
Počitateľné a nepočitateľné podstatné mená 

Countable and Uncountable Nouns 

 

Počitateľné podstatné mená – Countable nouns – sú podstatné mená, ktoré možno  

             počítať,  

- pred nimi môže stať člen the (určitý člen) 

a a/an (neurčitý člen), napríklad a boy – the 

boys 

- pred nimi môžu stáť číslovky – two boys, 

five apples 

- zámená: many (veľa), some (nejaký), few 

(málo) – many books, some cars, few trees 

- tvoria jednotné aj množné číslo 

- v jednotnom číslo musí byť člen 

Pr.:   a book – the books, a girl – the girls, a dog – the dogs, a cat – the cats, an apple – the 

apples, a car – the cars, 

 

Nepočitateľné podstatné mená – Uncountable nouns – sú podstatné mená, ktoré nemožno  

             počítať,  

- majú iba jednotné číslo 

- pred nimi nestojí neurčitý člen (a/an), 

používajú sa bez člena, ak ide o konkrétny 

prípad majú člen určitý (the) 

- nepoužívajú sa v množnom čísle – snow, 

bread 

- môžu mať zámená – much (veľa), some 

(nejaký), little (málo) – much time, some 

tea, little water 

 

Nepočitateľné podstatné mená – Uncountable nouns sú: 

A) mená látkové: coffee, water, sugar (cukor), tea, butter (maslo), meat (mäso), bread (chlieb) 

B) mená abstraktné (pomenúvajú činnosť): time, love, work 

C) mená hromadné: money, hair, news(správy), luggage (batožina) 

 

Chlieb je nepočitaľné podstatné meno. Nemôžeš z neho utvoriť množné číslo. Pretože niekedy 

musíš uviesť presné množstvo, použiješ na to zvláštny výraz na vyjadrenie množstva. Tieto 

výrazy dáš do množného čísla, ale podstatné meno zostane nezmenené. 

Napr.:  a loaf of bread (bochník chleba) – two loaves of bread (dva bochníky chleba) 

  a piece of cheese (kúsok syra) – three pieces of cheese 

  a glass of water – pohár vody 

  a bar of chocolate – tabuľka čokolády 

  a cup of tea – šálka čaju 

  a slice of bread – krajec chleba 

Prečítajte si túto gramatiku aspoň 5-krát, aby ste jej porozumeli. Pripravila som Vám aj cvičenia 

na zopakovanie, ktoré vypracované mi posielajte na mail: ccvc@ccvcnitra.sk. 

Prajem Vám hlavne zdravie a veľa trpezlivosti. 

Držte sa   


