
Základní číslovky - cardinal numbers 

1-12 

1 one 7 seven 

2 two 8 eight 

3 three 9 nine 

4 four 10 ten 

5 five 11 eleven 

6 six 12 twelve 

Číslovky 13-19 tvoříme příponou -teen k číslovkám 1-9 (odtud teenagers = náctiletí) 
Přízvuk je na druhé slabice. 
Pozor na změnu pravopisu u některých z nich (vyznačeno tučně)! 

13 thirteen 17 seventeen 

14 fourteen 18 eighteen 

15 fifteen 19 nineteen 

16 sixteen 
  

Desítky 20-90 vzniknou příponou -ty k číslovce 1-9 

20 twenty 60 sixty 

30 thirty 70 seventy 

40 forty 80 eighty 

50 fifty 90 ninety 

Další číslovky 
sto - hundred, dvě stě - two hundred... 
tisíc - thousand, dva tisíce - two thousand... 
milión - million, dva milióny - two million... 

Poznámky 
21 twenty-one 
201 two hundred and one 
221 two hundred and twenty-one 
4,011 four thousand and eleven 
4,111 four thousand, one hundred and eleven 

Desetinné číslo 
4,111.23 - four thousand, one hundred and eleven point two three 



Vyjádření nuly 

0 zero obecně 

0 nought v matematice 

0 "o" např. v telefonním čísle 

0 nil ve sportovních výsledcích 

0 love v tenise 

Vyjádření letopočtu 
1981 - nineteen eighty-one 
1066 - ten sixty-six 
1006 - one thousand and six / ten oh six 
1906 - nineteen hundred and six / nineteen oh six 
2010 - two thousand and ten 

Řadové číslovky - Ordinal numbers 

Nezapomeňte používat s řadovou číslovkou určitý člen THE! 

1st first 7th seventh 

2nd second 8th eighth 

3rd third 9th ninth 

4th fourth 10th tenth 

5th fifth 11th eleventh 

6th sixth 12th twelfth 

Další řadové číslovky 

13th thirteenth 30th thirtieth 

14th fourteenth 40th fortieth 

15th fifteenth 50th fiftieth 

Poznámky 
21. = 21st = the twenty-first 
102. = 102nd = the one hundred and second 

V datu: 8 July/July 8 = říkáme the eighth of July/ July the eighth 
WWII = World War the second 



Násobné jednotky 

1x - once 
2x - twice 
3x - three times 
100x - one hundred times 

pětkrát denně - five times a day 
dvakrát za týden - twice a week 

 


