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SkloSkloňňovováánníí ččííslovek  slovek  

СклонениеСклонение числительныхчислительных



Один

Rod mužský Rod střední Rod ženský

1. один одно одна
2. одного одного одной
3. одному одному одно й
4. одного (один) одно одну
6. одном одном одной
7. одним одним одной



Všimnete si!
Slovo один (одна) můžeme překládat i jinak než jeden.

Ты пришёл один? (sám)

Марина живёт на даче одна. (sama)
Они учатся в одной школе. (v té samé)
Мы со свёкрами живём в одном доме. (v tom samém)



Два

Rod muž. a stř. Rod ženský

1. два две
2. двух двух
3. двум двум
4. два (двух) две (двух)
6. двух двух
7. двумя двумя



Три, четыре

1. три четыре
2. трёх четырёх
3. трём четырём
4. три (трёх) четыре (четырёх)
6. трёх четырёх
7. тремя четырьмя



Пять, шесть, десять, двадцать

Číslovky 5 – 20, 30 skloňujeme podle vzoru мышь.

1. пять шесть десять двадцать
2. пяти шести десяти двадцати
3. пяти шести десяти двадцати
4. пять шесть десять двадцать
6. пяти шести десяти двадцати
7. пятью шестью десятьюдвадцатью



Пятьдесят, шестьдесят

Číslovky na - десят skloňujeme takto:

1. пятьдесят шестьдесят
2. пятидесяти шестидесяти
3. пятидесяти шестидесяти
4. пятьдесят шестьдесят
6. пятидесяти шестидесяти
7. пятьюдесятью шестьюдесятью



Сорок, девяносто, сто

Číslovky 40, 90 a 100 mají pouze dva tvary.

1. сорок девяносто сто
2. сорока девяноста ста
3. сорока девяноста ста
4. сорок девяносто сто
6. сорока девяноста ста
7. сорока девяноста ста



Složené číslovky

Každou číslovku skloňujeme zvlášť.

1. двадцать один двадцать пять
2. двадцати одного двадцати пяти
3. двадцати одному двадцати пяти
4. двадцать один (одного) двадцать пять
6. двадцати одном двадцати пяти
7. двадцатью одним двадцатью пятью



Podstatná jména po číslovkách

Pro 1. pád číslovek platí, že:
♦ po číslovkách 2, 3, 4 podstatné jméno stojí ve 2. pádě

jednotného čísla.
Například: 2 стола, 4 окна, 3 школы

♦ po ostatních číslovkách podstatné jméno stojí ve 2. pádě
čísla množného. 
Například: 5 столов, 19 окон, 27 школ

Pro ostatní pády číslovek platí, že:
♦ pád podstatného jména je shodný s pádem číslovky.

Například: тремя столами, пяти школам
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