
1. Liczebniki i liczby

Nazwy liczb i cyfr
Nazwy liczb i cyfr mogą po polsku odnosić się do:

. grup osób i rzeczy:
poszliśmy całą dziewiątką = m| poylí
cefc¢sfqóm

. oznaczeń mieszkań i numerów domów:
mieszkam pod dziewiątką = ¢ gict́ c efc¢́soj
kcaqsíqf lub ¢ gict́ c efc¢́som eómf

. oznaczeń linii tramwajowych i autobusowych:
dojedziesz tam dziewiątką = eof́efy} steá na
efc¢́skf

. symboli szkół:
chodził do dziewiątki = on txílr¢ c ykólf 9

. nominałów monet:
masz dwie dwójki/piątki? = t sfb¢́ frs} ecf
monf́s| po eca/p¢s} hlós|v?

. nominałów banknotów:
rozmienić setkę na dwie pięćdziesiątki = qah-
mfn¢́s} rósn¡ na ecf ktp¡́q| po p¢s}efr¢́s

. wartości kart w grach:
dziewiątka pik = efc¢́ska pik
dwójka kier = ecójka xfqcf́j

. rozmiarów odzieży i obuwia:
nosić dziewiątkę (o obuwiu) = norís} róqok
csoqój qahmf́q
nosić czterdziestkę (o odzieży) = norís} roqo-
kocój qahmf́q

. wieku (zwłaszcza wielokrotności dziesięciu):
mieć trzydziestkę na karku = rst́kntlo sqíewas}
dożyć osiemdziesiątki = eogís} eo cor}míefr¢si

. innych oznaczeń liczbowych:
żarówka czterdziestka/sześćdziesiątka = lám-
poxka c róqok/yfrs}efr¢́s cass
bezpiecznik dwunastka = pqfeovqanísfl} na
ecfnáewas}

klucz dwunastka = dáfxn|j kl¡x na ecfnáewas}
wrzucić jedynkę/dwójkę/trójkę = ckl¡xís}
pf́qct¡/csoqt́¡/sqf́s}¡ rkóqors}/pfqfeáxt

. prędkości:
jechać osiemdziesiątką = f́vas} córfm}efr¢s
ograniczenie (prędkości) do siedemdziesiątki =

odqanixf́nif rkóqorsi eo rfmíefr¢si

Liczebniki główne

Rosyjskie liczebniki o znaczeniu ‘tysiąc’, ‘milion’

i więcej w liczebnikach złożonych występują przy

eca, sqi i xfs|́qf w liczbie pojedynczej:

dwadzieścia trzy tysiące = ecáewas} sqi s|́r¢xi
dwa miliony = eca millióna

Liczebniki porządkowe
Używa się ich w podobny sposób:

. w wyliczeniach:
trzecie/czwarte/piąte okrążenie = sqf́sij/xfs-
cf̈qs|j/p¢́s|j ob{f́he

. w określeniach dni miesiąca, w formie nijakiej:
dwunasty/piętnasty maja = ecfnáewasof/

p¢snáewasof má¢

. w liczebnikach ułamkowych:
dwie dziesiąte = ecf efr¢́s|v
trzy setne = sqi rós|v
jedna dwunasta = oená ecfnáewasa¢

. w imionach władców:
Ludwik XV (piętnasty) = L¡eócik XV (p¢s-
náewas|j)

Katarzyna II (druga) = Fkasfqína II (cso-
qá¢)

. W rosyjskich porządkowych liczebnikach złożonych
porządkowy jest tylko ostatni człon (po polsku także

dziesiątki):

osiemdziesiąty drugi = córfm}efr¢s csoqój
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W rosyjskich datach:
. nie używa się liczebników porządkowych dla

oznaczenia miesięcy:
12.05. (dwunastego, piątego) = ecfnáewasodo
má¢
. dla oznaczenia roku używa się liczebników głów-

nych, porządkowy jest tylko ostatni człon:
tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty czwarty = s|́-
r¢xa efc¢s}rós córfm}efr¢s xfscf̈qs|j

W określeniach godzin nie używa się liczebników po-
rządkowych:
godzina pierwsza = xar en¢ lub xar nóxi

W zasadzie nie używa się 24-godzinnej rachuby czasu,
lecz 12-godzinnej:
godzina siódma = rfm} xaróc
godzina dziewiętnasta = rfm} xaróc cf́xfqa

W języku oficjalnym używa się czasami 24-godzinnych
określeń czasu:
godzina osiemnasta = corfmnáewas} xaróc

Słowa z członem -tysięczny, -milionowy, -miliar-

dowy itd. są nie tylko liczebnikami porządkowymi,

zob. Złożenia z liczebnikami.

Ile i tyle
Polski zaimek ile ma po rosyjsku odpowiednik
rkól}ko:

ile masz pieniędzy? = rkól}ko t sfb¢́ ef́nfd?
ile masz książek? = rkól}ko t sfb¢́ knid?

W porównaniach zaimkowi tyle odpowiada wyrażenie
rsól}ko:

mam tyle pieniędzy co wczoraj / co moja siostra =

t mfn¢́ rsól}ko ef́nfd, rkól}ko b|́lo cxfqá /
rkól}ko t mof́j rfrsq|́
mam tyle książek co rok temu / co mój brat =

t mfn¢́ rsól}ko knid, rkól}ko b|́lo c pqóylom
doet́ / rkól}ko t mofdó bqása

Niektóre pytania z ile i zdania z tyle tłumaczy się na
rosyjski inaczej, np.:
ile ma wzrostu? = kakódo on qórsa?
mam tyle samo wzrostu co twój brat = ¢ qórsom
r scofdó bqása

Kilka i parę
Polskie liczebniki nieokreślone kilka i parę nie mają
dokładnych rosyjskich odpowiedników:
kilkanaście/paręnaście = efr¢́ska polsoqá
kilkadziesiąt/parędziesiąt = nf́rkol}ko efr¢́skoc

Dużo, niedużo i trochę
Uniwersalnym odpowiednikiem polskiego dużo jest
mnódo:
mam dużo przyjaciół/książek/pracy/czasu = t
mfn¢́ mnódo eqthf́j/knid/qabós|/cqf́mfni

nie mam dużo czasu = cqf́mfni t mfn¢́ nfmnódo
mam niedużo przyjaciół = eqthf́j t mfn¢́ nf-
mnódo
mam niedużo książek = knid t mfn¢́ nfmnódo
mam niedużo czasu = cqf́mfni t mfn¢́ nfmnódo
mam niedużo pieniędzy = ef́nfd t mfn¢́ nfmnódo

Polskiemu trochę odpowiada nfmnódo lub rkól}ko-
-so:
mam trochę przyjaciół = t mfn¢́ (f́rs}) nfmnódo /
rkól}ko-so eqthf́j
mam trochę pieniędzy = t mfn¢́ (f́rs}) nfmnódo /
rkól}ko-so ef́nfd

Złożenia z liczebnikami

Wielokrotność

Regularnymi odpowiednikami polskich przysłówków
zakończonych na -krotnie są wyrażenia typu -kqásno,

c x qáha, c v qah:

pięciokrotnie powtórzony = pocsoqf̈nn|j p¢si-
kqásno
pięciokrotnie większy = c p¢s} qah ból}yf

Polskie przymiotniki zakończone na -krotny mają
tłumaczenia z -kqásn|j:

pięciokrotny medalista = p¢sikqásn|j mfea-
lírs/pqihf̈q
pięciokrotny wzrost/spadek = p¢sikqásnof tcf-
lixf́nif/ponigf́nif

Liczebność
Polskie przymiotniki odliczebnikowe odnoszące się do
liczby lub wartości tłumaczymy w zależności od
kontekstu:
dwutysięczny tłum = ectvs|́r¢xna¢ solpá
dwustutysięczne miasto = ectvross|́r¢xn|j dóqoe

Jeżeli przymiotnik taki odnosi się do wartości bank-
notu, po rosyjsku dodaje się nazwę waluty, np.:
dwustuzłotowy banknot = banknós/banknósa
i ktp¡́qa c ecf́rsi hlós|v

Określenia czasu i wieku
Złożenia z liczebnikami i nazwami jednostek miary czasu
mogą odnosić się do wieku lub do czasu trwania, np.:
dwumiesięczny szczeniak = ectvmf́r¢xn|j zfnók
dwumiesięczny urlop = ectvmf́r¢xn|j ósptrk
dziesięcioletni chłopiec = efr¢silf́snij mál}xik
dziesięcioletnie doświadczenie = efr¢silf́snij
óp|s

Rzeczowniki określające wiek mają różne tłumaczenia.
O dzieciach mówimy:
trzynastolatek/trzynastolatka = sqinaewasilf́s-
nij mál}xik/sqinaewasilf́sn¢¢ ef́coxka

W odniesieniu do zwierząt i rzeczy:
trzynastolatek/trzynastolatka = sqinaewasilf́s-
n¢¢ robáka
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