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Násobné číslovky 
 

1. Napíš násobné číslovky slovom.

násobná číslovka slovná podoba násobnej číslovky
3 krát trikrát

91 násobok deväťdesiatjedennásobný
35 raz tridsaťpäť ráz

4 násobok štvornásobný
5 raz päť ráz
6 krát šesťkrát

7 násobok sedemnásobný
18 krát osemnásťkrát

9 násobok deväťnásobný
40 krát štyridsaťkrát
11 raz jedenásť ráz

2. Urči druh určitej alebo neurčitej násobnej číslovky.

násobná číslovka určitá/neurčitá násobná číslovka
Dvakrát sa musel vrátiť po 

tablet.  
určitá 

Vlani bol šesť ráz prechladnutý. určitá
V januári niekoľkokrát husto 

snežilo.  
neurčitá 

Ondrej je trikrát menší ako jeho 
otec.  

určitá 

Šesťnásobný víťaz skončil druhý. určitá
Viac ráz sa opatrne obzreli. neurčitá
Stalo sa to raz v novembri. určitá

3. Označ násobnú číslovku.

a) dvojako, jeden, sedem ráz, štyridsaťšesť
b) stodva, 15., 785, osemnásty, dvojnásobný
c) niekoľkokrát, pätnásť, 20., málo, štyri
d) šesťtisícosemstotridsiatyštvrtý, raz, 16.
e) desať, niekoľký, mnoho, dvojnásobne
f) tretie, dva razy, stošieste, 20., veľa

4. Koľkokrát si už v živote hral
šach?

  Odpoveď napíš násobnou číslovkou: 

napríklad: desaťkrát, viac ráz, 
prípadne niekoľkokrát 
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5. Koľkokrát sa v slovu opakujú samohlásky?
Odpoveď napíš slovom.

a) námestie – dvakrát, ie je dvojhláska :)
b) hokejista – štyrikrát
c) poradie – dvakrát, ie je zasa dvojhláska

:)
d) číslovka – trikrát
e) slovenčina – štyrikrát
f) desaťnásobný – päťkrát
g) veľakrát – trikrát

6. Označ vo vetách  násobné číslovky.

a) Pri slávnosti sa niekoľko ľudí omylom o prvý schodík, no ani
raz nikto nespadol.
b) Známi športovci dopadli v celkovom hodnotení na druhom mieste,
aj keď boli dvakrát prví.
c) Štyri staré počítače mali niekoľkonásobne vyššiu spotrebu
energie.
d) V diktáte som sa spravil trikrát viac chýb ako Martin, ktorý
spravil iba dve chyby.
e) Jeden raz sme sa stretli na námestí, potom dvakrát na klzisku.
f) Desaťnásobný majster Slovenska navštívil už piaty raz
volejbalový turnaj v Spišskej Novej Vsi.
g) Siedmy ročník orientačných pretekov sa podarilo odštartovať až
na druhý raz, lebo prvýkrát zlyhala časomiera.

7. Vypíš z vety násobnú číslovku.

veta násobná číslovka
Prvý jazdec sa otočil presne 

štyrikrát 
štyrikrát 

Po siedmich minútach viac ráz 
pokľakli.  

viac ráz 

Niekoľkokrát sa musel spýtať na 
prvé dve otázky. 

niekoľkokrát 

Vedel päťkrát viac ako posledný 
z nich. 

päťkrát 

Je dvojnásobne ťažší ako štyria 
prváci dokopy.   

dvojnásobne 

Mal málo času, no utekal dvakrát 
rýchlejšie.  

dvakrát 

Dva razy meraj a raz strihaj. dva razy a raz
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