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VIII. Liczebnik
(numeral)

  80.   Liczebniki główne (cardinal numbers)

Do liczebników g³ównych nale¿¹:

0 zero 21 twenty-one

1 one 22 twenty-two

2 two 23 twenty-three

3 three 24 twenty-four

4 four 25 twenty-five

5 five ... ...

6 six 30 thirty

7 seven 40 forty

8 eight 50 fifty

9 nine 60 sixty

10 ten 70 seventy

11 eleven 80 eighty

12 twelve 90 ninety

13 thirteen 100 one/a hundred

14 fourteen 200 two hundred

15 fifteen 300 three hundred

16 sixteen ... ...

17 seventeen 1 000 a/one thousand

18 eighteen 2 000 two thousand

19 nineteen ... ...

20 twenty 1 000000 a/one million

(USA: billion)
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Zapamiêtajmy:

1. Pisownia niektórych liczebników g³ównych mo¿e sprawiaæ k³opoty.

Szczególn¹ uwagê zwróæmy na liczebniki: 8, 11, 12, 13, 40 (four, ale forty),

50 (five, ale fifty) oraz 100, 1000.

Zapamiêtajmy, ¿e 200, 300 itd. to two, three hundred, a nie hundreds (nie dodajemy

koñcówki s do hundred, thousand, million; wyj¹tek � patrz: poni¿ej, podpunkt 5).

2. Koñcówka na�cie to teen (z wyj¹tkiem 11 i 12).

14 = four + teen = fourteen.

Koñcówka dzie�ci i dziesi¹t to ty.

60 = six + ty = sixty

(zwróæmy jednak uwagê na pisowniê 20, 30, 40 i 50).

3. W pisowni miêdzy dziesi¹tki a jedno�ci wstawiamy my�lnik (36 = thirty-six).

Przed dziesi¹tkami (lub jedno�ciami, je�li nie mamy dziesi¹tek) wstawiamy and

(350 = Three hundred and fifty. 408 = Four hundred and eight. 450 202 = Four

hundred and fifty thousand, two hundred and two).

4. Przedimka a mo¿emy u¿yæ zamiast one przed: hundred, thousand, million.

a hundred = one hundred.

5. Je�li chcemy okre�liæ ilo�æ jako dziesi¹tki, setki, tysi¹ce, miliony, to dodajemy do

liczebnika s oraz przyimek of.

hundreds of people = setki ludzi

hundreds of times = setki razy

thousands of children = tysi¹ce dzieci

Przyimek of mo¿emy wstawiæ równie¿ po innych liczebnikach:

six of us = sze�ciu z nas

ten of these cars = dziesiêæ z tych samochodów

6. Zero w matematyce to zero.

Gdy podajemy numer telefonu, mówimy o (oh) (Wielka Brytania)

lub zero (Stany Zjednoczone).

� What is your telephone number?

� My telephone number is 349-55-09.

(three, four, nine, double (podwójne) five, oh/zero, nine; potrójne = tripple)

W tenisie natomiast zero to love, a w pi³ce no¿nej � nil.

15 love (15-0).

Manchester won two-nil (2-0).

www.maturazangielskiego.net



96

Przy okre�laniu temperatury mówimy zazwyczaj:

10 degrees below freezing � 10 stopni poni¿ej zera.

10 degrees above freezing � 10 stopni powy¿ej zera.

Wstawienie zero zamiast freezing te¿ jest poprawne.

Zero absolutne to absolute zero.

7. Liczebniki, które pe³ni¹ funkcjê przymiotnika wystêpuj¹ w liczbie pojedynczej.

dwudziestofuntowy banknot � a twenty-pound note (a nie pounds)

czterogwiazdkowy hotel � a four-star hotel (a nie stars)

siedmioletnia dziewczynka � a seven-year-old girl (a nie years)

Inne przyk³ady:

59 � fifty-nine

102 � one/a hundred and two

155 � one/a hundred and fifty-five

390 � three hundred and ninety

 2009 � two thousand (and) nine

 5876 � five thousand, eight hundred and seventy-six

  81.  Liczebniki porządkowe

  (ordinal numbers)

Liczebnik g³ówny Liczebnik porz¹dkowy       T³umaczenie

one first pierwszy

two second drugi

three third trzeci

four fourth czwarty

five fifth pi¹ty

six sixth szósty

seven seventh siódmy

eight eighth ósmy

nine ninth dziewi¹ty

ten tenth dziesi¹ty
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eleven eleventh jedenasty

twelve twelfth dwunasty

thirteen thirteenth trzynasty

fourteen fourteenth czternasty

... ... ...

twenty twentieth dwudziesty

twenty-one twenty-first dwudziesty pierwszy

twenty-two twenty-second dwudziesty drugi

twenty-three twenty-third dwudziesty trzeci

twenty-four twenty-fourth dwudziesty czwarty

twenty-five twenty-fifth dwudziesty pi¹ty

... ... ...

thirty thirtieth trzydziesty

forty fortieth czterdziesty

fifty fiftieth piêædziesi¹ty

sixty sixtieth sze�ædziesi¹ty

seventy seventieth siedemdziesi¹ty

eighty eightieth osiemdziesi¹ty

ninety ninetieth dziewiêædziesi¹ty

one/a hundred hundredth setny

a/one thousand thousandth tysiêczny

a/one million

(USA � billion)
millionth milionowy

Zapamiêtajmy:

1. Pisownia niektórych liczebników porz¹dkowych mo¿e sprawiaæ k³opoty.

Szczególn¹ uwagê zwróæmy na liczebniki: pierwszy (first), drugi (second), trzeci

(third), pi¹ty (fifth), ósmy (eighth), dziewi¹ty (ninth) i dwunasty (twelfth).

2. W wiêkszo�ci przypadków, aby utworzyæ liczebnik porz¹dkowy nale¿y dodaæ

koñcówkê th do liczebnika g³ównego.

six � sze�æ

sixth � szósty, szósta, szóste, szóstego...

Je¿eli liczebnik koñczy siê na y, to y zamieniamy na ie i dodajemy th.

forty - fortieth

3. Je¿eli liczebniki porz¹dkowe piszemy liczb¹, to po niej wstawiamy dwie ostatnie

litery liczebnika porz¹dkowego wystêpuj¹cego w formie pisemnej �

litery th lub st (first), nd (second), rd (third).

6
th

 (sixth), 10
th

 (tenth), 30
th

 (thirtieth), 42
nd

 (forty-second), 71
st

 (seventy-first)
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4. W pisowni, podobnie jak w przypadku liczebników g³ównych, miêdzy dziesi¹tki

a jedno�ci wstawiamy my�lnik (36th = Thirty-sixth).

Przed dziesi¹tkami (lub jedno�ciami, je�li nie mamy dziesi¹tek) wstawiamy and

(350th = Three hundred and fiftieth. 408th = Four hundred and eighth).

5. Zazwyczaj liczebniki porz¹dkowe poprzedzamy przedimkiem the.

the first, the second, the twentieth...
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