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DEKLINACJA LICZEBNIKÓW UŁAMKOWYCH

NOMINATIVE GENITIVE DATIVE ACCUSATIVE INSTRUMENTAL LOCATIVE

1/2 jedna druga jednej drugiej jednej drugiej jedną drugą jedną drugą jednej drugiej

1/3 jedna trzecia jednej trzeciej jednej trzeciej jedną trzecią jedną trzecią jednej trzeciej

1/4 jedna czwarta jednej czwartej jednej czwartej jedną czwartą jedną czwartą jednej czwartej
1/5 jedna piąta jednej piątej jednej piątej jedną piątą jedną piątą jednej piątej

1/10 jedna dziesiąta jednej dziesiątej jednej dziesiątej jedną dziesiątą jedną dziesiątą jednej dziesiątej

2/3 dwie trzecie dwóch trzecich dwóm trzecim dwie trzecie dwiema trzecimi dwóch trzecich

2/4 dwie czwarte dwóch czwartych dwóm czwartym dwie czwarte dwiema czwartymi dwóch czwartych
2/5 dwie piąte dwóch piątych dwóm piątym dwie piąte dwiema piątymi dwóch piątych

Declension of the fractional numerals

3/4 trzy czwarte trzech czwartych trzem czwartym trzy czwarte trzema czwartymi trzech czwartych

3/5 trzy piąte trzech piątych trzem piątym trzy piąte trzema piątymi trzech piątych
3/10 trzy dziesiąte trzech dziesiątych trzem dziesiątym trzy dziesiąte trzema dziesiątymi trzech dziesiątych

4/5 cztery piąte czterech piątych czterem piątym cztery piąte czterema piątymi czterech piątych

4/6 cztery szóste czterech szóstych czterem szóstym cztery szóste czterema szóstymi czterech szóstych

4/10 cztery dziesiąte czterech dziesiątych czterem dziesiątym cztery dziesiąte czterema dziesiątymi czterech dziesiątych

5/2 pięć drugich pięciu drugich pięciu drugim pięć drugich pięciu/pięcioma drugimi pięciu drugich

5/5 pięć piątych pięciu piątych pięciu piątym pięć piątych pięciu/pięcioma piątymi pięciu piątych
5/10 pięć dziesiątych pięciu dziesiątych pięciu dziesiątym pięć dziesiątych pięciu/pięcioma dziesiątymi pięciu dziesiątych

7/3 siedem trzecich siedmiu trzecich siedmiu trzecim siedem trzecich siedmiu/siedmioma trzecimi siedmiu trzecich

7/6 siedem szóstych siedmiu szóstych siedmiu szóstym siedem szóstych siedmiu/siedmioma szóstymi siedmiu szóstych
7/9 siedem dziewiątych siedmiu dziewiątych siedmiu dziewiątym siedem dziewiątych siedmiu/siedmioma dziewiątymi siedmiu dziewiątych
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•	 Ułamki	wyrażamy	przez	formy	rodzaju	żeńskiego.
•	 Licznik	ułamka	-	1/2	-	to	liczebnik główny	z	żeńską	końcówką.
•	 Mianownik	ułamka	-	1/2	-	to	liczebnik porządkowy	z	żeńską	końcówką.
•	 Licznik	jedna	-	wymaga	mianownika	liczby	pojedynczej	(1/2	-	jedna	druga)
•	 Liczniki	dwie, trzy, cztery	-	wymagają	mianownika	liczby	mnogiej	(2/4	-	dwie	czwarte)
•	 Liczniki	pięć, sześć ...	-	wymagają	dopełniacza	liczby	mnogiej	(6/7	-	sześć	siódmych)

•	 Fractions	are	expressed	by	the	female	gender	forms.
•	 Numerator	-	1/2	-	it	is	a	cardinal number	with	the	female	ending.
•	 Denominator	-	1/2	-	it	is	an	ordinal number	with	the	female	ending.
•	 Numerator	one	-	requires	the	nominative	singular	(1/2	-	one	half)
•	 Numerators	two, three, four	-	require	the	nominative	plural	(2/4	-	two	quarters)
•	 Numerators	five, six ...	-	require	the	genitive	plural	(6/7	-	six	sevenths)
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