
Číslovky
8.ročník

Mgr. Ladislava Zdražilová
 zavedení slovního druhu – učební látka

 druhy číslovek

 číslovky řadové

vytvořeno dne 29.1.2013 v Bruntále



Všechna slova v jazyce českém třídíme podle slovních druhů.
Už znáte, že v češtině rozlišujeme následujících 10 slovních 

druhů:
1. podstatná jména 
2. přídavná jména 
3. zájmena 

4. číslovky
5. slovesa 
6. příslovce 
7. předložky 
8. spojky 
9. částice
10. citoslovce 

• Číslovky v pořadí slovních druhů mají číslo  4 !



Zapamatuj si !

Číslovky jsou slova, která vyjadřují počet nebo množství.
Dělíme je na:

• NEURČITÉ
označují počet jen obecně 
několik, několikrát, několikanásobný, málo, moc
někdy se mezi neurčité číslovky počítají i slova jako nikdo, žádný

• URČITÉ
označují přesný počet 
dvakrát, dvojnásobný, dva
některé číslovky určité mohou mít význam neurčitý tisíceré díky, mám 
sto chutí



Dále číslovky dělíme na:

Základní, řadové, druhové, násobné.

• Základní
označují počet, pojmenovávají čísla 
jeden, dva,tři, polovina, dvě stě třicet dva …
ptáme se KOLIK?

• Řadové
označují pořadí 
první, druhý, třetí,osmý,stý
ptáme se KOLIKÁTÝ?



Za řadovými číslovkami napsanými 
číslicemi píšeme tečku!!!

př.: 1.dubna 

2.cvičení 

7. kapitola

20. století 

Václav IV.



• Druhové

označují počet druhů dvojí, trojí, paterý…..

ptáme se KOLIKERÝ?

• Násobné

vyjadřují násobek čísla 

trojnásobný, pětkrát, mnohokrát

ptáme se KOKIKRÁT?



Pamatujte!

7 - píšeme sedm, 8 - píšeme osm 

• Pokud píšeme několikačlennou základní 

číslovku - slovy, píšeme každý člen zvlášť.

př.: 857 - osm set padesát sedm



1. Doplň cvičení  řadovými číslovkami, 
užívej číslice:

• Narodil(a) jsem se __________________ v 
______________.

• Karel ___ byl první český král, který se stal také 
císařem Svaté říše římské.

• Letní prázdniny nám začínají 
_________________.

• V závodech jsme obsadili _________místo.

• Sedíme ve _____ lavici.



2. Napiš alespoň tři příklady číslovek:

• Základních_______________________________
________________

• Řadových________________________________
________________

• Násobných_______________________________
__________________

• Určitých_________________________________
_________________

• Neurčitých_______________________________
____________________



3. Napiš slovy:

• 7 ______________________________________

• 8_______________________________________

• 1 000 000________________________________

• 428_____________________________________
____________________

• 1 567___________________________________
_____________________



4. Urči druh číslovek.

Všichni pracovali, čtyři děti si hrály, sedmý 
chlapec cvičil, dvacátý první, 856



Gratuluji ke zvládnutí cvičení!


