ČÍSLOVKY – MÍRY A VÁHY – EXERCISES
E1/ PŘEČTĚTE ÚDAJE V METRICKÉM SYSTÉMU
23 m
454 g
3l
98 cm

51 kg
107 km
250 ml
36.7 cm

350 g
8l
6,670 km
12 kg

36 cm2
72 m2
4 km2
27 m3

E2/ NA PRÁZDNÁ MÍSTA VLOŽTE SPRÁVNÁ SLOVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

How many centimetres are there in a ............... ? A hundred.
How many metres make a ............... ? A thousand.
How many ............... are there in one kilometre? A hundred thousand.
How do we call ............... millimetres? A centimetre.
What is a ...............? It is a thousand grams.
How many ............... are there in a litre? Ten.
And how many millimetres make a ...............? A thousand.
What is a decilitre? It is a hundred ................
What is a size of the room that is 3 metres long and 3 ............... wide? Nine ...............
metres.
How big is London? This book says it’s got an area of 1,579 ............... kilometres.

E3/ VYBERTE PŘIBLIŽNÝ EKVIVALENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

two inches
one and a half kilometres
a pound
a hundred grams
three feet
two litres
three square yards
fifty millimetres

2 cm / 2.5 cm / 5 cm
a mile / one and a half miles / one point six miles
½ kg / 1 kg / 2 kg
an ounce / four ounces / twenty-eight ounces
1 m / 30 m / 90 m
half a pint / a pint / four pints
90 square metres / 27 square metres / 3 square metres
1 inch / 2 inches / 1 ½ inches

E4/ PŘELOŽTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

půl libry
půl kilogramu mouky
půl litru lihovin
půl hodiny nakupování
jedno a půl kila pomerančů
kilo a půl banánů
dva a půl litru
tři a půl litru citrónové limonády
jedno a čtvrt kila žampiónů
tři čtvrtě hodiny
tři čtvrtě kila čerstvých malin

E5/ PŘELOŽTE
1. sklenice vína
2. kostka cukru
3. šálek čaje
4. kapka deště
5. porce hranolků
6. list papíru
7. kus koláče
8. inkoustová skvrna
9. kytice květin
10. sklenice marmelády
11. pytel uhlí
12. lžička cukru
13. krabička cigaret
14. lžíce medu
15. plechovka Coca-Coly
16. tuba zubní pasty
17. láhev mléka
18. mísa ovoce
19. pytlík bonbónů
20. krabička zápalek

21. několik desek
22. mnoho knih
23. žádní studenti
24. každý lékař
25. většina lidí
26. obě dívky
27. málo peněz
28. málo dětí
29. pár dní
30. trochu času
31. dost papíru
32. více kávy
33. více přátel
34. méně času
35. méně knih

