
Lektion 14 

Wie alt bist du? 

Nauka liczb 

Dzisiejsza lekcja przybliży Ci liczby w języku niemieckim. Opanowanie 

liczb jest podstawą w komunikacji. Ta umiejętność przyda Ci się w 

sklepie, podczas wizyty u lekarza i w wielu innych czynnościach dnia 

codziennego. 

Wbrew temu, co można usłyszeć, nie jest to skomplikowane. Wymaga 

jednak ćwiczeń.  

Podstawą tworzenia liczb, jest pamięciowe opanowanie cyfr od 0 do 

12. 

 

0 – null [nul] 

1 – eins [ejns] 

2 – zwei [cwaj] 

3 – drei [draj] 

4 – vier [fija] 

5 – fünf [fynf] 

6 – sechs [zeks] 

7 – sieben [ziben] 

8 – acht [aht] 

9 – neun [nojn] 

10 – zehn [cejn] 

11 – elf [elf] 

12 – zwölf [cwylf] 

 



Na bazie wyżej wymienionych cyfr możemy tworzyć liczby wyższe. 

Dla liczb od 13 do 19 obowiązuje następująca reguła: 

Podobnie, jak w języku polskim, gdzie dodaje się cząstkę „naście” – 

trzynaście, czternaście itd. W języku niemieckim dodajemy „zehn” 

Podobnie, jak w języku polskim: liczba trzynaście składa się z dwóch 

członów – drei – trzy i zehn – naście 

13 – dreizehn [drajcejn] 

Analogicznie tworzymy kolejne liczby: 

14 – vierzehn (vier-cztery, zehn - naście) 

 

Liczby  od 13 do 19 

 

13 – dreizehn [drajcejn] 

14 – vierzehn [fijacejn] 

15 – fünfzehn [fynfcejn] 

16 – sechzehn [zekscejn] 

17 – siebzehn [zibcejn] 

18 – achtzehn [achtcejn] 

19 – neunzehn [nojncejn] 

 

 

 

 

 

 



Podobny schemat obowiązuje przy tworzeniu dziesiątek, czyli liczb 

kończących się na dziesiąt, dzieści. 

Tu dodajemy słówko zig, np. vierzig [fijaciś] – czterdzieści 

20- zwanzig [cwanciś] 

30-dreissig [drajsiś] WYJĄTEK! 

40-vierzig [vifciś] 

50-funfzig [fynfciś] 

60-sechzig [zekciś] Nie ma litery „s” (sechs=6) 

70-siebzig [zibciś] Zamiast sieben, skrócona forma „sieb” 

80-achtzig [achciś] 

90-neunzig [nojnciś] 

 

Tworząc liczby powyżej 20 musimy pamiętać o ważnej zależności. 

Liczby te tworzymy „od tyłu” dodając słówko „i” - czyli 21 to 

jedenidwadzieścia – pisane łącznie. Tak samo utworzymy pozostałe 

liczby, np. 44 to czteryiczterdzieści. Teraz przełóżmy to no język 

niemiecki: 

 44 = czteryiczterdzieści = vierundvierzig 

 

44 

 
vierundvierzig 



Przykłady: 

25 – fünfundzwanzig [fynfundcwanciś] 

32 – zweiunddreissig [cwajunddrajsiś] 

58 – achtundfünfzig [achtundfynfciś] 

89 – neunundachtzig [nojnundachciś] 

Liczby po niemiecku powyżej 100, jak np. 354 tworzymy czytając najpierw ilość 

setek 3 setki, a następnie tak, jak powyżej, czyli czteryipięćdziesiąt 

(dreihundertvierundfünfzig). Pamiętajcie, że liczebniki te piszemy zawsze razem. 

„Odwrotnie” czytamy tylko liczby od 21 do 99! 

100 – hundert 

1000 – tausend [tauzent] 

145 – (ein)hundertfünfundvierzig [einhundertfynfundficiś] 

387 – dreihundertsiebenundachtzig [drajhundertzibenundachciś] 

3854 – dreitausendachthundertvierundfünfzig 

[drajtausentachthundertfirundfynfciś] 

 

 

 

 

 


