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Číslovky násobné a řadové 



Číslovky násobné 

 Číslovky násobné se tvoří pomocí číslovek 
základních a „times“ (krát). 

 Vyjímkou jsou číslovky: 

 1x (jednou) – once 

 2x (dvakrát) – twice 

 dále pomocí „times“ 

 4x (čtyřikrát) – four times 

 10x (desetkrát) – ten times 

 25x (dvacetpětkrát) - twenty-five times  



Číslovky násobné 

 Kolikrát? – How many times? 

 Jednou denně. – Once a day. 

 Dvakrát týdně. – Twice a week. 

 Třikrát do roka. – Three times a year. 

 Jednou za dva týdny. – Once every two 

weeks. 

  



Číslovky násobné 

 Přeložte: 

 dvakrát 

 sedmkrát 

 dvanáctkrát 

 jednou 

 pětkrát za týden 

 desetkrát za den 

 jednou za tři roky 



Číslovky násobné 

 Správné řešení: 

 dvakrát - twice 

 sedmkrát – seven times 

 dvanáctkrát – twelve times 

 jednou - once 

 pětkrát za týden – five times a week 

 desetkrát za den – ten times a day 

 jednou za tři roky – once every three years 

 



Číslovky řadové 

 Číslovky 1., 2., a 3. jsou nepravidelné: 

 1. – first (1st) 

 2. – second (2nd) 

 3. – third (3rd) 

 Dále se pak řadové číslovky tvoří od 
základních číslovek pomocí koncovky „-th“. 

 4. – fourth (4th) 

 5. – fifth (5th) 

 7. – seventh (7th) 

 10. – tenth (10th) 



Číslovky řadové  

 Musíme dávat pozor na pravopis u číslovek 

5., 8., 9., 12., 20., 30., 40., …. . 

 U složených číslovek je řadová až poslední 

číslovka. 

 101st – one hundred and first 

 259th – two hundred and fifty-ninth 

 6047th – six thousand and forty-seventh 



Číslovky řadové 

 Přečtěte: 

 6th, 8th, 12th, 20th, 37th, 1st, 105th, 2nd, 

389th,  3rd, 255th, 183rd,  501st 


