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Kolik je hodin?  Kolik je hodin?  

СколькоСколько временивремени??



Pro vyjádření hodin je třeba vědět, jaký mají tvar 
základní číslovky a číslovky řadové (rodu 
mužského) ve 2. pádě.

Základní číslovky:
1. pád 2. pád
один, одна одного, одной
два, две двух
три трёх
четыре четырёх
пять пяти
шесть шести
.......... ..........



Řadové číslovky:

1. pád 2. pád
первый первого
второй второго
третий третьего
четвёртый четвёртого
пятый пятого
шестой шестого
.......... ..........



Сколько времени?

12:00 двенадцать часов
полдень

12:05 двенадцать часов пять минут
пять минут первого

12:10 двенадцать часов десять минут
десять минут первого

12:15 двенадцать часов пятнадцать минут
пятнадцать минут (четверть) первого



Сколько времени?

12:20 двенадцать часов двадцать минут
двадцать минут первого

12:25 двенадцать часов двадцать пять минут
двадцать пять минут первого

12:30 двенадцать часов тридцать минут
пол (половина) первого

12:35 двенадцать часов тридцать пять минут
без двадцати пяти первого



Сколько времени?
12:40 двенадцать часов сорок минут

без двадцати час

12:45 двенадцать часов сорок пять минут
без пятнадцати (без четверти) час

12:50 двенадцать часов пятьдесят минут
без десяти час

12:55 двенадцать часов пятьдесят пять минут
без пяти час

13:00 тринадцать часов, один час, час дня



Dobu od celé hodiny do půl následující hodiny 
vyjadřujeme počtem minut a 2. pádem řadové číslovky 
následující hodiny.

Dobu od půl do celé hodiny vyjadřujeme předložkou без, 
počtem zbývajících minut a 1. pádem základní číslovky 
následující hodiny. 

Pozor na slovo минута: одна минута
две, три, четыре минуты
пять минут
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