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Čísla – e Nummer 

1) Napiš číslo jaké je před číslem a jaké za číslem. 

............................ zwölf........................................ 

............................ acht........................................... 

...........................  dreiundzwanzig.......................... 

............................ fünfzehn.................................... 

...........................  einundachtzig............................. 

...........................  neunundsechzig........................... 

............................ neunzehn..................................... 

2) Zapište číslicemi telefonní čísla: 

A) null null vier zwei sieben zwei acht sechs drei eins neun fünf fünf 

B) sieben zwei vier acht neun null drei fünf eins 

C) zwei acht drei sieben null sechs neun fünf drei 

 

3) Napište německy své telefonní číslo: 

e Handynummer: 

e Telefonnummer: 

 

Číslovky násobné – k číslovce přidáme – mal 

4) Spojte správný překlad: 

a) zehnmal     1) stokrát 

b) achtmal     2) sedmkrát 
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c) hundertmal    3) padesátkrát 

d) fünfzehnmal    4) patnáctkrát 

e) siebenmal    5) osmkrát 

f) fünfzigmal    6) desetkrát 

 

5) Přeložte do německého jazyka: 

2x pivo, 3x limonádu, 1x polévku, 5x salát, 4 x kafe, 3x řízek a 

bramborový salát, 10 x pohled 

 

Správné řešení: 

1) Napiš číslo jaké je před číslem a jaké za číslem. 

elf............................ zwölf....................dreizehn 

sieben...................... acht.......................neun 

zweiundzwanzig..... dreiundzwanzig.....vierundzwanzig 

vierzehn.................. fünfzehn................sechszehn 

zwanzig.................  einundachtzig.........zweiundzwanzig 

achtundsechzig......  neunundsechzig ......siebzig 

achtzehn................ ..neunzehn..................zwanzig 

2) Zapište číslicemi telefonní čísla: 

A) 0042 728 631 955 

B) 724 890 351 

C) 283 706 953 
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3) Napište německy své telefonní číslo: 

Handynummer: 

Telefonnummer: 

Číslovky násobné – k číslovce přidáme – mal 

4) Spojte správný překlad: 

A – 6 

B – 5 

C – 1 

D – 4 

E – 2 

F - 3 

5) Přeložte do německého jazyka: 

zweimal Bier, dreimal Limonade, einmal Suppe, fünfmal Salat, 

viermal Kaffee, dreimal Schnitzel und Kartoffelsalat, zehnmal 

Briefkarte 

 


