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Skloňování číslovek

1. pád

2. pád

3. pád

4. pád

6. pád

7. pád

dva (žáci)

dvou (žáků)

dvěma (žákům)

dva (žáky)

dvou (žácích)

dvěma (žáky)

dvě (žákyně)

dvou (žákyň)

dvěma (žákyním)

dvě (žákyně)

dvou (žákyních)

dvěma (žákyněmi)

dvě (města)

dvou (měst)

dvěma (městům)

dvě (města)

dvou (městech)

dvěma (městy)

Stejně jako číslovky dva, dvě se skloňují číslovky oba, obě.



Skloňování číslovek

1. pád

2. pád

3. pád

4. pád

6. pád

7. pád

tři

tří, třech

třem

tři

třech

třemi

čtyři

čtyř, čtyřech

čtyřem

čtyři

čtyřech

čtyřmi



Číslovky pět….devadesát devět

Mají jen dva tvary: pět, pěti



Mezi dvěma kamarády, chlubili se třemi úspěchy, se čtyřmi 

spolužáky, několika větami, od tří/třech do čtyř/čtyřech hodin, 

s dvěma želvami, se třemi dětskými kočárky, mezi dvěma cizími 

auty, oběma (dvěma) rukama, ve dvou k moři, ze tří/třech sad, 

ze čtyř/čtyřech druhů sladkých nápojů, s třemi houskami, o 

dvou bratrech a jedné sestře, se čtyřmi případy, o dvanácti

kuřátkách, s jedním bratrem a dvěma spolužáky, o obou (dvou)

rodičích, s dvěma pohádkami na dobrou noc, jen do sedmnácti 

hodin, po obou (dvou) stranách papíru, sám proti dvěma

fotbalovým útočníkům.

Napiš správný tvar číslovky

2 3 4

několik 3 4

2 3 2

obě 2

3 4 3

2 1 4

12 1 2

oba 2

17 oba

2

dvěma třemi čtyřmi

několika tří/třech čtyř/čtyřech

dvěma třemi dvěma

oběma (dvěma) dvou

tří/třech čtyř/čtyřech třemi

dvou jedné čtyřmi

dvanácti jedním dvěma

obou (dvou) dvěma

sedmnácti obou (dvou)

dvěma



Použitá literatura: Český jazyk pro 5. ročník ZŠ, V. Styblík a kol., SPN 1998




