Radové číslovky
1. Utvor radové číslovky zo základných čísloviek
osem – ôsmy
49 – štyridsiaty deviaty
16 – šestnásty
33 – tridsiaty tretí

„Kto počtuje, ten gazduje.“

(slovenské príslovie)

2000 – dve tisíci
40 – štyridsiaty
2. Vyhľadaj v texte radové číslovky.
S Marcelou sme boli už trikrát v kine, no prvý raz sa mi stalo,
že sedeli úplne v poslednom rade. Tretia časť kinohitu sa mi
páčila. Výkony hercov sa mi páčili, no najlepšia bola siedma
scéna, v ktorej štyria spoluhráči ukradli dva detské kolotoče.
Potom to už len gradovalo a v záverečnej scéne, ktorá sa
odohrávala v budúcnosti, v roku 2086, použili aj staršie zábery
z druhého dielu. Jednotka bola fajn, no tretie pokračovanie ma
dostalo! Už sa teším na štvrté pokračovanie príbehu!
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3. Doplň prípony radových čísloviek.
druhí skončili majstri Českej republiky
dvadsiaty prvý dobehol Ondrej Hecl
miliónty lúč sa odrazil v urýchľovači svetla
desiaty kvôli hmle nevidel deviateho v poradí
ako tretí v poradí sa umiestnil bývalý vzpierač Kristián Drgoň
nemeckí cestní cyklisti obsadili prvé dve miesta
francúzskym cyklistom sa naopak nedarilo a skončili poslední
každý siedmy človek je štatisticky kvôli niečomu nešťastný
na trávnik vybehol ako piaty
po prvom omyle sa
siedmeho marca

zdržiaval výlučne v zahraničí, no ukázať by sa mal

celé sa to odohralo v štyridsiatych rokoch 19. storočia.
s návrhom nesúhlasili hneď prví účastníci

https://vynimocneskoly.sk
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4. Z radových čísloviek utvor základné.
Osemnásty – 18
Deväťdesiate – 90
Šesťsto tridsiaty štvrtý – 634
pred siedmym – 7

„Hosť a ryba na tretí deň smrdí.“

(slovenské príslovie)

desiata – 10
5. Napíš radové číslovky slovom.
3000. tri tisíci účastník
14. narodeniny – štrnáste narodeniny
45. výročie – štyridsiate piate výročie
2. víťazi – druhí víťazi
41. nositeľ ocenenia – štyridsiaty prvý nositeľ ocenenia
40. roky 20. storočia – štyridsiate roky dvadsiateho storočia
6. Napíš radovú číslovku slovom namiesto základnej číslovky.
základná číslovka
3 dom
4 z pravej strany
boli 4
13 motorkár
1000 preteky
1 dvaja
1 000 000 návštevník autosalónu
21 narodeniny
oženil sa v 30 rokoch 20 storočia
býva v 5 dome
putuje už 7 mesiac
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radová číslovka
tretí dom
štvrtý z pravej strany
boli štvrtí
trinásty motorkár
tisíce preteky
prví dvaja
miliónty návštevník autosalónu
dvadsiate prvé narodeniny
oženil sa v tridsiatych rokoch
dvadsiateho storočia
býva v piatom dome
putuje už siedmy mesiac

7. Urči druh určitej alebo neurčitej radovej číslovky.
radová číslovka
Mobilný operátor skončil
v hodnotení ako tretí najlepší
V závere spravila prvé chyby.
Posledné body získala v behu.
Viktória v teste obsadila
tridsiate miesto
Štartovali z trinásteho miesta.
https://vynimocneskoly.sk
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určitá
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