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ŘŘadovadovéé ččííslovky slovky 

ПорядковыеПорядковые числительныечислительные



Přehled řadových číslovek 1. až 10.

1. первый, первая, первое
2. второй, -ая, -ое
3. третий, третья, третье
4. четвёртый, -ая, -ое
5. пятый, -ая, -ое
6. шестой, -ая, -ое
7. седьмой, -ая, -ое
8. восьмой, -ая, -ое
9. девятый, -ая, -ое
10. десятый, -ая, -ое



Přehled řadových číslovek 11. až 20.

11. одиннадцатый, -ая, -ое
12. двенадцатый, -ая, -ое
13. тринадцатый, -ая, -ое
14. четырнадцатый, -ая, -ое
15. пятнадцатый, -ая, -ое
16. шестнадцатый, -ая, -ое
17. семнадцатый, -ая, -ое
18. восемнадцатый, -ая, -ое
19. девятнадцатый, -ая, -ое
20. двадцатый, -ая, -ое



Zapamatujte si!

U složených číslovek má tvar řadové číslovky pouze 
poslední část.

двадцать первый, -ая, -ое
двадцать второй, -ая, -ое
двадцать третий, -ья, -ье
......



Přehled řadových číslovek 30. až 100.

30. тридцатый, -ая, -ое
40. сороковой, -ая, -ое
50. пятидесятый, -ая, -ое
60. шестидесятый, -ая, -ое
70. семидесятый, -ая, -ое
80. восьмидесятый, -ая, -ое
90. девяностый, -ая, -ое
100. сотый, -ая, -ое



Skloňování řadových číslovek

Řadové číslovky se skloňují stejně jako přídavná jména.
U složených číslovek se skloňuje pouze poslední část.

Například:

(на каком?) на первом месте
(к какой?) к пятой кассе
(у какого?) у двадцать седьмого номера
(с каким?) с сорок четвёртым пассажиром



Vyjadřování data v ruštině

Какое сегодня число?
- Сегодня пятое января.
- Сегодня двадцать второе октября?

Какого числа вы родились?
- Я родился третьего июня.
- Я родился двадцать девятого августа.



Vyjadřování data v ruštině

Какой это год?
- Две тысячи тринадцатый.

В каком году это было?
- В тысяча девятьсот семьдесят четвёртом году. 

Когда (Какого числа? Какого года?) вы родились?
- Семнадцатого февраля тысяча девятьсот восемьдесят

первого года.



V českém jazyce se za číslicemi, které označují řadovou 
číslovku, píše tečka.
V ruském jazyce se používají jiné způsoby:
первое место
(1 место, 1-ое место, 1-е место)

двадцать восьмое марта
(28 марта, 28-ое марта, 28-е марта)

тысяча девятьсот пятый год
(1905 год, 1905-ый год, 1905-й год)

Věděli jste to?
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