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Anotace 
 

Otázky slouží k praktickému ověření znalostí gramatického 
útvaru, který byl žákům vysvětlen formou výkladu. 
 
 

Metodický pokyn 
 

Žáci dostanou nakopírované otázky a budou je společně 
vypracovávat. 
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POČITATELNÁ a NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA – CVIČENÍ 

1. Vyberte nepočitatelná podstatná jména: 

wine/class/homework/experience/bread/waiter/city/water/honey/hair/pupil/house/woman/news/ 

flour/flower/money/advice/happiness/cheese/time/eye/language/tooth/petrol/health/sugar/beer 

 

2. Přeložte: 

kousek dortu, 4 plátky šunky, tabulka čokolády, 2 misky polévky, balíček brambůrek, 3 skleničky 

džemu, 2 krabice džusu, 4 kila pomerančů, šálek kávy, 8 sklenic mléka, 2 láhve vína, 3 plechovky piva 

 

3. Přeložte: 

Její vlasy jsou černé. Kolik kávy piješ denně? Dali mi tři rady. Kolik plechovek coly mám přinést? Mé 

znalosti francouzštiny jsou velmi špatné. Proč jsou tvoje zavazadla tak těžká? Dáme si láhev bílého 

vína a 2 sklenice neperlivé vody. Jack nemá dost zkušeností. Řeknu ti o všech zážitcích z prázdnin. 

 

4. Vysvětlete rozdíl u těchto dvojic: 

a) experience x an experience 

b) glass x a glass 

c) paper x a paper 

d) iron x an iron 

e) hair x a hair 

f) wood x a wood 

 

5. Přeložte: 

hodně lásky    hodně přátel 

trochu sněhu    pár slov 

málo času    málo lidí 

 

6. Opravte chyby: 

She has many experiences from her previous job. What are the news? Money aren´t important. I 

usually eat a piece chicken and little rice for lunch. Have you got new informations for me? You 

shouldn´t drink so many wines. Our cat has got black and white hair. I must buy a milk. 

 



 

 

POČITATELNÁ a NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA – VYPRACOVÁNÍ  

1. wine/homework/experience/bread/water/honey/hair/news/flour/money/advice/happiness/ 

    cheese/time/sugar/beer/health/petrol 

 

2. a piece of cake, 4 slices of ham, a bar of chocolate, 2 bowls of soup, a packet of crisps, 3 jars of 

jam, 2 cartons of juice, 4 kilos of oranges, a cup of coffee, 8 glasses of milk, 2 bottles of wine, 3 cans 

of beer 

 

3. Her hair is black. How much coffee do you drink a day/per day/daily? The gave me three pieces of 

advice. How many cans of coke shall I bring? My knowledge of French is very bad/poor. Why is your 

luggage so heavy? We will have a bottle of white wine and 2 glasses of still water. Jack doesn´t have 

enough experience. I will tell you about all my experiences from holiday. 

 

4.  

a) zkušenost x zážitek 

b) sklo x sklenice 

c) papír x noviny 

d) železo x žehlička 

e) vlasy x chlup 

 f) dřevo x les 

 

5. much love/a lot of love  many friends/a lot of friends 

     a little snow     a few words 

     little time     few people 

 

6. She has a lot of experience from her previous job. What is the news? Money isn´t important. I 

usually eat a piece of chicken and a little rice for lunch. Have you got new information for me? You 

shouldn´t drink so much wine. Our cat has got black and white hairs. I must buy milk/some milk. 

 


