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Počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména, vyjadřování 

mnoho, málo 



Počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména 

 Počitatelná podstatná jména –jsou věci, 
osoby, které se dají spočítat. 

 Např. 

 1 auto – one car 

 2 auta – two cars 

 

 1 dům – one house 

 5 domů – five houses  



Počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména 

 Nepočitatelná podstatná jména – jsou ty, 

která se nedají spočítat (vyjádřit číslovkou) 

 Např. 

 cukr – sugar 

 čas – time 

 láska – love 

 peníze - money  



Počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména 
 Určete, která podstatná jména jsou počitatelná, a 

která jsou nepočitatelná. 

 music 

 chair 

 work 

 room 

 book 

 English 

 milk 

 friend 

 tea 



Počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména 
 Správné řešení: 

  music - n 

 chair - p 

 work - n 

 room - p 

 book - p 

 English - n 

 milk  - n 

 friend - p 

 tea - n 



Vyjadřování mnoho, málo 

 Mnoho, hodně: 

 1. v oznamovacích, kladných větách  

  a lot of 

  lots of 

  Nerozlišujeme, zda jde o počitatelná 
 nebo nepočitatelná podstatná jména. 

 Např. 

 mnoho měst – a lot of towns 

 mnoho studentů – lots of students  



Vyjadřování mnoho, málo 

 2. v záporu a otázkách 

  many – u počitatelných podst.jmen 

  much – u nepočitatelných podst.jmen 

 Např. 

 hodně per – many pens 

 hodně času – much time  



Vyjadřování mnoho, málo 

 Pokud se ptáme českým kolik?, pak v angličtině to 
vyjádříme pomocí: 

 How much – u nepočitatelných podstatných  
  jmen 

 How many – u počitatelných podstatných  
  jmen 

 Např. 

 Kolik máš sester? – How many sisters have  
   you? 

 Kolik máš peněz? – How much money have you? 



Vyjadřování mnoho, málo 

 Málo: 

 U počitatelných podstatných jmen se používá 
„few“ 

 Např. 

 málo květin – few flowers 

 U nepočitatelných podstatných jmen se 
používá „little“ 

 Např. 

 málo kávy – little coffee  



Vyjadřování mnoho, málo 

 Přeložte: 

 hodně škol 

 hodně mléka 

 málo džezu 

 málo chlapců 

 mnoho času 

 mnoho peněz 

 hodně knih 

 hodně vody 

 málo počítačů 

 málo čaje 



Vyjadřování mnoho, málo 

 Správné řešení: 
 hodně škol – many schools (a lot of schools, lots of  

   schools) 

 hodně mléka – much milk (a lot of, lots of)  

 málo džezu – little jazz 

 málo chlapců – few boys 

 mnoho času – much time (a lot of, lots of) 

 mnoho peněz  - much money (a lot of, lots of) 

 hodně knih – many books (a lot of, lots of) 

 hodně vody – much water (a lot of, lots of) 

 málo počítačů – few computers 

 málo čaje – little tea 

 


