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LICZEBNIKI GŁÓWNE
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0 cero
1 uno/un/una
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dieciséis [akcent! ]

17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno/ún/una
22 veintidós
23 veintitrés
24 veinticuatro
26 veintiséis
27 veintisiete
28 veintiocho
29 veintinueve
30 treinta
31 treinta y uno/un/una
32 treinta y dos
33 treinta y tres
34 treinta y cuatro
35 treinta y cinco
36 treinta y seis
37 treinta y siete
38 treinta y ocho
39 treinta y nueve
40 cuarenta
41 cuarenta y uno/un/una
42 cuarenta y dos
43 cuarenta y tres
44 cuarenta y cuatro

~ piszemy łącznie

~ łączymy dziesiątki i jednostki za pomocą "y"
(przybiera formę "i" w środku wyrazu),
mogą pojawić się również oboczności
wynikające z ortografii lub akcentów, np.

diez y + siete = diecisiete
veinte y + dos = veintidós

~ piszemy ooddzielnie (tylko pełne dziesiątki są
nadal pisane razem)

~ między dziesiątkami a cyfrą jedności piszemy "y"

~ uno/una odpowiada rodzajowi rzeczownika, do
którego się odnosi

~ uno przechodzi w un przed rzeczownikiem
męskiem i gdy występuje w środku liczby, np.

un coche
301000 trescientos un mil
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50 cincuenta
51 cincuenta y uno/un/una
52 cincuenta y dos

60 sesenta
61 sesenta y uno/un/una
62 sesenta y dos

70 setenta
80 ochenta
90 noventa
100 cien

101 ciento uno/un/una
102 ciento dos
110 ciento diez

200 doscientos/as
211 doscientos/as once
300 trescientos/as
400 cuatrocientos/as
500 quinientos/as
600 seiscientos/as
700 setecientos/as
800 ochocientos/as
900 novecientos/as
999 novecientos/as noventa y nueve

1000 mil
1013 mil trece
1478 mil cuatrocientos setenta y ocho
2000 mil
3000 mil

1 000000 un millón
2 000000 dos millones
3 250 001 tres millones doscientos

cincuenta mil uno

~ rodzaj liczebnika pojawia nam się dopiero od
200

(uno/un/una jest wyjątkiem)

~ rodzaj liczebnika zależy od rzeczownika, do
którego się odnosi, np.

quinientas treinta y dos personas

~ Y
~ gdy wyraz piszemy razem (16-29) "y" zmienia

się w "i"
~ od 31 piszemy numery oddzielnie, między

setkami a dziesiątkami nie dajemy "y"
(nic nie stawiamy), między dziesiątkami
a cyframi jedności piszemy "y":

2 145
2 mil ø 1 ø 4 y 5

dos mil ø ciento ø cuarenta y cinco

~ gdy ciento i mil występują w liczbie mnogiej
stawiamy wtedy za nimi "de" i zmieniają znaczenie
na "w przybliżeniu", np.

cientos de libros (setki książek)
miles de animales (tysiące zwirząt)

Ale zwróć uwagę jeśli znamy dokładną ilość,
nie podajemy przybliżenia:

cien libros (sto książek)
dos mil animales (dwa tysiące zwierząt)

~ millón ma tylko rodzaj męski, np.

millones de chicas (miliony dziewczyn)
un millón de chicas (milion dziewczyn)

un millón doscientas mil Ø chicas (milion dwieście
tysięcy dziewczyn)
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LICZEBNIKI PORZĄDKOWE
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Notatki

1. primero/primer/primera
2. segundo
3. tercero/tercer
4. cuarto
5. quinto
6. sexto
7. séptimo
8. octavo
9. noveno lub nono
10. décimo
11. undécimo lub decimoprimero lub onceno
12. duodécimo lub decimosegundo
13. tredécimo lub décimo tercero
14. décimo cuarto/a
15. décimo quinto
16. hexadécimo lub décimo sexto
17. décimo séptimo
18. décimo octavo
19. décimo noveno lub decimonono
20. vigésimo
21. vigésimo primero
22. vigésimo segundo
30. trigésimo
40. cuadragésimo
50. quincuagésimo
60. sexagésimo
70. septuagésimo
80. octogésimo
90. nonagésimo
100. centésimo
101. centésimo primero
110. centésimo décimo
150. centésimo quincuagésimo

200. ducentésimo
300. tricentésimo
400. cuadringentésimo
500. quingentésimo
600. sexcentésimo
700. septingentésimo
800. octingentésimo
900. noningentésimo
1000. milésimo

Liczebniki porządkowe odmieniają się
przez liczbę (pojedynczą i mnogą) i rodzaj

(męski i żeński).

Najczęściej stosuje się tylko liczebniki
porządkowe do 10 i ich warto się bardzo

dobrze nauczyć!
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