješ? 

Kolikátou hodinu teď máš? 

O kolik měsíců jsi starší/mladší než tvůj spolužák po pravé ruce? 

Kolikrát se ještě musíš vyspat, aby byl pátek? 

Kolikanásobným vítězem je Zlatý slavík Karel Gott? 

Kolikery kalhoty máš doma ve skříni? 

Po kolika dnech musíš nabíjet svůj mobil? 

 

 



Řešení: 

1. Vyber správnou možnost    

A/ b Vezmi ten hrnek oběma rukama. 

B/ b Vyříkejme si to mezi čtyřma očima. 

C/ a Můj pokoj je průchozí dvěma dveřmi. 

D/ b Čekáme tu už od čtyř hodin. 

E/ a Počkám do sedmi a půjdu domů. 

F/ b Pospěš si, desetkrát ti to říkat nebudu. 

G/ a Do složenky musíš částku vepsat dvěstěsedumdesát. 

H/ a Víš, že Univerzita Karlova byla založena roku tisíc tři sta   

     čtyřicet osm? 

I/ a Vyhledejte si v učebnici lekci 5 na 68. straně. 

J/ b Testování se zúčastnilo celkem sedmadevadesát dětí. 

K/ b Řešili jsme rovnici o dvou neznámých. 

L/ a Dvěma páry rukou to zvládneme lépe. 

 

2.Doplň tečky: 

Dnes jsem dostala už 3. pokutu, z toho 2 byly za špatné stání.   

1. 1. 1993 vznikla Česká republika. Autobus číslo 583 odjíždí z 5. 

nástupiště v 12 hodin 20 minut. Tahle kniha má celkem 11 kapitol, 

ale myslím si, že ta 6. kapitola je ze všech nejzajímavější. Všechna 

4 cvičení jsou na 18. straně, strana 19 se už týká dalšího učiva. 

Václav III. byl 7. český král a byl zavražděn 4. srpna 1306 

v Olomouci. V naší třídě máme všichni 11 nebo 12 let. 

 

3. Vyber a vyškrtni, co do řady logicky nepatří.  

 

a jedny kalhoty – druhová číslovka; ostatní číslovky základní 

b všichni kamarádi – zájmeno; ostatní základní číslovky neurčité 

c nikdo nepřišel – zájmeno; ostatní číslovky násobné 

d jediný zůstal – přídavné jméno tvrdé; ostatní číslovky 



e čtyři roční období – číslovka základní; ostatní číslovky  

  druhové 

 

4. Dokážeš odpovědět?  

Žáci odpovídají podle sebe, učitel pouze kontroluje a dbá na použití 

správného druhu a tvaru číslovky. Navíc můžou žáci určovat druh 

číslovky neurčité v otázkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAUSOVÁ, Z., TERŠOVÁ, R. Český jazyk 6 učebnice pro základní 

školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2003. 

ISBN 80-7238-206-3. s. 50 - 52.  

 

Nečíslovaný obrazový materiál je použit z galerie obrázků a 

klipartů Microsoft Office. 

 

 


