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Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

Jméno: …………………………………………………………………………….................................. 

Pracuj s učebnicí str. 44 -45, prezentací a dokumentem v Teams, zhlédni video. 

V angličtině se dělí podstatná jména na počitatelná = countable – mají 

jednotné a množné číslo a nepočitatelná = uncountable – mají jen jednotné 

číslo. 

Nepočitatelná podstatná jména jsou ta, která označují věci, které se sypou,       

tečou, mažou … Nepočitatelné je i slovíčko money = peníze 

1. Devide  and write the nouns into two groups – countable and uncountable nouns. 
(Rozděl a napiš podstatná jména do dvou skupin – počitatelná a nepočitatelná 
podstatná jména.): 

      

 

 

 

 

Countable nouns 

Počitatelná podstatná jména 

 

Uncountable nouns 

Nepočitatelná podstatná jména 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

bacon    butter     egg        cheese       mushroom      coffee    meat       ham 

tea         onion     fish          potato       pen                 house       water    salt 

carrot     bottle     cup         slice           woman           wine       music    milk 
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 U počitatelných podstatných jmen používáme v jednotném čísle člen 

a/an. U nepočitatelných zájmeno some. 

V otázce na množství používáme u počitatelných How many? 

V otázce na množství u nepočitatelných používáme How much? 

 
2) Write a/an/some in front of the nouns. (Napiš neurčitý člen a,an (= jeden  
    nějaký)  nebo zájmeno some (= nějaké neurčité množství) před podstatná  
    jména.): 
 

     ________ apple                     _________ sugar                      _________ glass 

     ________ boy                        _________ coffee                     _________ banana 

     ________ tomato                   _________ bread                     _________ sausage 

     ________ book                      _________ orange                   _________ soup 

3) Complete the questions with How much / How many. (Doplň otázky  

    s tázacím zájmenem Kolik.): 

 

1) ____________________ cheese do we need? 

2) ____________________ sweets do you eat every day? 

3) ____________________ fruit do eat every week? 

4) ____________________ dog food did you buy? 

5) ____________________ books are there in the library? 

6) ____________________ children are there in this school? 

7) ____________________ water is there in the tank? 

8) ____________________ rooms are there in your house? 

9) ____________________ pupil can play cards in your class? 

10) ___________________ shops are there in that shopping centre? 

4) Napiš C for COUNTABLE (počitatelná) a  U for UNCOUNTABLE 
(nepočitatelná) nouns. 

1. sandwich - ......... 7. potato    - ......... 13. banana - ......... 19. flour   - ......... 

2. person     - ......... 8. tomato   - ......... 14. sugar    - ......... 20. soup   - ......... 

3. meat        - ......... 9. coffee    - ......... 15. salad     - ......... 21. box    - ......... 

4. onion       - ......... 10. carrot     - ......... 16. bread    - ......... 22. cup     - ......... 

5. wife         - ......... 11. car         - ......... 17. man      - ......... 23. bottle - ......... 

6. child        - ......... 12. water     - ......... 18. apple    - ......... 24. salt     - ......... 

 


