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NOMINATIVE GENITIVE DATIVE ACCUSATIVE INSTRUMENTAL LOCATIVE VOCATIVE
Tu jest dwoje dzieci. W szkole nie ma dwojga dzieci. Mama dziękuje dwojgu dzieciom. Mam dwoje dzieci. Idę do kina z dwojgiem dzieci. Mówię o dwojgu dzieciach. O! Dwoje dzieci!

2 dwoje dzieci dwojga dwojgu dwoje dwojgiem dwojgu dwoje
3 troje dzieci trojga trojgu troje trojgiem trojgu troje
4 czworo dzieci czworga czworgu czworo czworgiem czworgu czworo
5 pięcioro dzieci pięciorga pięciorgu pięcioro pięciorgiem pięciorgu pięcioro
6 sześcioro dzieci sześciorga sześciorgu sześcioro sześciorgiem sześciorgu sześcioro
7 siedmioro dzieci siedmiorga siedmiorgu siedmioro siedmiorgiem siedmiorgu siedmioro
8 ośmioro dzieci ośmiorga ośmiorgu ośmioro ośmiorgiem ośmiorgu ośmioro
9 dziewięcioro dzieci dziewięciorga dziewięciorgu dziewięcioro dziewięciorgiem dziewięciorgu dziewięcioro
10 dziesięcioro dzieci dziesięciorga dziesięciorgu dziesięcioro dziesięciorgiem dziesięciorgu dziesięcioro

= NOMINATIVE = DATIVE = NOMINATIVE

11 jedenaścioro dzieci jedenaściorga jedenaściorgu jedenaścioro jedenaściorgiem jedenaściorgu jedenaścioro
12 dwanaścioro dzieci dwanaściorga dwanaściorgu dwanaścioro dwanaściorgiem dwanaściorgu dwanaścioro
13 trzynaścioro dzieci trzynaściorga trzynaściorgu trzynaścioro trzynaściorgiem trzynaściorgu trzynaścioro
14 czternaścioro dzieci czternaściorga czternaściorgu czternaścioro czternaściorgiem czternaściorgu czternaścioro
15 piętnaścioro dzieci piętnaściorga piętnaściorgu piętnaścioro piętnaściorgiem piętnaściorgu piętnaścioro
16 szesnaścioro dzieci szesnaściorga szesnaściorgu szesnaścioro szesnaściorgiem szesnaściorgu szesnnaścioro
17 siedemnaścioro dzieci siedemnaściorga siedemnaściorgu siedemnaścioro siedemnaściorgiem siedemnaściorgu siedemnaścioro
18 osiemnaścioro dzieci osiemnaściorga osiemnaściorgu osiemnaścioro osiemnaściorgiem osiemnaściorgu osiemnaścioro
19 dziewiętnaścioro dzieci dziewiętnaściorga dziewiętnaściorgu dziewiętnaścioro dziewiętnaściorgiem dziewiętnaściorgu dziewiętnaścioro

20 dwadzieścioro dzieci dwadzieściorga dwadzieściorgu dwadzieścioro dwadzieściorgiem dwadzieściorgu dwadzieścioro
30 trzydzieścioro dzieci trzydzieściorga trzydzieściorgu trzydzieścioro trzydzieściorgiem trzydzieściorgu trzydzieścioro
40 czterdzieścioro dzieci czterdzieściorga czterdzieściorgu czterdzieścioro czterdzieściorgiem czterdzieściorgu czterdzieścioro
50 pięćdziesięcioro dzieci pięćdziesięciorga pięćdziesięciorgu pięćdziesięcioro pięćdziesięciorgiem pięćdziesięciorgu pięćdziesięcioro
60 sześćdziesięcioro dzieci sześćdziesięciorga sześćdziesięciorgu sześćdziesięcioro sześćdziesięciorgiem sześćdziesięciorgu sześćdziesięcioro
70 siedemdziesięcioro dzieci siedemdziesięciorga siedemdziesięciorgu siedemdziesięcioro siedemdziesięciorgiem siedemdziesięciorgu siedemdziesięcioro
80 osiemdziesięcioro dzieci osiemdziesięciorga osiemdziesięciorgu osiemdziesięcioro osiemdziesięciorgiem osiemdziesięciorgu osiemdziesięcioro
90 dziewięćdziesięcioro dzieci dziewięćdziesięciorga dziewięćdziesięciorgu dziewięćdziesięcioro dziewięćdziesięciorgiem dziewięćdziesięciorgu dziewięćdziesięcioro
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USAGE OF COLLECTIVE NUMERALS

NOMINATIVE GENITIVE DATIVE ACCUSATIVE INSTRUMENTAL LOCATIVE VOCATIVE

21 dwadzieścioro jeden dwadzieściorga jeden dwadzieściorgu jeden dwadzieścioro jeden dwadzieściorgiem jeden dwadzieściorgu jeden dwadzieścioro jeden

22 dwadzieścioro dwoje dwadzieściorga dwojga dwadzieściorgu dwojgu dwadzieścioro dwoje dwadzieściorgiem dwojgiem dwadzieściorgu dwojgu dwadzieścioro dwoje
23 dwadzieścioro troje dwadzieściorga trojga dwadzieściorgu trojgu dwadzieścioro troje dwadzieściorgiem trojgiem dwadzieściorgu trojgu dwadzieścioro troje

24 dwadzieścioro czworo dwadzieściorga czworga dwadzieściorgu czworgu dwadzieścioro czworo dwadzieściorgiem czworgiem dwadzieściorgu czworgu dwadzieścioro czworo

25 dwadzieścioro pięcioro dwadzieściorga pięciorga dwadzieściorgu pięciorgu dwadzieścioro pięcioro dwadzieściorgiem pięciorggiem dwadzieściorgu pięciorgu dwadzieścioro pięcioro
26 dwadzieścioro sześcioro dwadzieściorga sześciorga dwadzieściorgu sześciorgu dwadzieścioro sześcioro dwadzieściorgiem sześciorgiem dwadzieściorgu sześciorgu dwadzieścioro sześcioro
27 dwadzieścioro siedmioro dwadzieściorga siedmiorga dwadzieściorgu siedmiorgu dwadzieścioro siedmioro dwadzieściorgiem siedmiorgiem dwadzieściorgu siedmiorgu dwadzieścioro siedmioro
28 dwadzieścioro ośmioro dwadzieściorga ośmiorga dwadzieściorgu ośmiorgu dwadzieścioro ośmioro dwadzieściorgiem ośmiorgiem dwadzieściorgu ośmiorgu dwadzieścioro ośmioro
29 dwadzieścioro dziewięcioro dwadzieściorga dziewięciorga dwadzieściorgu dziewięciorgu dwadzieścioro dziewięcioro dwadzieściorgiem dziewięciorgiem dwadzieściorgu dziewięciorgu dwadzieścioro dziewięcioro

= NOMINATIVE = DATIVE = NOMINATIVE

Collective numerals can not be created from: zero, jeden, sto, tysiąc, milion, 
miliard, bilion, parę, wiele, ile, tyle. 
• one child  - jedno dziecko
• one hundred children  - sto dzieci
• one hundred and one children  - sto jeden dzieci

NOMINATIVE GENITIVE DATIVE ACCUSATIVE INSTRUMENTAL LOCATIVE VOCATIVE
3 > 9 kilkoro dzieci kilkorga dzieci kilkorgu dzieciom kilkoro dzieci kilkorgiem dzieci kilkorgu dzieciach kilkoro dzieci

11 > 19 kilkanaścioro dzieci kilkanaściorga dzieci kilkanaściorgu dzieciom kilkanaścioro dzieci kilkanaściorgiem dzieci kilkanaściorgu dzieciach kilkanaścioro dzieci
20 > 99 kilkudziesięcioro dzieci kilkudziesięciorga dzieci kilkudziesięciorgu dzieciom kilkudziesięcioro dzieci kilkudziesięciorgiem dzieci kilkudziesięciorgu dzieciach kilkudziesięcioro dzieci
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• Children and young animals, e.g. four children, three kittens czworo dzieci, troje kociąt
• Groups of people that include both sexes, e.g. two parents, five students dwoje rodziców, pięcioro studentów
• Nouns that often come in pairs, e.g. two eyes, two ears dwoje oczu, dwoje uszu
• Nouns that only exist in the plural, e.g. two doors, two violins dwoje drzwi, dwoje skrzypiec
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