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Shoda u českých složených základních číslovek obsahujících číslovku jeden








3 typy shody mezi složeným číslovkovým výrazem (SČV) a počítaným předmětem:
1) Singulár
Shodu mezi SČV a počítaným předmětem vyjadřujeme podle komponentu SČV na místě jednotek.
Např. pět/šest/sedm/osm/devět/deset/dvacet lingvistů, ale dvacet jeden lingvista, jako jeden lingvista,
dvacet dva/tři/čtyři lingvisté, jako dva/tři/čtyři lingvisté nebo dvacet jedna kráva šla
2) Numerativ
U číslovek s číselnou hodnotou vyšší než čtyři uvádíme počítaný předmět ve tvaru genitivu plurálu, tzv.
numerativu.
Např. pět mužů, šest/sedm/osm/devět/deset/dvacet/dvacet jedna/dvacet dva/dvacet tři/dvacet
čtyři/dvacet pět lingvistů atd. nebo dvacet jedna krav šlo
3) Inverzní číslovka
SČV je vytvořen „inverzně“, tj. pořadí jednotek a desítek je prohozené. Počítaný předmět vyjadřujeme
plurálem genitivu, tzv. numerativem.
Např. jednadvacet/jedenadvacet lingvistů, jednadvacet/jedenadvacet lingvistek nebo jedenadvacet krav šlo
Lingvistické perličky:
ČNK :
(…) Z toho osmdesát jeden branec je schopno základní vojenské služby.
Minulý týden vyčíslili hygienici celkovou nemocnost na jeden tisíc sto devadesát jeden případů v přepočtu
na sto tisíc obyvatel (...)
(…) Nyní drží Fond národního majetku jedenasedmdesát jedna procent akcií, (…)
Anketa
- Předsedou sněmovny byl zvolen 101 (hlas). = stou jednou hlasu, sto jedněmi hlasy.
- Nedávno však 271 (rok) starou lípu zasáhl při mohutné bouřce blesk. = dvě stě jedna a sedmnáseti
letou/ dvě stě a sedmdesátým prvním rokem/dvě stovky sedmdesát jedna roků
- Daně z přidané hodnoty se zvýšily o 31 000 000 korun. = třicet jedna miliónu tisíc korun, třicet jedna
mega
- Je tam 5 400 321 (prase) a jen 5 000 241 (člověk). = pět miliónů čtyři sta tisíc tři sta dvacet jedna
prasat, pět miliónů lidí a nějaký drobný/pět miliónů čtyři sta tisíc tři sta dvacet jedna prasat a lidí jen o
čtyři sta tisíc osmdesát méně
- Podpisovatelé kupních smluv jsou majitelé družstva u sedmatřiceti domů s 631 (byt). = šest
seti/šesceti/šest ceti třiceti jedna byty/ šesty třiceti jedna bytů/ šest seti třiceti a jedním bytem/ šest seti
třiceti jedmi byty/ šest set třicet jedny byty
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