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DEKLINACJA RZECZOWNIKÓW ODLICZEBNIKOWYCH

NOMINATIVE GENITIVE DATIVE ACCUSATIVE INSTRUMENTAL LOCATIVE VOCATIVE

- a - i - e - ę - ą = DATIVE - o

1 jedynka jedynki jedynce jedynkę jedynką jedynce jedynko
2 dwójka dwójki dwójce dwójkę dwójką dwójce dwójko
3 trójka trójki trójce trójkę trójką trójce trójko
4 czwórka czwórki czwórce czwórkę czwórką czwórce czwórko
5 piątka piątki piątce piątkę piątką piątce piątko
6 szóstka szóstki szóstce szóstkę szóstką szóstce szóstko
7 siódemka siódemki siódemce siódemkę siódemką siódemce siódemko
8 ósemka ósemki ósemce ósemkę ósemką ósemce ósemko
9 dziewiątka dziewiątki dziewiątce dziewiątkę dziewiątką dziewiątce dziewiątko
10 dziesiątka dziesiątki dziesiątce dziesiątkę dziesiątką dziesiątce dziesiątko

11 jedenastka jedenastki jedenastce jedenastkę jedenastką jedenastce jedenastko
12 dwunastka dwunastki dwunastce dwunastkę dwunastką dwunastce dwunastko
13 trzynastka trzynastki trzynastce trzynastkę trzynastką trzynastce trzynastko
14 czternastka czternastki czternastce czternastkę czternastką czternastce czternastko
15 piętnastka piętnastki piętnastce piętnastkę piętnastką piętnastce piętnastko
16 szesnastka szesnastki szesnastce szesnastkę szesnastką szesnastce szesnastko
17 siedemnastka siedemnastki siedemnastce siedemnastkę siedemnastką siedemnastce siedemnastko
18 osiemnastka osiemnastki osiemnastce osiemnastkę osiemnastką osiemnastce osiemnastko
19 dziewiętnastka dziewiętnastki dziewiętnastce dziewiętnastkę dziewiętnastką dziewiętnastce dziewiętnastko

20 dwudziestka dwudziestki dwudziestce dwudziestkę dwudziestką dwudziestce dwudziestko
30 trzydziestka trzydziestki trzydziestce trzydziestkę trzydziestką trzydziestce trzydziestko
40 czterdziestka czterdziestki czterdziestce czterdziestkę czterdziestką czterdziestce czterdziestko
50 pięćdziesiątka pięćdziesiątki pięćdziesiątce pięćdziesiątkę pięćdziesiątką pięćdziesiątce pięćdziesiątko
60 sześćdziesiątka sześćdziesiątki sześćdziesiątce sześćdziesiątkę sześćdziesiątką sześćdziesiątce sześćdziesiątko
70 siedemdziesiątka siedemdziesiątki siedemdziesiątce siedemdziesiątkę siedemdziesiątką siedemdziesiątce siedemdziesiątko
80 osiemdziesiątka osiemdziesiątki osiemdziesiątce osiemdziesiątkę osiemdziesiątką osiemdziesiątce osiemdziesiątko
90 dziewięćdziesiątka dziewięćdziesiątki dziewięćdziesiątce dziewięćdziesiątkę dziewięćdziesiątką dziewięćdziesiątce dziewięćdziesiątko

Declension of the numerical nouns

- e- a - i - ą- ę - o= DAT

SINGULAR



•	 For	the	number	0,	in	principle,	there	is	no	separate	numerical	noun,	but	sometimes	the	
noun	zerówka	can	be	heard

•	 Higher	numerals	(tysiąc,	million,	miliard)	are	already	numerical	nouns
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100 setka setki setce setkę setką setce setko
200 dwusetka dwusetki dwusetce dwusetkę dwusetką dwusetce dwusetko
300 trzysetka trzysetki trzysetce trzysetkę trzysetką trzysetce trzysetko
400 czterysetka czterysetki czterysetce czterysetkę czterysetką czterysetce czterysetko
500 pięćsetka pięćsetki pięćsetce pięćsetkę pięćsetką pięćsetce pięćsetko
600 sześćsetka sześćsetki sześćsetce sześćsetkę sześćsetką sześćsetce sześćsetko
700 siedemsetka siedemsetki siedemsetce siedemsetkę siedemsetką siedemsetce siedemsetko
800 osiemsetka osiemsetki osiemsetce osiemsetkę osiemsetką osiemsetce osiemsetko
900 dziewięćsetka dziewięćsetki dziewięćsetce dziewięćsetkę dziewięćsetką dziewięćsetce dziewięćsetko

Declension of the numerical nouns

- e- a - i - ą- ę - o= DAT

ósemka						szesnastka

NOMINATIVE GENITIVE DATIVE ACCUSATIVE INSTRUMENTAL LOCATIVE VOCATIVE

- a - i - e - ę - ą = DATIVE - o

1 jedynki jedynek jedynkom jedynki jedynkami jedynkach jedynki
2 dwójki dwójek dwójkom dwójki dwójkami dwójkach dwójki
3 trójki trójek trójkom trójki trójkami trójkach trójki
4 czwórki czwórek czwórkom czwórki czwórkami czwórkach czwórki
5 piątki piątek piątkom piątki piątkami piątkach piątki
6 szóstki szóstek szóstkom szóstki szóstkami szóstkach szóstki
7 siódemki siódemek siódemkom siódemki siódemkami siódemkach siódemki
8 ósemki ósemek ósemkom ósemki ósemkami ósemkach ósemki
9 dziewiątki dziewiątek dziewiątkom dziewiątki dziewiątkami dziewiątkach dziewiątki
10 dziesiątki dziesiątek dziesiątkom dziesiątki dziesiątkami dziesiątkach dziesiątki

- om- i - - ami= NOM = NOM= ach

Numerical	nouns	are	often	used	in	everyday	speech	to	replace	collective	numerals	which	are	more	complicated:	instead	of	
Mam troje dzieci	one	is	more	likely	to	hear	Mam trójkę dzieci	(I	have	three	children).	In	the	Polish	language	numerical	nouns	
are	also	used	to	talk	about	lines	of	the	buses	and	trams,	TV	and	radio	stations,	lotery	numbers,	birthdays	....	and	more.
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