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Група №24 

Урок №35 

Тема уроку:  Оrdinal numerals 

Мета уроку: вдосконалювати навички читання й усного мовлення; розвивати 
логічне мислення; 

Матеріали уроку: 
Утворення порядкових числівників показано у наведеній нижче таблиці: 
 

1й – 12й 13й – 19й 20й – 90й 100й і більше 
1st first 
2nd second 
3rd third 
4th fourth 
5th fifth 
6th sixth 
7th seventh 
8th eighth 
9th ninth 
10th  tenth 
11th eleventh 
12th twelfth 

13th thirteenth 
14th fourteenth 
15th fifteenth 
16th sixteenth 
17th 
seventeenth 
18th eighteenth 
19th nineteenth 

20th twentieth 
21st twenty-first 
22nd twenty-second 
30th thirtieth 
40th fortieth 
50th fiftieth 
60th sixtieth 
70th seventieth 
80th eightieth 
90th ninetieth 

100th        hundredth 
101st hundred an first 
102nd hundred and second 

і. т. ін. 
200th two hundredth 
201st two hundred and first 

і т.ін. 
300th three hundredth 
400th three hundredth 
1,000th   thousandth 
1,001st thousand and first 
1,002nd thousand and second 

і т. ін. 
1,000,000th millionth 

 

 Іменник, що визначається порядковим числівником, вживається з означеним 
артиклем the. Але якщо числівник має значення інший, ще один, вживається 
неозначений артикль a (an). 
  У складених порядкових чисельниках молодший розряд виражений 
порядковим чисельником, а решта – кількісними чисельниками. 
При означенні номерів розділів, сторінок, параграфів, частин книги, актів 
п'єс та ін. порядкові чисельники часто замінюють кількісними: 
the first part – part one; the twenty first page – page twenty one. 
Кількісні чисельники вживаються також для означення номерів будинків, 
кімнат, трамваїв, автобусів, розмірів взуття та одягу. 
Хронологічні дати виражаються кількісними числівниками. 
Слово year після позначення року не вживається, але іноді вживається 
перед ним: in the year nineteen and ninety-eight (nineteen ninety-eight). 
 
 
Дати позначаються порядковими або кількісними числівниками: 
17th September, 2019; September 17, 2019. 



Контрольні питання: 

Запишіть словами англійською мовою наступні порядкові числівники: 
Тридцять четвертий, сімдесят третій, вісімдесят другий, дев'яносто 

сьомий, дев'яносто восьмий, с  рок дев'ятий, сто десятий, двісті перший, 
тисяча другий, мільйон,  стотисячний. 
  

Свої відповіді надсилайте на: emiliya.karnakh@gmail.com  

Домашнє завдання: повторити весь вивчений матеріал. 
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