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ČČííslovkyslovky

ИмяИмя числительноечислительное



Číslovky od 0 do 20
0 ноль
1 один, одна, одно 11 одиннацать
2 два, две 12 двенадцать
3 три 13 тринадцать
4 четыре 14 четырнадцать
5 пять 15 пятнадцать
6 шесть 16 шестнадцать
7 семь 17 семнадцать
8 восемь 18 восемнадцать
9 девять 19 девятнадцать
10 десять 20 двадцать



Číslovky od 21 do 90
21 двадцать один 40 сорок
22 двадцать два 50 пятьдесят
23 двадцать три 60 шестьдесят
24 двадцать четыре 70 семьдесят
25 двадцать пять 80 восемьдесят
26 двадцать шесть 90 девяносто
27 двадцать семь
28 двадцать восемь
29 двадцать девять
30 тридцать



Číslovky od 100 do 6000

100 сто 1000 тысяча, одна тысяча
200 двести 2000 две тысячи
300 триста 3000 три тысячи
400 четыреста 4000 четыре тысячи
500 пятьсот 5000 пять тысяч
600 шестьсот 6000 шесть тысяч
700 семьсот
800 восемьсот
900 девятьсот



Прочитайте числа:

02 93
13 108
22 2500
45 370
489 475
592 5580
687 609
710 734
814 9999



Прочитайте числа – решение:

02 ноль два
13 тринадцать
22 двадцать два
45 сорок пять
489 четыреста восемьдесят девять
592 пятьсот девяносто два
687 шестьсот восемьдесят семь
710 семьсот десять
814 восемьсот четырнадцать



Прочитайте числа – решение:

93 девяносто три
108   сто восемь
2500 две тысячи пятьсот
370   триста семьдесят
475   четыреста семьдесят пять
5580 пять тысяч пятьсот восемьдесят
609   шестьсот девять
734   семьсот тридцать четыре
9999 девять тысяч девятьсот девяносто девять



Zapamatujte si!

V ruském jazyce složené číslovky říkáme pouze 
jedním způsobem, a to: 
25 двадцать пять
(v češtině dvacet pět nebo pětadvacet)



Podstatná jména po číslovkách

Po číslovce 1 a číslovkách končících na 1 (kromě 11) je 
podstatné jméno v 1. pádě jednotného čísla.
1, 21, 31, ...  час, месяц, год

Po číslovkách 2, 3, 4 a číslovkách končících na 2, 3, 4
(kromě 12, 13, 14) je podstatné jméno ve 2. pádě
jednotného čísla.
2, 22, 32, ...  
3, 23, 33, ...    часа, месяца, года
4, 24, 34, ...



Podstatná jména po číslovkách

V ostatních případech je podstatné jméno 
ve 2. pádě množného čísla.
5, 6, 7, ..., 20
25, 26, 27, …, 30
35, 36, 37, …, 40 часов, месяцев, лет
………………….
………………….
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