
4. hét: április 13.

2. SZÁMNEVEK
2.1. Tőszámnevek

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

yksi
kaksi
kolme
neljä
viisi
kuusi
seitsemän
kahdeksan
yhdeksän
kymmenen

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

yksitoista
kaksitoista
kolmetoista
neljätoista
viisitoista
kuusitoista
seitsemäntoista
kahdeksantoista
yhdeksäntoista
kaksikymmentä

30
40
50
60
70
80
90

100

kolmekymmentä
neljäkymmentä
viisikymmentä
kuusikymmentä
seitsemänkymmentä
kahdeksankymmentä
yhdeksänkymmentä
sata

21 kaksikymmentäyksi
22 kaksikymmentäkaksi
34 kolmekymmentäneljä
47 neljäkymmentäseitsemän

111 satayksitoista
222 kaksisataakaksikymmentäkaksi
333 kolmesataakolmekymmentäkolme

1000 tuhat
1998 tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan
2000 kaksituhatta
2018 kaksituhattakahdeksantoista

100 000 satatuhatta
1 000 000 miljoona
2 000 000 kaksi miljoonaa

– A számneveket – a milliót jelölő számnevekig – egybeírjuk.
– A számnevek után (az egyet kivéve) partitivust használunk (leszámítva a kahdet farkut

’két farmernadrág’ típusú plurale tantum szerkezeteket). Az állítmány a számnév + fő-
név szerkezet után egyes számban áll: kaksi miestä seisoo kadulla ’két férfi áll az
utcán’, jelzőként viszont a számnevet egyeztetni kell: kolmessa maassa ’három
országban’, kahden lapsen äiti ’két gyermek anyja’. Ha a tárgy partitivusban áll, a
számnév is abba kerül: hänellä ei ole viittä euroa ’nincs öt eurója’.

– Nemcsak a számnevet követő főnév áll partitivusban, hanem az összetett számnevek
utótagja(i) is: kymmenen > kaksikymmentä, sata > kaksisataa, tuhat > kaksituhatta
stb.

– 10–19 között a számnevek második része (toinen ’másik, második’ > toista) nem
ragozódik.



– A számnevek ragozása:
tőszámnév Gen. Part.

yksi yhden yhtä
kaksi kahden kahta
kolme kolmen kolmea
neljä neljän neljää
viisi viiden viittä
kuusi kuuden kuutta
seitsemän = seitsemän seitsemää
kahdeksan = kahdeksan kahdeksaa
yhdeksän = yhdeksän yhdeksää
kymmenen = kymmenen kymmentä
sata sadan sataa
tuhat tuhannen tuhatta

– A számnevek neve: ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, viitonen, kuutonen,
seitsikko (a beszélt nyelvben: seiska), kahdeksikko (kasi), yhdeksikkö (ysi), kymmenlu-
ku (kymppi), satanen (sataluku), tuhatluku.

2.2. Sorszámnevek:
– A sorszámnevek képzője: -s.
– Kivétel az első és a második, amelyek más tőből származnak.

1.
2.
3.
4.
5.

yksi
kaksi
kolme
neljä
viisi

>
>
>
>
>

ensimmäinen
toinen
kolmas
neljäs
viides

6.
7.
8.
9.

10.

kuusi
seitsemän
kahdeksan
yhdeksän
kymmenen

>
>
>
>
>

kuudes
seitsemäs
kahdeksas
yhdeksäs
kymmenes

11. yhdestoista
12. kahdestoista
20. kahdeskymmenes
21. kahdeskymmenesensimmäinen, -yhdes
22. kahdeskymmenestoinen, -kahdes
30. kolmaskymmenes
35. kolmaskymmenesviides

100. sadas
1000. tuhannes



– Ragozás során az -s helyébe -nte- lép (gyenge foka: -nne-):

Nom. Essivus (erős fok) Genitivus (gyenge fok)
kolmas > kolmantena kolmannen
neljäs > neljäntenä neljännen
viides > viidentenä viidennen
kymmenes > kymmenentenä kymmenennen
sadas >  sadantena sadannen
tuhannes > tuhannentena tuhannennen stb.

Pl. asun neljännessä kerroksessa ’a negyedik emeleten lakom’, on kuin seitsemännessä
taivaassa ’a hetedik mennyországban érzi magát’.

– A partitivusi alak:
kolmas : kolmatta
neljäs : neljättä
viides : viidettä
kuudes : kuudetta
kymmenes : kymmenettä
sadas : sadatta  stb.

2.3. Keltezés

A finn keltezés az indoeurópai nyelvekéhez hasonló sorrendű: 3.11. 2019.

A) Hányadika?

Monesko päivä tänään on? ’Hányadika van ma?’

Tänään on viides toukokuuta. (a hónapnév partitivusban áll)
Tänään on toukokuun viides päivä. (a hónapnév genitivusban áll)

      ’Ma május ötödike van.’

B) Hányadikán?

Minä päivänä olet syntynyt? ’Melyik napon születtél?’

Viidentenä toukokuuta. (a napnév essivusban áll)
Toukokuun viidentenä päivänä.

      ’Május ötödikén.’

Az évszámok nem ragozódnak, ellenben az előttük álló vuosi ’év’ szó, valamint az
évszak- és hónapnevek igen: vuonna 1998 ’1998-ban, talvella 2006 ’2006 telén’; kesä-
kuussa 2014 ’2014 júniusában’.


