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ЧЧииссллііввннииккии  
  

Числівники використовуються, щоб вказати точну кількість предметів. В англійській існує 
12 базових форм числівників, на основі який будуються усі інші форми. Ось вони: 
1 - one 
2 - two 
3 - three 
4 - four 
5 - five 
6 - six 
7 - seven 
8 - eight 
9 - nine 
10 - ten 
11 - eleven 
12 - twelve 
 
Усі інші форми числівників утворюються за певними принципами. Якщо ми говоримо про 
числівники від 13 до 19, то до базових цифр 3-9 слід додати закінчення «teen». 
Пам’ятаєте, підлітків іноді в нас називають тінейджерами? Отож, це похідне від 
англійського слова, що дослівно можна перекласти як «у віці teen», тобто від 13 до 19ти 
років. 
Звичайно, коли ми додаємо до слів закінчення «teen», то у деяких словах відбуваються 
зміни. Які? Спробуйте самі їх знайти нижче. Потім перевірте свої здогадки у примітках 
далі. І зверніть увагу на те, що у всіх словах із закінченням «teen», наголос падає як на 
перший, так і на другий склад. 
13 – three+teen = thirteen; 
14 - four + teen = fourteen; 
15 – five + teen = fifteen; 
16 - six + teen = sixteen; 
17 - seven + teen = seventeen; 
18 – eight + teen = eighteen; 
19 - nine + teen = nineteen. 
 
Помітили? Коли ми додаємо закінчення «teen» до слова «three», то воно змінюється на 

«thir». Буквосполучення «ve» у слові «five» при додаванні закінчення «teen» 
змінюється на «f». Літера «t» у слові «eight» випадає при додаванні закінчення 

«teen». 
 
Коли Ви говорите про десятки: двадцять, тридцять і т.д., то на в англійській додавайте 
закінчення «ty» до базових цифр. Стежте уважно за змінами, які відбуваються з 
базовими словами. 
20 – two + ty = twenty; 
30 – three + ty = thirty; 
40 – four + ty = forty; 
50 – five + ty = fifty; 
60 - six + ty = sixty; 
70 - seven + ty = seventy; 
80 – eight + ty = eighty; 
90 - nine + ty = ninety. 
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Помітили? Коли ми додаємо закінчення «ty» до слова «three», те воно змінюється на 

«thir». У слові «four» випадає літера «u» при додаванні «ty». Буквосполучення 
«ve» у слові «five» при додаванні закінчення «ty» змінюється на «f». Літера «t» у 
слові «eight» випадає при додаванні закінчення «ty». А слово «twenty» (20) 

взагалі утворюється своїм шляхом, тому його треба просто запам'ятати. 
 
Якщо Ви хочете сказати 88 або 89, Ви просто додаєте цифру 8 або 9 після 
вісімдесятьох. На письмі слова, що позначають ці цифри, пишуться через дефіс (eighty-
eight, eighty-nine). Погляньте на декілька прикладів нижче. 
98 - ninety-eight; 
89 - eighty-nine; 
21 - twenty-one; 
34 - thirty-four; 
67 - sixty-seven; 
45 - forty-five; 
52 - fifty-two; 
36 - thirty-six; 
23 - twenty-three; 
 
До базових чисел, крім цифр від 1 до 12, належать наступні: 100 (one hundred), 1,000 
(thousand) і 1,000,000 (million). Читаються ці цифри дуже просто: спочатку ми називаємо 
кількість мільйонів (якщо він є), потім кількість тисяч, далі кількість сотень, десятків і 
одиниць. У сотнях перед десятками й одиницями завжди ставиться сполучник «and». 
Зверніть увагу, що в англомовній культурі тисячі та мільйони відділяються комами. 
Наприклад,  
1,645,132 – one million six hundred and forty-five thousand one hundred and thirty-two; 
1,235 – one thousand two hundred and thirty-five; 
279,675 – two hundred and seventy-nine thousand six hundred and seventy-five. 
1,002 - one thousand two. 
 
Інші граматичні теми Ви можете знайти у розділі «Безкоштовні уроки» на сайті 
www.enrucafe.com 
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