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Základné číslovky 
 

1. Napíš základné číslovky slovom.

základná číslovka slovná podoba základnej číslovky
1 okuliare jedny okuliare

s 2 chlapcami s dvoma/dvomi chlapcami
3 synovia traja synovia
bez 4 eur bez štyroch eur

s 5 súrodencami s piatimi súrodencami
6 spoluhráči šiesti spoluhráči
o 7 knihách o siedmich knihách

8 žiaci ôsmi žiaci
bez 9 cukríkov bez deviatich cukríkov
kvôli 10 chybám kvôli desiatim chybám
11 futbalisti jedenásti futbalisti

2. Urči druh určitej alebo neurčitej základnej číslovky.

veta určitá/neurčitá základná číslovka
Petra mala tri mobily určitá 

Bezdôvodne spravila štyri chyby. určitá
Taška stála málo peňazí. neurčitá
Viktória v teste získala 

tridsaťdva bodov.   
určitá 

Veľa ľudí sa pri nás nezastavilo. neurčitá
Otvorte si knihy na strane číslo 

šestnásť.  
určitá 

Osemročný Tomáš sa vrátil. určitá

3. Vyskloňuj základnú číslovku jeden v spojení s podstatným menom
hrdina.

pád vyskloňovaná podoba
Nominatív jeden hrdina
Genitív jedného hrdinu
Datív jednému hrdinovi

Akuzatív jedného hrdinu
Lokál o jednom hrdinovi

Inštrumentál s jedným hrdinom 

4. Ktorá číslovka nepatrí medzi základné číslovky?
a) traja, osemkrát, málo, dosť, štyridsať
b) jedni, o troch, so sedemnástimi, dvadsaťjeden, raz
c) dvadsaťpäť, v šiestich, niekoľkonásobné, devätnásť
d) piatim, 85, 18., stodvadsaťtri, tridsaťosem
e) viackrát, nula, siedmi, štyridsaťšesť, 29, 4125
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5. Napíš číslovku slovom v správnom páde.

číslovka číslovka slovom v správnom páde
S (2)sa prestala baviť. S druhým sa prestala baviť.

Marienka oslavovala predvčerom 
(13) rokov.

Marienka oslavovala predvčerom 
trinásť rokov.  

Pred stanicou stáli (2) šoféri 
taxislužby. 

Pred stanicou stáli dvaja šoféri 
taxislužby.  

Mama mi kúpila (1) nové nožnice. Mama mi kúpila jedny nové 
nožnice. 

Rozprávali sme sa o (4) výkonných 
modeloch. 

Rozprávali sme sa o štyroch 
výkonných modeloch.  

Chodila vo svojich (1) obľúbených 
šatách.  

Chodila vo svojich jedných 
obľúbených šatách.  

Bez (5) eur som mal skoro stovku. Bez piatich eur som mal skoro 
stovku.  

6. Pomenuj základnou číslovkou počet predmetov na obrázku.

jeden bicykel 
veľa značiek 

dve priateľky 

devätnásť hranolčekov 
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