
De hoofdtelwoorden (cardinalia ) geven een aantal aan: één, twee, drie, vier

De rangtelwoorden (ordinalia ) geven een rangorde aan: eerste, tweede, derde, vierde

De bijwoorden (adverbia ) geven aan hoe vaak iets gebeurt: éénmaal, tweemaal, driemaal, viermaal

De getallen 1 t/m 30

Cardinalia Ordinalia Adverbia

1 εἷς πρῶτος ἅπαξ

2 δύο δεύτερος δίς

3 τρεῖς τρίτος τρίς

4 τέτταρες τέταρτος τετράκις

5 πέντε πέμπτος πεντάκις

6 ἕξ ἕκτος ἑξάκις

7 ἑπτά ἕβδομος ἑπτάκις

8 ὀκτώ ὄγδοος ὀκτάκις

9 ἐννέα ἔνατος ἐνάκις

10 δέκα δέκατος δεκάκις

11 ἕνδεκα ἑνδέκατος ἕνδεκάκις

12 δώδεκα δωδέκατος δωδεκάκις

13 τρεῖς καὶ δέκα τρίτος καὶ δέκατος τρεισκαιδεκάκις

14 τέτταρες καὶ δέκα τέταρτος καὶ δέκατος τετταρεσκαιδεκάκις

15 πεντεκαίδεκα πέμπτος καὶ δέκατος πεντεκαιδεκάκις

16 ἑκκαίδεκα ἕκτος καὶ δέκατος ἑκκαιδεκάκις

17 ἑπτακαίδεκα ἕβδομος καὶ δέκατος ἑπτακαιδέκάκις

18 ὀκτωκαίδεκα ὄγδοος καὶ δέκατος ὀκτωκαιδεκάκις

19 ἐννεακαίδεκα ἔνατος καὶ δέκατος ἐννεακαιδέκάκις

20 εἴκοσι(ν) εἰκοστός εἰκοσάκις

21 εἴκοσιν εἷς εἰκοστὸς πρῶτος εἰκοσάκις ἅπαξ

22 εἴκοσι δύο εἰκοστὸς δεύτερος εἰκοσάκις δίς

23 εἴκοσι τρεῖς εἰκοστὸς τρίτος εἰκοσάκις τρίς

24 εἴκοσι τέτταρες εἰκοστὸς τέταρτος εἰκοσάκις τετράκις

25 εἴκοσι πέντε εἰκοστὸς πέμπτος εἰκοσάκις πεντάκις

26 εἴκοσιν ἕξ εἰκοστὸς ἕκτος εἰκοσάκις ἑξάκις

27 εἴκοσιν ἑπτά εἰκοστὸς ἕβδομος εἰκοσάκις ἑπτάκις

28 εἴκοσιν ὀκτώ εἰκοστὸς ὄγδοος εἰκοσάκις ὀκτάκις

29 εἴκοσιν ἐννέα εἰκοστὸς ἔνατος εἰκοσάκις ἐνάκις

30 τριάκοντα τριακοστός τριακοντάκις

De getallen 1 t/m 10.000



De tientallen

Cardinalia Ordinalia Adverbia

10 δέκα δέκατος δεκάκις

20 εἴκοσι(ν) εἰκοστός εἰκοσάκις

30 τριάκοντα τριακοστός τριακοντάκις

40 τετταράκοντα τετταρακοστός τετταρακοντάκις

50 πεντήκοντα πεντηκοστός πεντηκοντάκις

60 ἑξήκοντα ἑξηκοστός ἑξηκοντάκις

70 ἑβδομήκοντα ἑβδομηκοστός ἑβδομηκοντάκις

80 ὀγδοήκοντα ὀγδοηκοστός ὀγδοηκοντάκις

90 ἐνενήκοντα ἐνενηκοστός ἐνενηκοντάκις

100 ἑκατόν ἑκατοστός ἑκατοντάκις

De honderdtallen

Cardinalia Ordinalia Adverbia

200 διακόσιοι διακοσιοστός διακοσιάκις

300 τριακόσιοι τριακοσιοστός τριακοσιάκις

400 τετρακόσιοι τετρακοσιοστός τετρακοσιάκις

500 πεντακόσιοι πεντακοσιοστός πεντακοσιάκις

600 ἑξακόσιοι ἑξακοσιοστός ἑξακοσιάκις

700 ἑπτακόσιοι ἑπτακοσιοστός ἑπτακοσιάκις

800 ὀκτακόσιοι ὀκτακοσιοστός ὀκτακοσιάκις

900 ἐνακόσιοι ἐνακοσιοστός ἐνακοσιάκις

1000 χίλιοι χιλιοστός χιλιάκις

De duizendtallen

Cardinalia Ordinalia Adverbia

2000 δισχίλιοι δισχιλιοστός δισχιλιάκις

3000 τρισ́χίλιοι τρισχιλιοστός τρισχιλιάκις

4000 τετρακισχίλιοι τετρακισχιλιοστός τετρακισχιλιάκις

5000 πεντακισχίλιοι πεντακισχιλιοστός πεντακισχιλιάκις

6000 ἑξακισχίλιοι ἑξακισχιλιοστός ἑξακισχιλιάκις

7000 ἑπτακισχίλιοι ἑπτακισχιλιοστός ἑπτακισχιλιάκις

8000 ὀκτακισχίλιοι ὀκτακισχιλιοστός ὀκτακισχιλιάκις

9000 ἐνακισχίλιοι ἐνακισχιλιοστός ἐνακισχιλιάκις

10.000 μύριοι μυριοστός μυριάκις


